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Tekst: Roel van Gils   Beeld: Vorsselmans NV, fotograaf Liesbeth Goetschalckx

Entreegebouw Amsterdam UMC:

Vol met uitdagende details
Het nieuwe entreegebouw van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum is vormgegeven als een glazen pa-
viljoen. Door de zachte en ronde vormen is er bijna geen rechte lijn aan te ontdekken. Het paviljoen vormt dan 
ook een groot contrast met de bestaande rechttoe-rechtaan bebouwing uit de jaren tachtig. Aan gevelbouwer 
Vorsselmans de taak om de geveldichting van het nieuwe entreegebouw te realiseren, vol met uitdagende details. 
Een gesprek met projectleider Luc Kuipers.

Het entreegebied van het Amsterdam 
UMC is getransformeerd van een jungle 
van asfalt en auto’s naar een groene om-
geving voor patiënten, bezoekers, mede-
werkers, studenten en buurtbewoners. 
De nieuwe hoofdentree oogt verfrissend 
met zijn ronde vormen en gebogen glas, 
midden in het nieuw aangelegde park-
achtige landschap. “Het paviljoen kent 
twee niveaus, waarbij de hoofdentree 
tot het ziekenhuis op de eerste verdie-
ping is gelegen”, zo legt Kuipers uit. “Ui-
teraard is er ook vanuit het maaiveld 
(niveau parkeren) toegang tot het pavil-
joen, waarna bezoekers via de (rol)trap 
door een ronde vide naar het niveau van 
het hoofdpaviljoen worden geleid.”

3D-engineering
Vorsselmans is al vanaf het prille begin 
aangehaakt bij deze uitdagende nieuw-
bouw. “Mede door positieve ervaringen 
bij een eerder project op het UMC in 
Utrecht heeft aannemer MedicomZes 
ons gevraagd mee te denken bij de gevel-
dichting van het glazen paviljoen hier in 

Amsterdam”, zegt Kuipers. “Het was een 
project met vooral heel veel vliesgevels. 
En dan grotendeels in ronde vormen uit-
gevoerd (hol en bol), op de loopbruggen 
na. Als je de plattegrond bekijkt zie je 
uitsluitend cirkels in verschillende radii. 
Om het ontwerp maakbaar te maken en 
de complexe aansluitingen heel gedetail-
leerd te kunnen engineeren, hebben we 
alles in 3D uitgewerkt.” De entree op bei-
de verdiepingen is weliswaar qua maat- 
en uitvoering identiek met een tourni-
quet en twee schuifdeuren, maar kent 
hele andere aansluitingen door de afwij-
kende vorm van de vliesgevels op beide 
verdiepingen. “De architect had overigens 
in het ontwerp al goed nagedacht over de 
golvende vorm van de vliesgevels (hol en 
bol) om de hele geometrie sluitend te ma-
ken in één vloeiende beweging. Die vorm 
konden wij mooi overnemen.”

De pet
Een ander interessant detail vormt het dak 
van het paviljoen, door de architect aange-
duid als ‘de pet’, vervolgt Kuipers.   ›

'Het dak is ovaal van vorm en is in het 
midden hoger dan aan de uiteinden. 

Projecteer daaronder de golvende vliesgevel 
en het wordt snel duidelijk dat  

het interessante details oplevert'

Entreegebouw Amsterdam UMC: Vol met uitdagende details
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“Het dak is ovaal van vorm en is in het 
midden hoger dan aan de uiteinden. 
Projecteer daaronder de golvende vlies-
gevel en het wordt snel duidelijk dat het 
interessante details oplevert. Aanvan-
kelijk was het idee van de architect om 
met de vliesgevel de vorm van het dak te 
volgen, maar dat bleek quasi onmoge-
lijk of in ieder geval fors boven budget. 
De bovenregels zouden dan in allerlei 
schuinten uitgevoerd moeten worden, 
evenals het glas dat bovendien al hol 
of bol uitgevoerd diende te worden. Wij 
hebben een alternatief voorgesteld met 
een vlakke bovenzijde in verschillende 
hoogten die achter het plafond zijn ‘ver-
stopt’. De plafondbekleding met houten 
latjes creëert dan toch beoogde effect.” 
Vorsselmans heeft de complete gevel 
‘uitgevoerd’ in de FWS 60-serie van 
Schüco, verticaal structureel verlijmd, 
dus zonder klem- en deklijsten. De re-
gels zijn gebogen door Kersten Europe 
en de gebogen beplating voor onder 
meer de dakranden van de loopbruggen 
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Bouwinfo
ENTREEGEBOUW AMC,  
AMSTERDAM 

