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Verduurzaming 
biedt kansen  
voor gevelbouw  

colum
n

De Nederlandse economie is in 2020 met 3,8% gekrom-
pen. Maar na een harde krimp in 2020 laat het BBP in 
2021 met een groei van 4,5% een goed herstel zien. 
DNB voorziet voor 2022 een groei van 2,2% en voor 
2023 een economische groei van 3,1%. Goed om te ver-
nemen is dat zowel Bouwkennis, CBS als EIB een dui-
delijke relatie zien tussen de economische groei en de 
utiliteitsbouw. Dit wordt bevestigd door te kijken naar 
de samenhang tussen het BBP, de orderportefeuille van 
utiliteitsbouwers en het productievolume. De samen-
hang tussen de economische groei en de orderporte-
feuilles is groot. Deze reageren vrijwel direct op elkaar, 
terwijl het productievolume een jaar later dezelfde 
ontwikkeling volgt.

Positieve vooruitzichten, maar dat neemt niet weg dat 
de gevelbouw toch behoorlijk last heeft van de gevol-
gen van de corona pandemie. Binnen de gevelbouw zijn 
zorgen over de oplopende levertijden van toeleveran-
ciers waardoor afspraken en overeengekomen oplever-
termijnen onder druk komen te staan. Een ander punt 
van zorg zijn de onverwacht sterk gestegen kosten van 
bouwmaterialen, waaronder aluminium en staal. De 
oorzaken zijn voor het merendeel terug te voeren op de 
coronacrisis. Producenten zetten hun productie tijde-
lijk stop en bij het aantrekken van de bouw wereldwijd 
steeg ook de vraag. In het artikel verderop in dit num-
mer van Gevelbouw leest u hier meer over.

Wel is duidelijk dat de vergunningverlening voor 
de utiliteitsbouw als geheel niet is geraakt door 

corona. Kantoorwerk kan weliswaar relatief  
makkelijk vanuit huis, maar betekent niet dat kan-
toren geheel overbodig worden. De onderliggende 
vraag naar kantoorruimte blijft bestaan: thuiswer-
ken zal meer gebeuren, maar nog altijd willen be-
drijven het kantoor als ontmoetingsplek behouden. 
Daarnaast is op een aantal belangrijke locaties in 
Nederland de kantorenmarkt zeer krap, zoals de 
Zuid-as en Utrecht Centrum. En bovenop dit alles 
moet er nog een forse verduurzamingsslag gemaakt 
worden, om aan de energielabel-C verplichting te 
voldoen in 2023. 

Van de totale gebouwenvoorraad in de utiliteits-
bouw is ongeveer 50% gebouwd na 1992, het jaar 
waarin het eerste Bouwbesluit verscheen. Deze ge-
bouwen zijn doorgaans redelijk tot goed geïsoleerd, 
doordat er met de introductie van het Bouwbesluit 
steeds meer aandacht voor de energiebesparing is 
gekomen (steeds strengere EPC). Toch is ook 33% van 
de metrage in de utiliteit van voor 1975, toen er nog 
nauwelijks isolatievoorschriften waren. De kwaliteit 
van de voorraad geeft een indicatie van de renova-
tie- en verduurzamingsopgave die er nog voor ons 
ligt. Een groot deel van de utiliteitsgebouwen van de 
toekomst staat er dus al, maar moeten alleen nog 
gerenoveerd worden. Het mag duidelijk zijn dat hier-
in de buitenschil en daarmee de gevel een grote bij-
drage kan leveren om deze gebouwen duurzaam te 
maken en een meer eigentijdse uitstraling te geven. 
Een mooie kans voor de VMRG gevelbouwers.   ❚

Hans Zwaanenburg,
directeur VMRG. 

Na een kleine daling van de bouwproductie in 2020 trad afgelopen jaar weer productiegroei op door 
een sterk herstel bij zowel de nieuwbouw van woningen als van utiliteitsgebouwen. De gevolgen van 
corona voor de bouw zijn daarmee tot nu toe beperkt gebleven en de bouwsector is daarvoor weinig 
kwetsbaar gebleken. 

VMRG
Column Hans Zwaanenburg , directeur VMRG
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Tekst: Susan Peek   Beeld: Intal, fotograaf Sebastiaan Rozendaal en Studio Holgersson 

Een indrukwekkende mix 
van repeterende kozijnen 
met getoogde vliesgevels
Westbeat, een prestigieus project naar een ontwerp van Studioninedots, is de grote winnaar van de Gouden AAP 2021. 
Een geweldige prestatie, volgens Johan Andringa van Intal. “Deze eyecatcher in Amsterdam ziet er fenomenaal uit. Een 
uitdagend en prachtig project waarbij wij in opdracht van Heddes Bouw & Ontwikkeling onze aluminium kozijnen 
en vliesgevels hebben ontwikkeld, geproduceerd, geleverd en gemonteerd. Met name de combinatie van repeterende 
grote aantallen kozijnen en een complexe uitvoering van getoogde vliesgevels laat zien waar wij als Intal goed in zijn.”

De juiste detailleringen
“De complexiteit in het gebouw heeft 
veel gevraagd van het complete bouw-
team”, blikt Andringa terug. “Juist 
daarom hebben we vroegtijdig de  
samenwerking met elkaar opgezocht. 
Op basis van de schetsontwerpen zijn 
de uitdagingen in kaart gebracht en 
tijdens de engineeringsfase hebben we 
als bouwteam de juiste detailleringen 
bepaald. De kennis en expertise van 
de diverse disciplines hebben samen 
met een goede voorbereiding en de-
gelijke afstemming geresulteerd in dit  
unieke bouwwerk.”

Getoogde vliesgevels
Kern van het ontwerp bij Westbeat is 
een ‘superruimte’ op de begane grond. 
Maar liefst 65 bij 50 meter en 8,5 meter 
hoog met een bijzondere constructie 
van 86 getoogde bogen, waar een knap 
stukje engineering bij kwam kijken. 
“Het zijn enorme overspanningen en 
het was dan ook een behoorlijke uit-
daging om de getoogde vliesgevels in 
meerdere afmetingen en radii en in 
geborstelde geanodiseerde uitvoering 
te produceren en monteren”, zegt An-
dringa. “Er moet voldoende speling zijn 
voor de zetting van de verschillende 
onderdelen zonder dat je afbreuk doet 
aan de vorm en het esthetische aspect 
dat de architect voor ogen heeft.   ›(Beeld: Studio Holgersson)

Een indrukwekkende mix van repeterende kozijnen met getoogde vliesgevels



17GEVELBOUW.INFO

(Beeld: Intal, fotograaf Sebastiaan Rozendaal)
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(Beeld: Intal, fotograaf Sebastiaan Rozendaal)

De verschillende radii in één boog, 
maakt het buigen behoorlijk complex. 
Dan moet je geen steken laten vallen in 
het ontwerp.”

Creatieve engineering
“Er is in het begin van het traject ge-
kozen om alles volledig in 3D (BIM) uit 
te werken”, legt Andringa uit. “Omdat 
je te maken hebt met buigwerk en 
onderdelen zoals glas, dat 2D gevoed 
moet worden, vraagt dat om een con-
stante samenwerking tussen 2D-engi-
neering en -detaillering enerzijds en 
3D-modellering anderzijds. Met name 
bij het ontwikkelen van de specifieke 
details voor de aansluitingen. Een 
goede afstemming en vertaling van de 
complexe vormen naar het 3D-model 
draagt uiteindelijk bij aan een succes-
volle uitvoering.” Andringa geeft aan 
dat de realisatie niet alleen zeer des-
kundig, flexibel en creatief enginee-
ringswerk vereist, maar ook een strak-

ke begeleiding tijdens de productie en 
bij de montage op de bouw. “Ik ben dan 
ook enorm trots op de teams die hier 
vanuit Intal aan hebben gewerkt, maar 
ook op alle betrokken partijen bij dit 
project. Het is echt een kwestie van 
teamwork geweest!” Het mag duide-
lijk zijn: toegevoegde waarde van Intal 
gaat veel verder dan de engineering 
van een aluminium kozijn.