OPDRACHTGEVER: 
MedicomZes
ARCHITECT: 
Ontwerpcombinatie  
Nuy Van Noort/ temp.architecture.
urbanism/Studio BLAD
AANNEMER: 
Bouwcombinatie MedicomZes/
HOMIJ Technische Installaties/Van 
Kessel Sport en Cultuurtechniek
GEVELBOUWER: 
Vorsselmans NV
SYSTEEMLEVERANCIER: 
Schüco Nederland
BEPLATING BINNENZIJDE: 
Allpro BV

'De nieuwe hoofdentree oogt verfrissend met zijn  
ronde vormen en gebogen glas, midden in het  

nieuw aangelegde parkachtige landschap'

en boeiboorden van tochtportalen werd 
vervaardigd door VPT Perforeertechniek.

Uitdagende details
Het gehele paviljoen kenmerkt zich door 
uitdagende details. Kuipers benoemt er 
enkele: “Bij het bovendetail van de loop-
bruggen was er slechts een beperkte 
hoogte beschikbaar voor onze vliesge-
vel. De stelruimte was nihil. We hebben 
hier een trucje toegepast door op deze 
locatie een minder brede regel van het 
Schüco FWS 50-systeem te gebruiken. 
Dat gaf ons iets meer stelruimte. Door 
de klem- en deklijst niet in het hart, 
maar excentrisch aan te brengen en aan 
de onderkant uit te lijnen, is het verschil 
optisch niet waarneembaar. Een ander 
uniek detail is de aansluiting van de 
vliesgevel op de staalconstructie aan de 
bovenzijde van het paviljoen. Het is een 
wirwar van stalen liggers en windver-

banden die in eerste instantie niet eens 
in het model stonden. We kwamen staal 
in allerlei richtingen tegen. Aan ons de 
taak om de aansluitingen op onze vlies-
gevel luchtdicht en geïsoleerd te maken. 
Daarvoor hebben we verschillende an-
kertypes toegepast.”

De montage van de gevels was volgens 
Kuipers ook nog een hele klus. “We heb-
ben gebruik gemaakt van diverse hulp-
middelen, zoals een verreiker, hoogwer-
ker en een speciale (flexibele) glaszuiger 
die in de juiste kromming (hol of bol) 
gezet kon worden. In april hebben we 
de laatste hand gelegd aan het project, 
waarbij de aansluiting aan de binnenzij-
de met het bestaand gebouw tot in de-
tail is afgewerkt. Hiervoor heeft Allpro 
al het zetwerk geleverd. Al met al is de 
montage perfect verlopen. Het resultaat 
is werkelijk fantastisch.”   ❚
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Tekst: Roel van Gils   Beeld: Gruijters Aluminium; fotograaf Tjerk van Duinen

De Nobelaer:
Cultuurhuis met een gouden randje
In 2022 is cultuurcentrum De Nobelaer in Etten-Leur verhuisd van de locatie aan de Anna van Berchemlaan naar de 
nieuwbouw aan de Parklaan. Een veelzijdig en multifunctioneel gebouw met een gouden randje geïllustreerd door 
de dubbele akoestische gevels in een champagne, goudachtige kleurstelling. 

De Nobelaer is een cultuurhuis met bi-
bliotheek, kunsteducatie, cultuuron-
derwijs, speelotheek, poppodium, eve-
nementen en een middelgroot theater. 
De nieuwbouw aan de Parklaan is zo 
opgezet dat de verschillende disciplines 
optimaal kunnen samenwerken. Alle 
ruimtes zijn ontworpen voor meervoudig 
gebruik. Zo is de grote zaal uitgevoerd 

met een inschuiftribune en kunnen de 
studio’s rond de foyer ook worden inge-
zet voor publieksfuncties. Dat maakt De 
Nobelaer bij uitstek geschikt voor een 
grote diversiteit aan doelgroepen.

Dubbele akoestische gevels
De complete buitenschil, inclusief de 
entree en artiesteningang, komt uit 

de koker van Gruijters Aluminium. 
“We hebben de aluminium kozijnen, 
ramen, deuren en vliesgevels voor 
dit prachtige cultuurcentrum gepro-
duceerd en gemonteerd”, zegt Chris 
Gruijters, directeur van het familiebe-
drijf uit Gemert. “Daarbij hebben we 
gebruik gemaakt van de systemen van 
Reynaers Aluminium.   ›

De Nobelaer: Cultuurhuis met een gouden randje
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'Vanwege de 
functie van het 

gebouw stelde de 
gevelafwerking 

van het veelzijdige 
cultuurhuis ons 

voor een specifieke 
uitdaging'
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Bouwinfo
CULTUURHUIS DE NOBELAER, 
ETTEN-LEUR 