Systeemhuis en gevelbouwer ineen
“Bij een project als Westbeat laten we 
onmiskenbaar zien waar wij als Intal 
toe in staat zijn”, vervolgt Andringa en 
doelt hierbij op de vijf expertises die 
staan voor de manier van werken bij 
Intal: think – create – produce – build 

– care. “Als systeemhuis en gevelbou-
wer ineen, denken we in een vroegtij-
dig stadium mee hoe je invulling kunt 
geven aan de ontwerptekening van de 
architect en hoe je dat gaat vertalen 
naar de praktijk. Gezien de complexi-
teit van de enorme overspanningen 
bij de bogen, ga je de grenzen van het 
maakbare verkennen. Je wilt tenslotte 
gelijkmatige perfect gebogen profielen 
toepassen.” Ook qua productie is het 
voor Andringa precies waar Intal voor 
staat: “Enerzijds sluit het werk voor de 
bovenbouw van het project aan bij het 
feit dat onze productie goed is inge-
steld op het snel produceren van grote 
hoeveelheden in repeterende aantal-
len. Anderzijds staat Intal bekend om 

'De complexiteit in het gebouw heeft veel 
gevraagd van het complete bouwteam'
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Bouwinfo
WESTBEAT, AMSTERDAM   

OPDRACHTGEVER: 
Lingotto
ARCHITECT: 
Studioninedots
AANNEMER: 
Heddes Bouw & Ontwikkeling
GEVELBOUWER: 
Intal

het aangaan van uitdagingen zoals het 
productietechnisch vormgeven van de 
grote gebogen profielen.” 

Beglaasd aanleveren met  
eigen montagesysteem
Bij deze binnenstedelijke ontwikkeling 
met een beperkte ruimte en een hoge 
druk op de bouwtijd, is ervoor gekozen 
de aluminium elementen beglaasd aan 
te leveren. “Iets waar wij als Intal -van-
uit onze jarenlange ervaring in modu-
laire bouw en hier vanwege de speci-
fieke afmetingen- ook projectmatig op 
hebben doorontwikkeld. Bij Westbeat is 
dat met name de doorontwikkeling van 
het montagesysteem geweest. Bij iede-
re gevel zijn dat net weer andere aan-
dachtspunten en accenten, waar wij 
als systeemhuis en gevelbouwer ‘ineen’ 
goed en snel op inspelen. Met behulp 
van kleine aanpassingen grote effecten 
creëren. En precies daarmee behaal 
je een enorme efficiëntieslag met je 
bouwpartners”, volgens Andringa. “De 

aluminium kozijnen zijn uitgevoerd 
in de INTAL77-serie, inmiddels een 
beproefd concept, waarin we de ver-
schillende montagewijzen goed hebben 
kunnen verwerken. We zijn ook in staat 
om deze serie snel en in grote volumes 
te produceren. De getoogde vliesgevels 
daarentegen zijn vervaardigd uit de 
INTAL55-serie. De vliesgevelkokers van 
deze profielserie lenen zich uitstekend 
om de verschillende constructieve 
krachten op te nemen die optreden bij 
dergelijke boogconstructies.”

Onze betrokkenheid stopt niet na de 
oplevering, benadrukt Andringa tot 
slot. “In een gebouw met zoveel ver-
schillende bewoners en gebruikers is 
het voor een beheerder belangrijk te 
weten dat ze bij Intal+ terecht kun-
nen voor goede service en onderhoud. 
Ons product en onze service dragen al-
lemaal bij aan een langdurig behoud 
van een goede gevel. Ik vind het dan 
ook prachtig om te zien hoe we van de 

voorzichtige stappen die we in 2017 
hebben gezet in de ontwikkeling van 
Westbeat, tot zo’n geweldig eindresul-
taat zijn gekomen. Een gebouw waar 
werkelijk iedereen trots op is. Het is 
mooi dat wij als Intal een belang-
rijke bijdrage hebben geleverd aan de 
uitstraling van dit gebouw waar veel 
mensen met plezier in zullen wonen 
en werken.”    ❚

(Beeld: Studio Holgersson)
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Aluminium kozijnen uitgevoerd als gevelelementen
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Tekst: Roel van Gils   Beeld: Kolf & Molijn, fotograaf Egbert de Boer

Aluminium kozijnen 
uitgevoerd als 

gevelelementen
Tien jaar na oplevering van Toren I Terras aan de Maas is nu ook Toren II  
opgeleverd. De hoge en luxe woontoren bestaat volledig uit appartementen, 
telt 23 verdiepingen en is door Kolf & Molijn voorzien van aluminium kozijnen. 
Anders dan gebruikelijk zijn de kozijnen uitgevoerd als kant en klare gevel-
elementen die rechtstreeks aan het betonnen casco zijn verankerd. Een gesprek 
met projectleider Rudi van Regenmortel van gevelbouwer Kolf & Molijn over 
deze niet-alledaagse oplossing.

Na de oplevering van de eerste toren 
heeft aannemer Vorm Bouw besloten 
om Toren II met een andere gevelbou-
wer te gaan realiseren en heeft voor ons 
gekozen, begint Van Regenmortel. “Die 
tweede toren heeft overigens wel een 

hele tijd op zich laten wachten. Vanwe-
ge de crisis is de realisatie ervan ruim 
zes jaar uitgesteld.” Toren II is met zijn 
70 meter hoogte iets lager dan Toren I, 
maar gelegen aan de Oude Maas even-
eens een ware eyecatcher.   ›

Toren II Terras aan de Maas
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Bouwinfo
TOREN II TERRAS AAN DE MAAS 

OPDRACHTGEVER: 
Vorm Bouw
ARCHITECT: 
Dam & Partners Architecten
GEVELBOUWER: 
Kolf & Molijn
SYSTEEMLEVERANCIER: 
Kawneer

“En technisch ook nog eens behoorlijk 
uitdagend”, vult Van Regenmortel aan. 
“Aan ons de taak om het betonnen casco 
volledig te dichten met aluminium kozij-
nen, dus zonder stelkozijnen en inclusief 
zetwerk, isolatie en (lucht)dichtingen.”

Aangepaste binnenschaal 
Kolf & Molijn heeft gevelelementen ge-
maakt op basis van standaard alumini-
um kozijnen. De aanduiding ‘standaard’ 
gaat hier overigens niet helemaal op. 
Van Regenmortel: “We hebben bij Kaw-
neer een nieuw profiel laten extrude-
ren op basis van de RT 72-profielserie 
met aangepaste binnenschaal. Hierin 
konden we de ankers opnemen voor de 
montage rechtstreeks aan het betonnen 
casco. De kozijnen rusten vervolgens 
aan de onderzijde op een hoeklijn zodat 
we de mogelijkheid hadden om deze in 
het werk op de juiste hoogte te stellen. 
Voor een optimale luchtdichting van de 
aansluiting op het ruwe beton – een stel-
kozijn ontbreekt immers – hebben we 
gebruik gemaakt van een vloeibare rub-
ber compound van Simson Applicatie. 
Daarnaast is voorzien in een Siga-tape 
aan de binnenzijde en een EPDM-strook 
aan de buitenzijde. De tussenruimtes 
aan weerszijden van het kozijn zijn op-
gevuld met isolatie en om brandoverslag 
te voorkomen is tussen de verdiepingen 
een brandwerend materiaal toegepast.”