OPDRACHTGEVER: 
Gemeente Etten-Leur
ARCHITECT: 
Architectenbureau TenBrasWestinga
AANNEMER: 
Bouwbedrijf Vrolijk BV
GEVELBOUWER: 
Gruijters Aluminium BV
SYSTEEMLEVERANCIER: 
Reynaers Aluminium

Vanwege de functie van het gebouw 
stelde de gevelafwerking van het veel-
zijdige cultuurhuis ons voor een speci-
fieke uitdaging. De vliesgevels bijvoor-
beeld moesten voldoen aan zeer hoge 
akoestische eisen. Hier kwam onze 
jarenlange kennis en expertise met de 
systemen van Reynaers Aluminium 
goed van pas. In totaal hebben we voor 
dit project in opdracht van Bouwbedrijf 
Vrolijk circa 940 m2 aan vliesgevels ver-
werkt, waarvan een deel dus omwille 
van de akoestische eisen dubbel is uit-
gevoerd, los nog van alle overige alumi-
nium kozijnen, ramen en deuren.”

Veelzijdig systeem
Reynaers Aluminium heeft een lange 
relatie met Gruijters uit Gemert. “Voor 
dit project is gebruik gemaakt van het 
ConceptSystem 77 (CS 77), een raam- 
en deursysteem dat voldoet aan de 
gevraagde eisen op het gebied van 
thermische isolatie, stabiliteit en vei-
ligheid”, zegt Walter van der Knaap, 
accountmanager bij Reynaers Alu-
minium. “De vliesgevels daarentegen 
zijn uitgevoerd in de ConceptWall 50 
(CW 50) met een zeer ranke profile-
ring. Dat maakt het mogelijk een gevel 
transparant uit te voeren, resulterend 

in een panoramisch uitzicht en vooral 
veel natuurlijke lichttoetreding.” Het 
CW 50-vliesgevelsysteem is volgens 
Van der Knaap een zeer veelzijdig 
systeem. Dat was hier wel een pre, 
want bij de hoofdentree is de vlies-
gevel aan de bovenzijde afgeschuind. 
De gevel volgt hierin de schuinte van 
het gebouw en dak. Die schuinte heeft 
Gruijters Aluminium kunnen realise-
ren in ons vliesgevelsysteem met spe-
cifieke details voor de aansluiting van 
stijlen en dorpels.”

Reynaers Aluminium heeft voor dit 
project geen projectoplossingen hoe-
ven te ontwikkelen. “Met dank aan de 
kennis en expertise vanuit Gruijters”, 
zegt Van der Knaap. “De aluminium 
gevels, kozijnen, ramen en deuren zijn 
in een speciale champagne/goudach-
tige tint geanodiseerd. Het resulteert 
in een mooi totaalplaatje.” Ook Chris 
Gruijters is trots op het eindresultaat 
en prijst bovendien de samenwerking, 
vooral ook met Bouwbedrijf Vrolijk. 
“Het is wederom een mooie referentie 
voor ons als bedrijf en een aanwinst 
voor Etten-Leur.”    ❚

'Het ranke vliesgevelsysteem maakt het mogelijk  
een gevel volledig transparant uit te voeren, resulterend in  

een panoramisch uitzicht en vooral veel natuurlijke lichttoetreding'
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Mr. Bettina Hertstein
www.bouwrechtbedrijf.nl

Geen chocola te maken 
van hogere staalprijs 
Wereldwijd staat chocolade bekend als een genotmiddel waaraan positieve 
effecten worden toegeschreven vooral op het gemoed. Dat het gemoed niet 
altijd positief beïnvloed wordt door chocola, bleek toen de samenwerking 
tussen een staalconstructiebedrijf en een chocoladeproducent erg verbitterd 
was geworden. De rechter werd verzocht zich over de zaak te buigen. En dat 
was niet om de kwaliteit van de bonbons vast te stellen.

Opdrachtgever is producent van luxe 
chocoladeproducten. Opdrachtnemer 
is staalfabrikant en is gespecialiseerd in 
het ontwerpen, vervaardigen en plaatsen 
van staalconstructies. Partijen komen – 
aansluitend aan tal van besprekingen en 
offertes tussen mei en september 2020 
– overeen dat de staalfabrikant de staal-
constructie van de nieuwe chocolade-
fabriek zal gaan realiseren. De contract-
waarde bedraagt € 2.850.000. Op een van 
de concepten van de opdrachtbevestiging 
heeft de chocoladeproducent de handge-
schreven opmerking geplaatst “prijsvast 
tot einde werk”. Deze opmerking en de 
toevoeging daaraan door de staalfabri-
kant “De opdracht is prijsvast tot einde 
werk. Start bouw mei 2021” is vastgelegd 
in de overeenkomst en door beide par-
tijen ondertekend op 13 december 2020.  

Vrij snel daarna is duidelijk geworden 
dat start bouw eind mei 2021 niet haal-
baar was. Ook had een forse stijging van 
materiaalprijzen plaatsgevonden. Voor 
de rechtbank stelt de staalfabrikant dat 
hij een prijsstijging van € 918.216 wil 
doorleggen naar de chocoladeproducent 
daarbij verwijzend naar artikel 7 van de – 
op de overeenkomst van toepassing ver-
klaarde – Metaalunievoorwaarden dan 
wel naar artikel 7:753 BW respectievelijk 
artikel 6:258 BW. De chocoladeproducent 
betwist dat hij de gestegen kosten zou 
moeten betalen. Hij wijst erop dat par-
tijen zijn afgeweken van artikel 7 Metaal-
unievoorwaarden en artikel 7:753 BW.

De staalfabrikant betwist niet dat een 
prijsvastbeding is overeengekomen maar 

stelt dat hij daarmee heeft bedoeld dat 
hij de reguliere kostenstijgingen niet 
zou doorberekenen en dat hij met het 
prijsvastbeding artikel 7 van de Metaal-
unievoorwaarden noch artikel 7:753 BW 
heeft willen uitsluiten. Ook stelt hij dat de 
vaste prijs afhankelijk is gesteld van de 
start bouw van de staalconstructie in mei 
2021. De chocoladeproducent betoogt dat 
partijen juist vanwege onzekerheid over 
de tijdige verlening van de bouwvergun-
ning een voorbehoud in de overeenkomst 
hebben opgenomen evenals een regeling 
voor het risico op stijgende materiaalprij-
zen omdat hij dat risico niet wilde lopen. 

In zijn oordeel betrekt de rechter wat par-
tijen redelijkerwijs over en weer op grond 
van de bepalingen in hun overeenkomst, 
hun gedragingen en wat zij hebben ver-
klaard, mochten verwachten. Naar zijn 
oordeel staat in de overeenkomst dat de 
prijs vast zou zijn tot einde werk van de 
staalfabrikant. Er staat echter ook dat de 
Metaalunievoorwaarden van toepassing 
zijn. Er is niet vermeld dat artikel 7 Me-
taalunievoorwaarden en artikel 7:753 BW 
zijn uitgesloten. Als professionele partijen 
met ervaring in het contracteren hadden 
ze uitsluiting van deze artikelen nadruk-
kelijk moeten vastleggen in de overeen-
komst. Dat hebben ze niet gedaan.

Uit de verklaringen ter zitting echter 
wordt duidelijk dat de projectleider van 
de chocoladefabrikant al tijdens de be-
sprekingen op 17 september 2020 heeft 
aangegeven dat hij het risico van prijs-
schommelingen wilde afkopen met een 
(complete) vaste prijs. Dit wordt beves-

tigd door een vertegenwoordiger van de 
staalfabrikant die daaraan toevoegt dat 
het risico van prijsschommelingen voor 
hem te overzien was omdat hij aan het 
prijsvastbeding de voorwaarde start 
bouw mei 2021 heeft verbonden.

De rechter is van oordeel dat niet volgt 
uit de tekst van het beding, de overeen-
komst en de verklaringen van partijen 
dat de chocoladeproducent redelijker-
wijs zelf had moeten kunnen begrijpen 
dat het prijsvastbeding gekoppeld zou 
zijn aan de voorwaarde start bouw mei 
2021. Het beroep van de staalfabrikant 
op artikel 7 Metaalunievoorwaarden, ar-
tikel 7: 753 BW of artikel 6:258 BW slaagt 
daarom niet. Er is geen sprake van een 
situatie van onvoorziene omstandighe-
den die van dien aard is dat een aanpas-
sing van de prijs gerechtvaardigd is.

Met de beste bedoelingen starten en 
toch elkaar verkeerd begrepen hebben, 
is helaas maar al te vaak aan de orde 
en niet alleen in de bouw. Voor het cho-
cola maken van de ingrediënten voor 
vakkundig gemaakte metalen ramen 
en gevelelementen heb je echt niet al-
tijd stalen zenuwen nodig. Een blik op  
www.vmrg.nl leidt u rechtstreeks naar 
gecertificeerde gevelbouwers.   ❚

Meesterstuk mr. Bettina Hertstein
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“Metaal biedt onbeperkte mogelijkheden in een gevel”
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Henk Zoontjens, nieuwe directeur VMRG:

“Metaal biedt onbeperkte 
mogelijkheden in een gevel”
Sinds 1 oktober 2022 is Henk Zoontjens directeur bij de VMRG. Henk is eerder werkzaam geweest bij de VMRG en is 
in een andere rol weer terug op het oude honk. We spreken met Henk over deze nieuwe uitdaging.