Koppelprofielen
Het stapelen van de kozijnen, zoals in 
feite hier bij Toren II is gebeurd, is volgens 
Van Regenmortel zonder aanvullende in-
grepen gevoelig voor lekkages, zeker van-
wege de grote hoogte van 70 meter. “Om 
lekkages te voorkomen, moeten de kozij-
nen dus afzonderlijk van elkaar kunnen 
‘werken’. Dat hebben we opgelost met 
behulp van koppelprofielen en door de 
kozijnen aan weerszijden in de rubbers 
te zetten en met EPDM af te dichten. De 
wind- en waterdichtheid is op voorhand 
uitvoerig getest bij Peutz. De kozijnen 
zijn rondom afgewerkt met zetwerk om 
de toleranties in het beton op te vangen. 
Ook dat was een behoorlijke puzzel. Bij 
het betonnen casco wordt namelijk gere-
kend met een plus- of mintolerantie van 1 
centimeter, terwijl wij opereren tot op de 

millimeter. Het zetwerk werd prefab aan-
geleverd en is volgens detailtekeningen 
geproduceerd met dien verstande dat we 
de nodige ruimte hadden ingebouwd om 
in de praktijk te kunnen schuiven met de 
naden voor een strak beeld.”

Hijsjuk
De kozijnen zijn aan de langszijde stei-
gerloos geplaatst. “Alleen aan de kopse 
kanten stond het gebouw in de steigers”, 
blikt Van Regenmortel terug. “De kozijnen 
werden met een hijsjuk aangevoerd tot 
op de balkonplaat. Staand in een hijsbak 
konden onze mensen de kozijnen én het 
glas veilig monteren en de gevel vervol-
gens in één keer glasdicht opleveren. We 
zijn van onderuit begonnen met de mon-
tage, terwijl de aannemer drie niveaus 
hoger nog aan het storten was. Het pro-
ject kenmerkte zich door een zeer strakke 
planning. We konden ons geen vertraging 
veroorloven. Daarom hebben we alle ko-
zijnen tijdig geprefabriceerd en op korte 
afstand van de locatie op een tijdelijks 
hub opgeslagen. Van hieruit werd telkens 
de juiste beuk aangeleverd, omhoog ge-
hesen en gemonteerd. Een hele klus qua 
voorbereiding dat zich dubbel en dwars 
heeft uitbetaald tijdens de montage.”

Kolf & Molijn is al met al een jaar bezig 
geweest met het project. “In totaal be-
trof het voor ons zo’n 5.590 m2 aan alu-
minium kozijnen met 1.600 m2 zetwerk 
en toebehoren, inclusief de binnenaf-
werking met een hoeklijn rondom de 
kozijnen tegen het bouwkundige. Be-
halve voor de woningen hebben we ook 
de kozijnen en automatische schuif-
deuren geleverd voor de fietsenber-
ging en de entree. We hebben wat dat 
betreft Vorm Bouw volledig ontzorgd”, 
besluit Van Regenmortel.   ❚



23GEVELBOUW.INFO

M E E S T E R S T U K
MR.  BETT INA
H E R T S T E I N

Mr. Bettina Hertstein
www.bouwrechtbedrijf.nl

Sherlock Holmes  
en het incident
Niet een lijk in de kast maar het werk aan het skelet van een gebouw bracht 
een aannemer en een onderaannemer in onmin met elkaar. Daarbij kwam 
nog een zogeheten bevoegdheidsincident. Partijen verschilden namelijk niet 
alleen van mening over (de betaling van) het werk maar ook over welke ge-
schilbeslechter bevoegd was om het gerezen geschil te beslechten. Scherp-
zinnig speurneuzenwerk door middel van het uitpluizen van contracten, e-
mailverkeer en verklaringen moest tot de oplossing leiden, maar wie was 
rechtens de speurneus om dit klusje te klaren?

Voor de onderaannemer (de gevelbou-
wer) is het zonder enige twijfel de Raad 
van Arbitrage in bouwgeschillen (de 
Raad). Naar zijn mening is deze bevoegd 
kennis te nemen van het geschil omdat 
de aannemer akkoord is gegaan met de 
gevelbouwer over de op het werk van 
toepassing verklaarde VMRG Voorwaar-
den. In die voorwaarden is een arbitraal 
beding opgenomen dat voor geschilbe-
slechting verwijst naar de Raad met uit-
sluiting van de gewone rechter. 

De aannemer ziet de zaken totaal anders. 
Hij stelt dat tussen hem en de gevelbou-
wer back-to-back gecontracteerd is in 
lijn met de Design & Build overeenkomst 
tussen de aannemer en B. Daarin is de 
rechtbank te X aangewezen als bevoegde 
geschilbeslechter. Toen de gevelbouwer 
zijn vordering wegens het uitblijven van 
betaling van zijn facturen door de aan-
nemer aanhangig maakte bij de Raad, 
heeft de aannemer een bevoegdheids-
incident opgeworpen door te stellen dat 
een arbitraal beding ontbreekt.

Arbiter onderzoekt in een dergelijke si-
tuatie allereerst of hij bevoegd is om te 
oordelen. Pas als vaststaat dat arbiter in-
derdaad bevoegd is, kan hij/zij toekomen 
aan de behandeling van de hoofdzaak. In 
zijn onderzoek heeft hij onder het ver-
grootglas gelegd of er een overeenkomst 
tot stand gekomen is en zo ja, wat de 
inhoud daarvan is, wat partijen hebben 

verklaard en wat ze redelijkerwijs over 
en weer uit elkaars verklaringen en ge-
dragingen hebben mogen afleiden. 

Wat betreft het tijdstip van de totstandko-
ming van de overeenkomst tussen de ge-
velbouwer en de aannemer, komt arbiter 
tot het oordeel dat gevelbouwer geen partij 
is bij de overeenkomst tussen de aanne-
mer en B. De gevelbouwer heeft weliswaar 
per e-mail aangegeven dat “hanteren van 
het contract tussen B en de aannemer de 
basis is”, maar dat impliceert naar het oor-
deel van arbiter niet dat die overeenkomst 
in zijn geheel geldt in de relatie tussen de 
gevelbouwer en de aannemer, inclusief de 
regeling over de geschilbeslechting. In die-
zelfde e-mail schrijft de gevelbouwer im-
mers ook dat “een schriftelijke verwijzing 
en opdrachtverstrekking juridisch en ook 
zakelijk wel nodig is”. Uit een latere e-mail 
van de gevelbouwer blijkt dat de concept-
opdracht aan de aannemer is overhandigd 
en aansluitend ook is verstuurd wat door 
de aannemer niet wordt weersproken. Vast 
staat ook dat na prijsonderhandelingen 
over uitbreiding van de werkzaamheden 
van de gevelbouwer een tweede opdracht-
bevestiging is gestuurd aan de aannemer. 
De aannemer heeft deze opdrachtbeves-
tiging, waarin de VMRG Voorwaarden van 
toepassing zijn verklaard, zonder verder 
commentaar behouden. Uit de datum 
van de facturen constateert arbiter dat 
partijen ook daadwerkelijk uitvoering heb-
ben gegeven aan die opdrachtbevestiging 

en oordeelt arbiter dat ook de aannemer 
er destijds van het uitging dat die tweede 
opdrachtbevestiging leidend was. Het be-
toog van de advocaat van de aannemer 
dat een verwijzing in de vaststellingsover-
eenkomst naar de tweede opdrachtbeves-
tiging, per ongeluk is blijven staan, acht 
arbiter onvoldoende geloofwaardig, zeker 
bij twee professionele partijen. De conclu-
sie is dat de Raad bevoegd is om van het 
geschil kennis te nemen en het geschil in 
de hoofdzaak bij scheidsrechterlijk vonnis 
te beslechten. De kosten van het incident? 
Die gaan naar de aannemer als de in het 
ongelijk gestelde partij. 