De gevelbranche is geen onbekend 
terrein voor jou, vertel eens?
Ik ben ooit mijn carrière begonnen bij 
een gevelleverancier aan de enginee-
ringskant. Van daaruit ben ik doorge-
groeid tot projectleider in de gevelbouw. 
Vervolgens ben ik als exportmanager bij 
een systeemleverancier aan de slag ge-
gaan en na een aantal jaren heb ik deze 
positie verruild voor een buitendienst-
functie in Nederland. Vanuit deze func-
tie heb ik de hele gevelbouwwereld leren 
kennen, want ik kwam bij elke gevelbou-
wer in Nederland. Een hele leuke en leer-
zame periode. Daarna ben ik overgestapt 
naar een andere systeemleverancier om 
de Nederlandse markt op te zetten. Op 
een gegeven moment kreeg ik een mooie 
uitdaging aangeboden van een gevel-
bouwer en heb die overstap gemaakt. 
Ik werd daar verantwoordelijk voor de 
hele uitvoering; projectleiding, montage 
en service en onderhoud. Na acht jaar 
kwam er een functie bij de VMRG vrij en 
leek het mij interessant om mijn opge-
dane kennis en ervaring zowel aan de sy-
steemhuizen kant als aan de gevelbouw 
kant in te zetten voor de gehele branche. 
En na een uitstap in een management-
functie bij een systeemleverancier ben ik 
nu weer terug bij de VMRG.

Wat is er zo leuk aan de  
VMRG dat je weer terug bent?
Ik vind het een eer dat ik ben gevraagd 
voor de functie van directeur. Voor mij 

is dit een mooie stap om te maken. Ik 
heb eerder ook heel fijn gewerkt samen-
gewerkt bij de VMRG met een professio-
neel team. Een team om samen enorme 
stappen te zetten naar de toekomst. Het 
is een leuke uitdaging om hier de goede 
lijnen voor uit te zetten.

Het is wel een lastige periode momen-
teel in de branche, hoe kijk jij daarnaar?
Welke tijd je ook hebt, er spelen altijd 
problemen en ook een crisis zijn we 
eerder doorgekomen. Het is wel van 
belang om tijdig te schakelen en als 
VMRG te luisteren naar waar de aan-
gesloten bedrijven op dat moment 
mee zitten. Als branchevereniging 
probeer je dan om zo veel mogelijk 
ondersteunend te zijn en te anticipe-
ren op problemen. Maar we zitten nu 
in een lastige periode met de oorlog 
in de Oekraïne, materiaalschaars-
te, enorme prijsverhogingen en wij  
proberen onze leden hierbij waar mo-
gelijk te steunen.

De ‘M’ van de VMRG staat voor 
‘Metaal’, wat is er zo bijzonder 
aan metaal?
Ik heb vanaf het begin van mijn werk-
zame periode altijd in ‘het metaal’ 
gezeten. De ‘M’ van Metaal is ook een 
beetje de ‘M’ van Modelleren. Je kunt 
er eigenlijk alles mee. Elke vorm, zeker 
in aluminium, is makkelijk te realise-
ren. Het is makkelijk aanpasbaar naar 

een smal aanzicht of juist breed, al 
naar gelang de wensen. De matrijskos-
ten zijn relatief laag, waardoor je een 
vrijwel onbeperkt assortiment hebt en 
dus een wereld aan mogelijkheden. De 
brede toepassing van zowel staal als 
aluminium is zo mooi.