Bij het van toepassing verklaren van de 
eigen voorwaarden, geldt, zoals mijn 
leermeester ooit zei: “wie het eerst lacht, 
lacht het best”. De contractpartij die de 
voorwaarden van de ander niet wil ac-
cepteren, dient ze nadrukkelijk van de 
hand te wijzen. Nu vaststond dat de 
gevelbouwer geen partij was bij de over-
eenkomst tussen de aannemer en B en 
de aannemer vervolgens de opdracht-
bevestiging van de gevelbouwer niet na-
drukkelijk van de hand heeft gewezen, 
geldt die opdrachtbevestiging met VMRG 
Voorwaarden als eerste overeenkomst 
tussen partijen. Wilt u meer weten over 
de VMRG? Kijk dan op www.vmrg.nl.   ❚

Meesterstuk mr. Bettina Hertstein
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Beeld: Aeroscan

FaSA maakt 
gevelinspectie vanuit 
bureaustoel mogelijk
Onlangs vond een pilot plaats voor een innovatieve vorm van gevelinspectie van een kantoorgebouw in Leiden. Met 
dronefotografie en een laserscanner werd de hele gevel in kaart gebracht. De resultaten worden verwerkt in een 3D 
model, zodat de daadwerkelijke inspectie vanachter een bureau kan plaatsvinden.

Deze pilot vloeit voort uit het project 
Facade Service Applicatie (FaSA). Ge-
durende drie jaar is er op initiatief van 
Aeroscan, Spotr.ai (Octo) en de VMRG 
gewerkt aan het objectief meten van 
de technische en esthetische prestaties 
van de gebouwschil. Hiervoor worden 
onder andere drones en kunstmatige 
intelligentie ingezet.

3D model
Pascal Schrijver van Geveladvies Inge-
nieursbureau dat in samenwerking met 
Gevelbeheer Nederland opdracht ge-
kregen heeft voor het inspecteren van 
de buitengevel vertelt dat het hier gaat 
om een visuele inspectie. “Dit doen we, 

zoals gebruikelijk, met een gondel die 
het hele gebouw rond gaat, waar twee 
monteurs in zitten. Zij kijken alles na, 
de rubbers, aansluitingen, panelen en 
glaslatten, om te bekijken of er manke-
menten of beschadigingen zijn en of er 
onderdelen vervangen moeten worden. 
Daarnaast hebben wij Aeroscan de op-
dracht gegeven om als pilot het gebouw 
ook met behulp van een drone en een 
laserscanner in kaart te brengen.” Ste-
fan Quak van Aeroscan licht toe hoe dit 
proces ter plekke in zijn werk gaat. “Op 
locatie legt een team van specialisten 
de gevel zo compleet mogelijk vast. Dit 
houdt in dat we van iedere hoek en on-
derdeel (beeld)data willen hebben, om 

het zo goed mogelijk digitaal te recon-
strueren. Dit doen we door fotografie, 
om gebreken te kunnen identificeren 
maar ook als onderdeel om er een 3D 
model van te maken. En we doen dit 
door laserscannen, waarmee we op een 
effectieve manier de geometrie van het 
object vastleggen. Ook dit draagt bij 
aan het 3D model. Het laserscannen 
en de fotografie gebeuren zowel vanaf 
de grond als vanuit de lucht. De lasers-
canner staat bovenop een auto die om 
het gebouw heen rijdt. En een professi-
onele drone wordt door een team aan-
gestuurd voor fotografie.”
 
Juiste maatvoering
De verkregen data wordt vervolgens 
geanonimiseerd, personen worden 
bijvoorbeeld onherkenbaar gemaakt, 
waarna er na enkele weken een ac-
curaat 3D model geleverd wordt. “Het 
3D model kan omgezet worden naar 
bouwdelen”, licht Quak toe, “zodat de 
aantallen en maatvoering per bouw-
deel bekend zijn. En het kan gebruikt 
worden voor het uitvoeren van een 
inspectie in de foto's, waardoor ge-
breken digitaal worden vastgelegd (in 
2D en 3D) en de effecten automatisch 
worden vertaald in conditiescores 
(NEN2767).” Schrijver: “Als we in dit 
model niet alleen de mankementen 
en beschadigingen kunnen zien, maar 
ook direct de juiste maatvoering, dan 

FaSA maakt gevelinspectie vanuit bureaustoel mogelijk
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is het dus ook mogelijk om meteen het 
juiste nieuwe materiaal te bestellen. 
Wij kunnen nu een goede vergelijking 
maken tussen de resultaten van de 
verschillende inspecties en daar zijn 
we uiteraard heel benieuwd naar.” 

Beeldende technologie
Quak ziet dit proces niet direct als 
vervanging van het huidige proces. “Ik 
zie het vooral als het toepassen van 
deze (beeldende) technologie aan het 
bestaande proces en gebruikers. Onze 
software faciliteert het opstellen van 
een Meerjaren Onderhoudsplan. Het 
is leuk om te zien dat meerdere par-
tijen (gevelpartners, inspectiebureaus) 
dat nu ook omarmen en toepassen 
richting hun opdrachtgevers.” Schrij-
ver ziet hier wel een toekomst in voor 
de gevelbouw. “Door middel van een 
drone inspectie kun je veel sneller een 
opname uitvoeren en je bent minder 
weersafhankelijk. Een inspectie met 
een gondel duurt bij zo’n project één 
à twee weken, met een drone duurt 
dit één tot twee dagen, waarbij het 
voordeel is dat het kantoorwerk al-
tijd door kan gaan, terwijl je met een 
gondel afhankelijk bent van weersom-
standigheden. In de gondel zitten twee 
van onze eigen mensen die kennis van 
zaken hebben. Zij kunnen de inspec-
tie dan vanuit hun bureaustoel doen. 
In de ideale wereld zou je jaarlijks de 

drone moeten laten vliegen en dan 
alle gegevens over elkaar heen leggen 
om te kijken wat de verschillen daar 
in zijn. Dus bijvoorbeeld, slijtage, ver-
oudering of bepaalde mankementen. 
Op het moment dat er tussentijds een 
probleem ontstaat, kun je heel speci-
fiek meteen gaan kijken wat daar de 
oorzaak van zou kunnen zijn.” Quak 
beaamt dat vervolginspecties dan 
puur bestaan uit het inwinnen van 
data die degradatie monitort. “Dat 
kan met normale dronefotografie die 
prima door de inspecteur of beheer-
der zelf gedaan kan worden. Daarom 
levert Aeroscan nu een Drone-as-a-
Service product waarbij we de gebrui-
ker een laagdrempelige drone leveren, 
inclusief trainingen, service en onder-
houd en vergunningen, zodat die zelf 
nieuwe foto's in kan winnen bij een 
vervolginspectie. Deze foto's worden 
geüpload naar onze software Twins-
pect en direct gekoppeld aan de juiste 
locatie in het 3D model, waardoor je 
de actuele data hebt. Die vertaal je di-
rect weer door naar het vastleggen van 
gebreken, conditiescores en een actu-
eel Meerjaren Onderhoudsplan.”

Efficiënt
Schrijver ziet drone inspecties als een 
manier om veiliger, duurzamer en ef-
ficiënter veel data te genereren. “Het 
is nu nog de vraag hoe gedetailleerd je 

informatie krijgt uit het 3D model. Het 
zou ook kunnen dat we wel zien dat er 
wat aan de hand is, maar niet gedetail-
leerd genoeg. Ook dan zou dit al inte-
ressant zijn, want dan kun je die plek-
ken nader inspecteren met een gondel 
en hoef je niet de hele gevel af. Maar we 
hopen natuurlijk dat de drone het hele 
werk van de inspectie over kan nemen. 
Het is voor ons zeker interessant om de 
optie te gaan onderzoeken of wij in de 
toekomst met ‘Drone-as-a-service’ met 
de juiste training tusseninspecties zelf 
kunnen doen.”

FaSA
Quak geeft aan dat in het FaSA project 
al veel ervaring met deze nieuwe tech-
nologie van gevelinspectie en -beheer 
opgedaan is bij woningen en monu-
menten. “Dat maakt de sprong naar 
kantoren kleiner. Kantoren passen 
binnen de vastgoedsector misschien 
wel het beste bij deze technologie. Het 
gaat om detail en ze zijn aan de bui-
tenzijde vaak lastig te bereiken voor 
inspectie. Wij willen deze nieuwe tech-
nologie graag onderdeel laten zijn van 
het bestaande inspectieproces en de 
bestaande organisaties. Dat is precies 
het doel waarom FaSA een paar jaar 
geleden is gestart."

FaSA komt mede tot stand door steun vanuit 
Kansen voor West II, EFRO subsidie.   ❚
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VMRG Keurmerk steunt 
BNA Beste Gebouw  
van het Jaar 2022
De 17e editie van BNA Beste Gebouw van het Jaar – dé architectuurprijs van Nederland – is gestart. Ook dit jaar 
steunt het VMRG Keurmerk het Beste Gebouw van het Jaar. Bij het beste gebouw hoort de beste gevel. Vorig jaar 
was het Van der Valk hotel Zuidas het Beste Gebouw met een gevel gerealiseerd onder het VMRG Keurmerk.

Architecten en opdrachtgevers zijn uit-
genodigd om hun beste gebouw – in ge-
bruik genomen in 2021 – in te zenden 
tot 7 maart. Juryvoorzitter is Barbara 
Baarsma, hoogleraar Toegepaste Eco-

nomie aan de UvA en directeur Rabo 
Carbon Bank.  

Vakjury onder voorzitterschap  
van Barbara Baarsma
De verkiezing wordt geleid door een zes-
koppige jury, bestaand uit toonaangeven-
de architecten en opdrachtgevers. Zij be-
oordelen de gebouwen in 4 categorieën: 
Identiteit & Icoonwaarde, Leefbaarheid 
& Sociale Cohesie, Stimulerende Omge-
vingen en Particuliere Woonbeleving. 

De BNA is verheugd dat Barbara Baars-
ma bereid is om de rol van juryvoorzit-
ter op zich te nemen. Zij is hoogleraar 
Toegepaste Economie aan de Univer-
siteit van Amsterdam, directeur Rabo 
Carbon Bank en ze schuift ze regelma-
tig aan bij tv-programma’s om (ma-
cro-) economische ontwikkelingen te 
duiden. Zij ziet uit naar de jurerings-
ronde door Nederland langs de beste 
gebouwen van dit moment: “Gebou-
wen die tot de verbeelding spreken en 
inspireren als voorbeeld van verduur-
zaming, betekenen heel veel voor een 
dorp of stad. Ik verheug me er zeer op 
om samen met een deskundige jury 
uit de veelheid van dat soort gebou-
wen de prijswinnaar van 2022 te mo-
gen selecteren.”

Meerwaarde voor  
mens en maatschappij
Met de Beste Gebouw-verkiezing wil de 
BNA (Branchevereniging Nederlandse 

Architectenbureaus, sinds 1842) de 
meerwaarde zichtbaar maken van ar-
chitectuur voor mens en maatschap-
pij. De prijs is dan ook vooral bedoeld 
voor opdrachtgevers en gebruikers. 
BNA-directeur Fred Schoorl: ‘De prijs 
gaat niet naar de beste architect of het 
mooiste gebouw, maar naar het beste 
gebouw met de meeste waarde voor 
opdrachtgever en gebruikers.” Vorig 
jaar was het Van der Valk hotel Zuidas 
het Beste Gebouw van Nederland.

Architecten en opdrachtgevers zijn uit-
genodigd om hun beste gebouw – in 
gebruik genomen in 2021 – op www.
gebouwvanhetjaar.nl in te zenden tot 7 
maart. De jury zal deze editie, in het ver-
lengde van de categorieën, extra letten 
op de ecologische waarden die bij de in-
gezonden gebouwen worden geclaimd.   ❚

VMRG Keurmerk steunt BNA Beste Gebouw van het Jaar 2022
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VMRG bedrijven 
introduceren de circulaire 
gevel van de toekomst
Drie VMRG bedrijven gaan samenwerken om de circulaire voordelen van aluminium gevelproducten optimaal in de 
markt te zetten. Aluminium gevelproducten voldoen nu al aan de circulaire doelstellingen voor 2030. 

Het recyclen van aluminium kost 
slechts 5% van de energie die nodig is 
voor het produceren van aluminium 
uit bauxiet. En dit recyclen is onein-
dig mogelijk. In nieuwe gevels is 55% 
van het aluminium al van circulaire 
herkomst, een uitzonderlijk hoog 
percentage in de (gevel)bouw. Dit is 
te danken aan alle circulaire inspan-
ning in de metalen gevelbranche.  
En nu is er weer een prachtig initia-
tief gelanceerd. Gevelbouwers Alkon-
dor Hengelo, De Groot & Visser en  
gevelsysteem ontwikkelaar en leve-
rancier WICONA introduceren een 
circulaire geveloplossing. 

Losmaakbaar en modulair
Losmaakbaar, modulair, click and 
play, dat is waar Ciskin, voor staat. De 
duurzaamheids- en circulaire ambities 
in de vastgoedwereld worden steeds 
complexer. Twee jaar geleden ontstond 
daarom de behoefte om een nieuw 
gevelsysteem te ontwikkelen dat be-
ter aansluit bij de vraag uit de markt. 
Met het nieuw ontwikkelde systeem 
Ciskin is de gevelbouw klaar voor de 
toekomst. Een Ciskin-gevel is altijd up 
to date, demontabel samengesteld, mo-
dulair ontworpen, herbruikbaar, 100% 
te recyclen én toegespitst op comfort 
voor de gebruiker. Bij het ontwerpen 
van gebouwen met circulariteit in ge-
dachten, is de keuze voor gerecycled 
aluminium eigenlijk vanzelfsprekend. 
Het is een van de weinige bouwmate-
rialen die zijn eigenschappen behoudt. 
Ook na recycling. 

Dynamische geveloplossing
Als eigenaar, ontwikkelaar, ontwerper of 
bouwer van vastgoed sta je voor een uit-
daging wat betreft duurzaamheid, ener-
gie en circulariteit. Met Ciskin kunnen 
gevels aangeschaft worden in combinatie 
met een serviceovereenkomst, maar het 
is ook mogelijk deze ‘as a service’ te hu-
ren van de Circular Facade Company die 
wordt opgericht. Voor de huidige gebouw-
voorraad zal er veel geüpdatet moeten 
worden om aan veranderende energeti-
sche eisen te kunnen voldoen. Ook voor 
nieuwbouw en gronduitgifte worden de 
eisen frequent aangescherpt. Daarnaast 
is voor gebouwgebruikers comfort een 

steeds belangrijkere parameter geworden 
bij de keuze van huisvesting. Kiezen voor 
de totaaloplossing Ciskin, is kiezen voor 
een dynamische geveloplossing die met 
de tijd mee kan bewegen.

Ambassadeurs
Het Ciskin-concept is en wordt samen 
met essentiële stakeholders doorlo-
pend getoetst aan de eisen en wensen 
in de markt. De Ciskin ambassadeurs 
zijn: de Architekten Cie, DOOR archi-
tecten, Cepezed, AM, BAM, Coare Rea-
lisatie, RE:BORN Real Estate en Cairn 
Real Estate. Voor meer informatie ga 
naar de website www.ciskin.nl   ❚

VMRG bedrijven introduceren de circulaire gevel van de toekomst
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De Veiligheidsladder  
in theorie en praktijk
Op 17 januari jl. vond de online VMRG Expertsessie plaats die ditmaal ging over de Veiligheidsladder. Vanaf 1 janu-
ari 2022 hanteren ondertekenaars van Governance Code Veiligheid in de Bouw de zogenoemde Veiligheidsladder 
(NEN Safety Culture Ladder).