Wat zijn de kansen voor metaal op 
het gebied van circulariteit?
Metaal is een onbeperkt aantal maal 
recyclebaar, dus je hebt het hier echt 
over continue circulariteit. Het pro-
bleem waar wij mee te maken hebben, 
is de beperkte hoeveelheid metaal 
die ‘post consumer’ weer terugkomt 
uit gebouwen, bijvoorbeeld om weer 
nieuw materiaal van te maken. De 
vraag is nu nog veel groter dan het 
aanbod, dus we hebben die nieuwe 
grondstoffen nog steeds nodig. Wat 
er terugkomt, kunnen we ofwel her-
gebruiken in een ander gebouw of als 
gerecycled materiaal opnieuw inzet-
ten. In nieuwe gevels is 55% van het 
aluminium al van circulaire herkomst. 
Dit branchegemiddelde van 55% is zo-
wel in de bouw- als in de gevelbranche 
uitzonderlijk hoog. Belangrijk daar-
bij wel is om het materiaal zo zuiver 
mogelijk te houden met de juiste le-
geringen. Het is dus een uitdaging om 
zo veel mogelijk gebruikt metaal weer 
terug te krijgen uit de keten, zodat we 
zo min mogelijke nieuwe grondstoffen 
hoeven te gebruiken.   › 
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Recyclen van aluminium kost maar 5% 
van de energie ten opzichte van het 
winnen van aluminium uit bauxiet, dus 
genoeg reden om alles op alles te zetten  
om metaal keer op keer een nieuwe  
ronde te bieden. Dit geldt natuurlijk  
niet alleen voor metaal, maar voor al-
les wat er in de gevel zit, rubbers en  
glas bijvoorbeeld.

Hoe zie jij de toekomst van  
het VMRG Keurmerk dat alle  
VMRG leden hebben?
Architecten en opdrachtgevers zouden 
dit moeten voorschrijven, voor zover 
ze dit nog niet doen. Het VMRG Keur-
merk staat voor geborgde kwaliteit bin-
nen de gevelbouw. Dit Keurmerk blijft 
in ontwikkeling, en wordt zeker in de 
toekomst ook steeds weer uitgebreid. 
Zo is het hele kwaliteitssysteem voor-
bereid op de Wet kwaliteitsborging voor 
het bouwen (Wkb) die in juli 2023 van 
kracht wordt. De kwaliteitsborger krijgt 
met een geaccrediteerd systeem con-
form de BRL 2701 te maken, waardoor 
hij minder checks hoeft te doen, wat 
een voordeel is voor de opdrachtgever. 
Ook is het systeem zo ingericht dat een 
gevelbouwer met het VMRG Keurmerk 
een aannemer ontzorgt met een goed 
gevuld opleverdossier gevelbouw, zodra 
de Wkb van start gaat. Sinds een aantal 
jaar hebben we ook een bouwplaats-
keuring ingevoerd om het totale proces 
te checken. Dit valt niet onder de BRL 
2701, maar is een extra onderdeel van 
het VMRG Keurmerk.

Wat zie jij als belangrijkste 
uitdaging?
Dat zijn er veel. Het kwaliteitssysteem 
en het VMRG Keurmerk continu ver-
beteren en uitbreiden, zoals net aan-
gegeven. De VMRG Kwaliteitseisen en 
Adviezen met daaraan gekoppeld het 
VMRG Keurmerk vormen eigenlijk de 
basis van onze vereniging. En verbete-
ren geldt ook voor opleidingen binnen 
de branche en deze ook uitbreiden als 
daar behoefte aan is. Ook op het ge-
bied van digitalisering zijn er nog de 
nodige stappen te maken. Aan uitda-
gingen geen gebrek in ieder geval. Ik 
heb er zin in!     ❚
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VMRG cursusaanbod 2023 
Nieuw: Buitenmontage VMRG ramen en deuren
Of het nu gaat om kennis van geveltechniek in theorie, in de 
praktijk of commerciële en juridische aspecten die hierbij ko-
men kijken, de VMRG biedt cursussen op elk terrein. Nieuw is 
de cursus ‘Buitenmontage van VMRG ramen en deuren’. Een 
must voor elke monteur van metalen gevels met veel prak-
tijkopdrachten. Wil je op de hoogte zijn van alle ins en outs in de 
Geveltechniek, doorloop dan onderstaande leerlijn. Natuurlijk is 
het ook mogelijk om losse modules te volgen. Alvast een goed 
voornemen voor het nieuwe jaar, plan meteen een cursus in!

Introductie
Geveltechniek Algemeen, 
donderdag 9 en 16 februari 2023, 13.00 - 17.00 uur
  
Leerlijn Geveltechniek Basis
Geveltechniek Statica 1, 
donderdag 6, 13 en 20 april 2023, 13.00 - 17.00 uur 
Geveltechniek Materiaal 1, 
donderdag 1, 8 en 15 juni 2023, 13.00 - 17.00 uur
Geveltechniek Bouwfysica 1, 
donderdag 14, 21 en 28 september 2023, 13.00 -17.00 uur
Geveltechniek Constructie, 
dinsdag 2 en 9 oktober 2023, 13.00 - 17.30 uur

Leerlijn Geveltechniek Specialisatie (vervolg)
Geveltechniek Bouwfysica 2, 
donderdag 16 en 23 maart 2023, 13.00 - 17.00 uur
Geveltechniek Statica 2, 
donderdag 16, 23 en 30 november 2023, 13.00 - 17.00 uur