De Veiligheidsladder stimuleert het vei-
ligheidsbewustzijn en bewust veilig han-
delen. Het doel is het terugdringen van 
het aantal onveilige situaties met min-
der incidenten (verzuim, schades) tot 
gevolg. Hans Zwaanenburg, directeur bij 
de VMRG ging in gesprek met Marieke 
Vissers-Polak, hoofd bedrijfsbureau bij 
Van Iersel Geveltechniek, dat onlangs 
gecertificeerd is voor trede 2 van de Vei-
ligheidsladder, en Jeffrey Bogaard, certi-
ficatiemanager bij SKG-IKOB Certificatie.

Wat houdt de Veiligheidsladder 
precies in?
Het is een beoordeling van het bewust-
zijn en dus het gedrag en cultuur bin-
nen de organisatie op het gebied van 
veilig werken. Het bijzondere van de 
Veiligheidsladder is dat een bedrijf in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld ISO 9001, 
voornamelijk op basis van interviews 
en observaties op de werklocaties wordt 
geaudit en de perceptie en het gedrag 
van de medewerkers wordt beoordeeld. 
Hiermee ligt veel minder de nadruk op 
procedures. 

Waarom koos Van Iersel voor 
certificering? 
De Veiligheidsladder zorgt ervoor dat er 
meer veiligheidsbewustzijn is binnen de 
organisatie. Zo kunnen we beter streven 
naar gezonde werknemers die daarmee 
duurzaam inzetbaar zijn en met elkaar 
de veiligheidscultuur bevorderen, wat 
tot minder incidenten leidt. Het voor-
komen in plaats van genezen. Ook heeft 
het een commercieel voordeel. Bepaalde 
opdrachtgevers vroegen om certifice-
ring en onze opdrachtgevers staan bij 

ons continu in het middelpunt. Onze 
aanpak is: doen wat er nodig is, wat er 
wordt gevraagd en op het juiste mo-
ment. Dat heeft ons ertoe gebracht, ook 
om die reden, de certificering in gang te 
zetten begin 2021.

Er zijn meerdere varianten 
beschikbaar, welke moet je kiezen?
Er zijn in totaal vier soorten niveaus te 
behalen: 
-  SCL Original: deze is verplicht indien men 

voor ProRail werkt. Bij Original wordt 
elk jaar een volledige audit uitgevoerd; 

-  SCL: hierbij wordt het eerste jaar  
een volledige audit en in jaar 2 en  
3 een deel van de audit uitgevoerd. 
Dit is vergelijkbaar met een ISO 9001 
certificering;

-  SCL Light: hierbij wordt in het eerste 
jaar 40% van de audit uitgevoerd. In 
jaar 2 en 3 volgt alleen een check op 
het actieplan, dat is gemaakt is door 
het bedrijf;

-  Approved Self Assessment: hierbij 
voert het bedrijf zelf een controle uit 
en beoordeelt SKG-IKOB alleen de be-
trouwbaarheid hiervan.   ›

Hans Zwaanenburg (links) in gesprek met Marieke Vissers-Polak en Jeffrey Bogaard. 

De Veiligheidsladder in theorie en praktijk
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Op een andere manier informatie aanbieden door een veiligheidskwartet. 

Alleen bij de eerste twee typen audits 
volgt een certificaat met een vermel-
ding van de laddertrede. Bij de SCL Light 
volgt een statement met trede indica-
tie en bij de Approved Self Assessment 
volgt een verklaring over de betrouw-
baarheid van de self assessment zonder 
trede indicatie. Wat men precies nodig 
heeft, is vastgelegd in de risicomatrix 
vanuit de governance code. In principe 
is de hoofdaannemer verantwoordelijk 
voor het uitgevoerde werk en zal de 
hoofdaannemer bepalen welke niveau 
van toepassing is.

Waar heeft Van Iersel voor gekozen 
en waarom?
Wij hebben voor de SCL gekozen. We 
hebben gekeken naar de groei in soorten 
werken inclusief contractwaarde even-
als ons risicoprofiel. En we hebben met 
opdrachtgevers overleg gehad over hoe 
zij ons beoordelen.

Er zijn verschillende tredes, hoe zit 
dat precies?
Zoals de naam al zegt is de Veiligheidslad-
der een ladder bestaande uit vijf niveaus, 
treden genoemd, opklimmend van 1 naar 
5. Trede 1 is overigens niet certificeerbaar. 
Men gaat ervan uit dat een organisatie al-
tijd minimaal op deze trede acteert.

Elk cultuurniveau of trede geeft de ont-
wikkelingsfase aan waarin het bedrijf 
zich bevindt op het gebied van veilig-
heidsbewustzijn. Per trede is gedefini-
eerd waar een bedrijf aan moet voldoen 
(de eis), welke criteria hierbij horen (de 
norm), hoe die criteria gewaardeerd 
worden (de scores) en waar auditoren 
op letten (de auditorrichtlijn). Simpel 
gezegd, hoe hoger de trede des te meer 
het veiligheidsbewustzijn is geïmple-
menteerd is binnen de organisatie.

Welke trede heeft Van Iersel en 
waarom?
We zijn nu gecertificeerd op trede 2. Onze 
opdrachtgevers eisen minimaal trede 2. 
We vonden dit een goede start om dit 
traject binnen Van Iersel te beginnen. 
De focus bij de ladder ligt op gedragsver-
andering. Dit gaat met kleine stapjes en 
veel herhaling geloven wij. Dit heeft tijd 

nodig en vanuit die optiek hebben ook bij 
de ladder voor kleine stappen omhoog 
gekozen. In de toekomst willen wij door-
groeien naar trede 3.

Waar moet je mee beginnen als bedrijf?
Als organisatie bepaal je zelf op welke 
trede je geaudit wil worden. Vanuit SKG-
IKOB wordt geadviseerd om altijd te be-
ginnen op trede 2 en 3. Zodra je weet 
welke trede en welke soort audit je als 
bedrijf wenst, kan je een offerte opvra-
gen bij SKG-IKOB. Het eerste onderdeel 
van de audit is voor een organisatie is 
het uitvoeren van een zelftoets. Deze 
zelftoets wordt als uitgangspunt ge-
bruikt tijdens de audits.

Is er een gemiddelde aan te geven hoe lang 
bedrijven doen om op een bepaald niveau 
te komen van de veiligheidsladder?

Dit is geen standaardproces. Het ligt he-
lemaal aan de cultuur in een bedrijf en 
wat de houding al is in het bedrijf op het 
gebied van veiligheid. Je kan daar dus 
geen gemiddelde tijd voor aangeven, dat 
ligt voor elk bedrijf anders.

Wat zijn de belangrijkste zaken die 
een bedrijf moet regelen?
Het veilig werken moet in de cultuur 
van de organisatie geïmplementeerd 

worden. Er is draagvlak nodig vanuit 
de gehele organisatie. Hierbij moeten 
alle collega’s meegenomen worden in 
het veilig denken. De veiligheidsladder 
betreft gedragsverandering en dat lukt 
niet in een paar weken. 

Hoe krijg je medewerkers 
enthousiast?
Dat ligt heel erg aan de manier waarop je 
het brengt, dat geldt ook voor de directie 
en het management. Hou ook de doel-
groep voor ogen. Mensen die niet graag 
lezen, moet je op een andere manier in-
formatie aanbieden. Er is veel communi-
catie nodig om het geheel de organisatie 
in te krijgen, op meerdere wijzen.

Het is nu heel druk is met 
certificering, hoe moet dat nu met 
bedrijven die zich snel willen laten 
certificeren?
Omdat er zoveel vraag is naar de Veilig-
heidsladder is besloten dat er tijdelijk een 
uitstel is op de datum van 1 januari 2022 
dat men gecertificeerd moet worden. Nu 
is het zo dat men ook met een getekende 
opdracht van een certificatie instelling en 
een datum van de audit, deze moet dan in 
het eerste kwartaal liggen, kan aantonen 
dat men voorlopig voldoet aan de afspra-
ken. Wel zal je dan al de zelftoets uitge-
voerd moeten hebben.   ❚
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VMRG ziet 
prijsaanpassingen 
gevelbranche als 
onvermijdelijk
Binnen de gevelbouw ontstaan steeds meer zorgen over de oplopende kosten en levertijden met ernstige gevolgen 
voor de cashflow en angst voor faillissementen. Dit alles door de onverwacht sterk gestegen kosten en oplopende 
levertijden van bouwmaterialen, waaronder aluminium en staal. Deze materialen nemen een aanzienlijk aandeel 
voor hun rekening in de kostprijs van geveltoepassingen, zoals de vliesgevel of elementengevel. 

De brancheorganisatie voor de meta-
len gevelbouw, de VMRG, ziet dat be-
drijven geconfronteerd worden met 
snel opeenvolgende prijsstijgingen 

met dubbele cijfers in het afgelopen 
jaar en extra investeringen uit het ei-
gen vermogen om de crisis het hoofd 
te bieden. Hans Zwaanenburg, direc-

teur van de VMRG: “Deze ontwikkelin-
gen maken dat de benodigde financië-
le ruimte er bij de gevelbouwers steeds 
minder is om dit zelf op te vangen. 
Niet alleen aan prijsverhogingen voor 
aankomende projecten maar vooral 
ook aan prijsaanpassingen van al in 
uitvoering zijnde projecten valt dan 
ook niet meer te ontkomen.” 

Explosieve prijsstijgingen  
in aluminium en staal 
De staalprijzen zijn de afgelopen pe-
riode explosief gestegen en inmiddels 
ruim verdubbeld ten opzichte van me-
dio 2020. Voor aluminium is dat niet 
anders met een prijs die inmiddels het 
hoogste niveau in 10 jaar tijd heeft be-
reikt. “Voor de gevelbouw een serieus 
probleem”, aldus Zwaanenburg, “in het 
bijzonder bij al vergunde en in uitvoe-
ring zijnde projecten met een langere 
doorlooptijd waarbij onvoldoende reke-
ning is gehouden met deze explosieve 
prijsstijgingen. In 2020 maakte het 
aandeel aluminium of staal in de gevel 
ongeveer 25% uit van de kostprijs. In-
middels is dat bijna het dubbele en het 
einde is mogelijk nog niet in zicht.” Hans Zwaanenburg, directeur VMRG

VMRG ziet prijsaanpassingen gevelbranche als onvermijdelijk
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Projectbelang vooropstellen
De schrale troost is dat de gevelbouw hier-
in niet alleen staat. De gehele grondstof-
fenmarkt is momenteel instabiel en wordt 
geconfronteerd met een opwaartse prijs-
druk en oplopende levertijden. Deze zijn 
mede te wijten aan de toeleveringsproble-
men in de productieketen en hebben hun 
wortels in de pandemie. En daar ondervin-
den de aluminium- en staalmarkt meer 
dan gemiddeld hinder van. Zwaanenburg 
benadrukt dat het hierin belangrijk is het 
projectbelang van zowel nieuwe als lo-
pende projecten voorop te stellen en met 
elkaar in gesprek te blijven. “De met elkaar 
van toepassing verklaarde voorwaarden 
zoals tussen aannemer en gevelbouwer 
kunnen daarbij zeker helpen. In het bij-
zonder wanneer er daarnaast ook begrip is 
voor redelijkheid en billijkheid en daarmee 
het gezamenlijke projectbelang.”

Rendabele oplossingen
De markt wordt steeds inzichtelijker, 
waardoor partijen in het bouwproces en 

de eindgebruiker steeds dichter bij el-
kaar komen. Voor de eindgebruiker wor-
den exploitatiekosten van een gebouw 
steeds meer van doorslaggevend belang, 
waardoor de laagste prijs minder bepa-
lend wordt. De trend is, dat wordt geko-
zen voor de economisch meest rendabe-
le en duurzame oplossing en dat zal in 
de toekomst steeds meer gebeuren. “Een 
duurzaam en onderhoudsarm product 
levert namelijk in de exploitatiefase een 
aanzienlijk hogere kostenbesparing op 
dan het doen van eventuele concessies 
om toch vooral vast te houden aan de 
lagere inkoopprijs”, aldus Zwaanenburg.

Andere aanpak
Innovaties en toekomstgerichte ontwik-
kelingen vragen extra investeringen van 
de gevelbranche. Het volstaat niet meer 
om enkel een product te leveren. “Steeds 
meer wordt van de industrie verwacht 
dat zij in de ontwerpfase kennis inbrengt 
en meedenkt over efficiëntere en duurza-
me oplossingen. De gevelbranche wordt 

daarmee steeds meer een partner in het 
proces en daarmee vraagt deze manier 
van ondernemen een andere aanpak”, 
weet Zwaanenburg. “Producenten en 
toeleveranciers worden ketenpartners, 
die niet alleen een product leveren, maar 
vanaf de ontwerpfase kennis en ervaring 
inbrengen. Dat vraagt niet alleen ’inno-
vatieve en financiële’ inspanningen voor 
het realiseren van de gevraagde onder-
houdsarme en levensloopbestendige 
gevels, maar vooral ook een intensieve 
samenwerking tussen partijen. Het geza-
menlijke projectbelang dient daarin dan 
ook voorop te staan waarbij partijen ook 
een adequate beloning krijgen voor de 
geleverde prestatie. Het negeren daarvan 
schaadt de continuïteit van de bedrijven. 
Niet alleen van de gevelbouw, maar ook 
van de aannemer. En daarmee is het be-
langrijk om met elkaar in gesprek te blij-
ven.” Het bespreekbaar maken van tus-
sentijdse noodzakelijke aanpassingen in 
de prijs of levertermijn maakt daar vol-
gens Zwaanenburg deel van uit.   ❚
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Echo 
Delft

Logistiek Park Waasland 
Beveren

Op de campus van de TU Delft is een prachtig nieuw gebouw 
verrezen: Echo. Het gebouw heeft een robuuste, open uitstra-
ling en voldoet aan de duurzaamheidsambities van TU Delft. 
In de indrukwekkende transparante gevel worden grote glas-
panelen geplaatst. Diepe aluminium luifels onderbreken de 
gevels horizontaal en houden de overtollige zonnewarmte 
tegen. Voor het kleuren en beschermen van de gevelpanelen 
is gekozen voor een Polyester Architectuur poedercoating van 
EUROLACKE in de kleur RAL 9006, white aluminium in een 
zijdeglans uitvoering. De poedercoating biedt een optimale 
combinatie tussen de gewenste kleurrijke afwerking en nood-
zakelijke bescherming tegen verkleuring door UV-licht. De 
poedercoatings zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen 
op aluminium, staal en gegalvaniseerd staal. De poedercoa-
tings zijn Qualicoat klasse 1 gecertificeerd en verkrijgbaar in 
diverse kleuren, glansgraden en structuren.

Mertens Architecten benaderde Vorsselmans om mee te 
denken over de techniek van de gevel van een ‘speciaal 
project’: de bouw van een nieuw distributiecentrum voor 
de firma Aertssen Logistics. De eerste indruk creëerde 
meteen een ‘wauw’ gevoel waarbij is gestart met een haal-
baarheidsstudie van de gevel. Een extra uitdaging van dit 
project was om steigerloos te bouwen waarbij grote glas-
volumes van binnenuit moesten geplaatst worden in een 
gordijngevel. Tevens was de maatvoering zeer cruciaal: 
een gesegmenteerde vliesgevel moest namelijk perfect 
overgaan in de ronde gevelbeplating. Een extra dimensie 
aan dit project was de intensieve samenwerking tussen 
Vlaamse familiebedrijven die reeds twee of meerdere ge-
neraties bestaan: Aertssen – Cordeel – Mertens Architecten 
– Limeparts-Drooghmans en Vorsselmans. 