Verdieping  
Basiscursus Brandwerendheid, 
dinsdag 24 en 31 januari 2023, 13.00 - 17.00 uur
Projectleider Bouw 1, 
woensdag 22 en 29 maart 2023 en 5 en 19 april 2023 
Twee dagen van 09.30 tot 20.00 uur en 
twee dagen van 12.30 tot 20.00 uur
Buitenmontage VMRG Ramen en Deuren, 
woensdag 29 maart en 12 april 2023, 9.00 - 15.30 uur
Juridische aspecten VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen, 
dinsdag 23 mei 2023, 9.00 - 16.30 uur
Buitenmontage VMRG Ramen en Deuren, 
woensdag 12 en 26 september 2023, 9.00 - 15.30 uur
VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen, 
E-learning module, op elk moment te volgen

Voor meer informatie en aanmelden, 
ga naar www.kenniscentrumgevelbouw.nl    ❚

VMRG cursusaanbod 2023
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Uitbreiding werkgebied 
branchekeurmerken SKG-IKOB
Nieuwe ontwikkeling in branches voor glas en metalen gevel- en daksystemen

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen vraagt de markt nog beter inzichtelijk en aantoonbaar te maken dat 
er minimaal voldaan wordt aan de eisen van het Bouwbesluit. Een kwaliteitsborger zal dit, in opdracht van de 
opdrachtgever, controleren. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een borgingsinstrument op gebouwniveau. Aan-
nemers krijgen door deze wet meer verantwoordelijkheid voor de geleverde kwaliteit. Het nieuwe stelsel eist dat 
deelnemers aan het bouwproces aantoonbaar kwaliteit leveren.

Diverse branches zien dit als een kans 
en hebben het afgelopen jaar samen 
met SKG-IKOB een traject doorlopen 
waarbij het specifieke branchekeurmerk 
is ontwikkeld dat aan moet sluiten om 

de Wet kwaliteitsborging voor het bou-
wen. Daarbij is het belangrijk dat de 
criteria voor het verkrijgen en het be-
houden van het keurmerk goed vastge-
legd zijn. Dit staat dan ook beschreven 

in openbaar gepubliceerde kwaliteits-
eisen en een bijbehorend reglement. 
Daarin is ook vermeld met welke fre-
quentie de houders van het keurmerk 
jaarlijks gecontroleerd worden. Zowel 

Uitbreiding werkgebied branchekeurmerken SKG-IKOB
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de glasbranche (Vakgroep GLAS) als de 
branche voor metalen gevel- en daksy-
stemen (Dumebo DWS) heeft in dit tra-
ject gebruik gemaakt van de ervaring en 
expertise van SKG-IKOB en zal daar ook 
tijdens de uitvoering van de jaarlijkse 
keuringen gebruik van blijven maken.

Vakgroep Glas - GlasKeur
GlasKeur is een keurmerk, speciaal be-
doeld voor de gehele glasbranche. Alle 
glasbedrijven (zowel leden als niet-
leden van Vakgroep GLAS) kunnen het 
keurmerk aanvragen en behalen. Het 
keurmerk is in beginsel opgezet voor de 
plaatsers van glas, maar zal uitgebreid 
worden met eisen aan de producenten 
en de groothandel. Hierdoor zal uitein-
delijk de kwaliteit van de gehele keten 
onder het keurmerk vallen. De houders 
van het keurmerk worden beoordeeld 
op eisen aan vakbekwaamheid, veilig-

heid, milieu en alle onderdelen van het 
montageproces die een relatie hebben 
met het voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit. Het vastleggen van de ge-
realiseerde kwaliteit door de plaatser 
van het glas maakt tevens onderdeel 
uit van het keurmerk. Daarmee wordt 
de aansluiting gemaakt met de Wet 
kwaliteitsborging voor het bouwen. 
Doordat de houders van het keurmerk 
door SKG-KOB ook op private eisen ge-
toetst worden gaat GlasKeur nog ver-
der dan het Bouwbesluit, NEN 3569 bij-
voorbeeld wordt door de houders van 
GlasKeur standaard toegepast.

Dumebo-DWS –  
Keurmerk Dak- en Gevelborg
Binnen de branche van metalen gevel- 
en daksystemen wordt al meerdere 
jaren gewerkt conform de Kwaliteits-
richtlijn Metalen Gevels en Daken. 