Opdrachtgever: Technische Universiteit Delft 
Architect:  UN Studio
Leverancier poedercoating:  Eurolacke

Opdrachtgever: Aertssen Logistics 
Architect:  Mertens Architecten 
Gevelbouwer:  Vorsselmans 

(Beeld: Plompmozes, courtesy of UNStudio and TU Delft)

(Beeld: Joris Van Deuneghem)

Visitekaartjes
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Stadskantoor 1 
Tilburg

Villa 
Enschede

Stadskantoor 1 in Tilburg is getransformeerd waarbij het monu-
mentale karakter van het uit 1972 stammende gebouw behouden 
is gebleven. Het bestaande gebouw is deels gesloopt, gestript en 
met de betonconstructie als basis opnieuw opgebouwd wat de 
nodige uitdagingen met zich meebracht met betrekking tot de 
verankering van de vliesgevelstroken. De gevel van de laagbouw 
is door De Groot & Visser voorzien van nieuwe blank geanodiseer-
de kozijnen en vliesgevels van systeemhuis Schüco met volglas 
verlijmde deuren en uitzetzakramen en hang- en sluitwerk en 
schuifdeurautomaten met inbraakklasse. De vliesgevel is op de 
staalconstructie die Nagelhout plaatste gemonteerd en door BAM 
voorzien van Sageglass wat zorgt voor het dynamisch doseren 
van daglicht waardoor er geen mechanische of statische zonwe-
ring nodig is. Het BREEAM Excellent-certificaat werd onder meer 
behaald door vernieuwing en thermische isolatie van de gevels.

Deze bijzondere woning is op een verhoogd terras gebouwd 
en gedeeltelijk in een licht hellend aangelegd maaiveld ge-
schoven. Hierdoor wordt de verankering van de woning in de 
omgeving geaccentueerd. Het bouwvolume van de eerste ver-
dieping heeft aan de zuid- en westgevel overstekken. Aan de 
zuidgevel doet het overstek dienst als een geïntegreerde zon-
wering. Voor de grote glaspartijen aan de voor- en zijgevel zijn 
cortenstalen lamellen geplaatst in een afwisselend ritme. Dit 
lijnenspel van ritmes zorgt voor samenhang van de versprin-
gende bouwdelen. De gevel is opgebouwd uit drie schillen, te 
weten een binnenschil, een schil met aluminium puien en een 
buitenschil voorzien van cortenstalen lamellen. De achterge-
vel is voornamelijk voorzien van hefschuifpuien, zodat de be-
wegende delen zoveel mogelijk parallel aan de gevel openen. 
De buitenhoeken zijn uitgevoerd in structurele beglazing.

Opdrachtgever: Gemeente Tilburg
Architect:  Dedrie architecten 
Gevelbouwer: De Groot & Visser
Systeemleverancier: Schüco Nederland
Overige leveranciers: Comhan Holland en Prins Panelen

Opdrachtgever: Particulier 
Architect:  Hans Beumer  
Gevelbouwer:  Staalbouw Ter Huurne
Systeemleverancier:  Reynaers
Overige leveranciers: Pilkington 
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Circular Inspirations

Circulair 
is een 
werkwoord co

lu
m
n

Om toe te lichten waarom ‘circulair als 
werkwoord’ fundamenteel is voor de circu-
laire economie, deel ik vier handvatten om 
samen in de bouw het verschil te maken. 

Handvat één: ‘kunnen’ is  
niet het zelfde als ‘doen’
Verantwoordelijkheid nemen gaat veel 
verder dan een mooi product of mate-
riaal. Wat hebben we aan herwinbaar, 
hernieuwbaar, herbruikbaar, her… is, als 
partijen het niet ‘doen’? Te vaak nog tref ik 
partijen in de bouwsector die denken klaar 
te zijn, als een bouwproduct of materiaal 
iets ‘kan’. In mijn beleving is dit slechts de 
entree-ticket om met Circulair aan de slag 
te gaan. Een partij ‘doet’ het dan nog niet 
en in het verlengde daarvan ‘is’ een pro-
duct ook nog niet circulair. Het ‘doen’ gaat 
over het samen verantwoording nemen 
voor het steeds beter sluiten van de gehele 
kringloop, welke dat dan ook mag zijn.

Handvat twee: surf je kringloop 
Hoe stappen te nemen? Hierbij een voor-
beeld hoe wij het aanpakken. Samen met 
bedrijven en meer dan dertig studenten 
hebben wij recent de kringloop voor Alu-
minium gevels weer eens doorlopen. Dit 
doen voelt een beetje als surfen, waarbij 
de golf van het product/materiaal door alle 
partijen van de kringloop heen wordt ge-
volgd, net zolang tot ze weer terug waren 
bij de volgende ronde gevels.  Natuurlijk 
met het doel kansen te vinden, benutten 
en toetsen om verliezen onderweg te ver-

Monique Fledderman, Manager oplei-
dingen, milieu en innovatie bij VMRG

der te minimaliseren. Dit, aan de hand van 
gedetailleerde procesmodellen, business-
modellen en informatievoorziening van de 
hele kringloop.  Waar herkomst nu gemid-
deld 55% secundair aluminium is, zien we 
kansen richting 85% tot 95% te bewegen, 
ofwel richting bijna materiaal neutraal. 
Dit vraagt om losmaakbare gevelsyste-
men, technologieën voor urban mining, 
scheiden, re-melting en meer met bovenal, 
ook beter weten van elkaar. Wat betekent 
een ontwerpkeuze voor terugwinning en 
hergebruik in een ander deel van de kring-
loop? Keuzes blijken soms heel anders uit 
te pakken dan gedacht. En, wat kan data 
doen voor behoud van hoogwaardige le-
gering? Et cetera. Het surfen van de kring-
loop inspireert voor (door)ontwikkeling 
van circulaire innovaties. 

Handvat drie: check je kringloop 
Waar producenten de verantwoording 
hebben voor een circulair aanbod, heb-
ben opdrachtgevers en architecten de 
verantwoording voor het circulair uitvra-
gen. Het is belangrijk te vragen naar wat 
nu (!) werkt en beschikbaar is. Naar de 
toekomst schuiven door aanbiedende par-
tijen is te makkelijk, neem daar geen ge-
noegen mee, het is niet nodig. In essentie 
zijn er twee wezenlijk punten om op te 
checken: herkomst en einde levensduur. 
Welk percentage van het product is nu van 
circulaire komaf? En wat doet men er nu 
voor om te zorgen dat dit in de toekomst 
mogelijk blijft? Welk percentage krijgt nu 

een nieuw leven voor wat er uit de gevel 
gehaald wordt? En is dit mogelijk in een 
zelfde type product of kan het worden ge-
composteerd? Storten of verbranden, in 
welke vorm of wel type materiaal dan ook, 
betekent het verlaten van de kringloop.  En 
logischerwijs de check of dit gepaard gaat 
met milieuwinst en CO2-reductie.

Handvat vier:  
benader circulair functioneel
Om circulaire innovaties een eerlijke kans 
te geven, is het belangrijk functionele circu-
laire eisen te stellen aan bouw(producten) 
ongeacht oplossingsrichting, producttype 
of materiaal. En dus niet een set oplos-
singen, producttypen of materialen aan 
te wijzen, die trendy en happening zijn. 
Dat maakt deze partijen ‘lui’ voor door-
ontwikkeling en sluit andere innovatieve 
oplossingen juist uit. Daarom pleit ik voor 
oplossingsrichting-, producttype- en mate-
riaalonafhankelijke eisen. 

Werkwoord?
Voor de taalpuristen onder ons, in taal 
technische zin is circulair inderdaad 
geen werkwoord. Voor de bouw is het 
wel degelijk een ‘werkwoord’: het is niet 
het kunnen wat telt, maar het doen door 
er aan te werken.   ❚

Monique Fledderman
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