De eisen uit deze kwaliteitsrichtlijn 
zijn dan ook de basis voor het Keur-
merk Dak- en Gevelborg. Vanuit een 
risico-inventarisatie benadering, die 
tevens door kwaliteitsborgers wordt 
toegepast, zijn er voor de diverse dak- 
en wandsystemen eisen geselecteerd 
waaraan de houder van het Keurmerk 
Dak- en Gevelborg moet voldoen. In 
aanvulling op de Kwaliteitsrichtlijn 
maken ook eisen aan de deskundigheid 
en opleiding van personeel en de vei-
ligheid tijdens de montagewerkzaam-
heden op de bouwplaats onderdeel uit 
van het keurmerk. Alle houders van 
het keurmerk worden meerdere ke-
ren per jaar geaudit door certificatie-
instelling SKG-IKOB. Daarbij worden 
zowel de bedrijfsprocessen op kantoor 
als de montageprocessen van dak- en 
wandsystemen op de bouwplaats on-
afhankelijk beoordeeld.   ❚
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Holland Park Blok 22 en 23 
Diemen

Kind Centrum  
De Samenstroom 
Hellevoetsluis

Blok 22 en 23 in Holland Park zijn twee fraai ontworpen 
woonblokken, elk met een eigen woontoren, samen goed 
voor maar liefst 304 appartementen. Holland Park staat voor 
duurzame oplossingen. Duurzaamheid en ecologie zijn al 
lange tijd een essentieel onderdeel van de bedrijfsfilosofie 
van WICONA die hier verantwoordelijk was voor de syste-
men. Beveiliging en bescherming van het gebouw en zijn be-
woners vraagt een totaaloplossing met compatibele alumi-
niumconstructies. De brandwerende systemen van WICONA 
bieden hiervoor de perfecte oplossing en zorgen naast een 
effectieve brandbeveiliging voor een op en top stijlvol design. 
In dit project zitten 9 verschillende WICONA systemen in 14 
verschillende kleuren toegepast.

In het Kind Centrum De Samenstroom hebben drie basisscho-
len en een kinderdagverblijf een plek. Het stoere, compacte 
gebouw is detailrijk en ontworpen vanuit het perspectief van 
het kind. De plint van het gebouw, waar de jongste kinde-
ren les zullen krijgen is bijvoorbeeld volledig transparant en 
open. Vanuit het klaslokaal kunnen de kinderen zo naar bui-
ten. De veranda creëert spannende speelplekken en zorgt ook 
meteen voor zonwering. Om die reden is de veranda dieper 
in de zuid gevel. De verdieping is stoerder en geslotener, hier 
hebben de oudere kinderen hun domein. Het daglicht komt 
hier het gebouw binnen via de sheddaken. Voor de aluminium 
kozijnen is er gekozen voor MB-Ferroline van Aluprof.

Opdrachtgever:  Bergwijkstadspark B.V.
Architect:  Rijnboutt Architecten
Aannemer:  Hurks Bouw
Gevelbouwer  Byldis Facades
Systeemleverancier:  Hydro Building Systems Netherlands BV > Merk Wicona

Opdrachtgever:  EduMare en Kinderkoepel Groep
Architect:  de Zwarte Hond
Aannemer:  Cordeel
Gevelbouwer:  Goemaat aluminium B.V.
Systeemleverancier:  Aluprof Nederland

(Beeld: Egbert de Boer)

Visitekaartjes
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Neerlandia 
Maassluis

Kantoor Stout en Herkon 
Sliedrecht

Direct aan de Nieuwe Waterweg in Maassluis is 
het door TVA architecten ontworpen apparte-
mentencomplex Neerlandia ‘voor anker’ gegaan. 
De bewoners genieten door de Hueck Lambda ra-
men van het steeds veranderende uitzicht over 
het water. De Hueck Volato M+ schuifdeuren 
zorgen voor een gebruiksvriendelijke toegang tot 
balkons en dakterrassen.

Architectenbureau RoosRos architecten is verant-
woordelijk voor het ontwerp van de nieuwe huis-
vesting van het Stout en Herkon kantoor in Slie-
drecht. Het nieuwe kantoor laat zich omschrijven 
als een luchtig en zwevend gebouw met drie lagen. 
De onderlaag is terugliggend. Hierdoor ontstaan 
grote overstekken, wat de architectuur van het ge-
bouw versterkt en karakteriseert. Het pand ademt 
een paviljoenachtige sfeer, is lekker licht en heeft 
een transparante uitstraling. Grote vides en glasge-
vels laten het daglicht doordringen tot diep in het 
gebouw. Het is een duurzaam kantoor met energie-
besparende en -opwekkende maatregelen.

Opdrachtgever:  Ontwikkelingscombinatie Balkon Maassluis CV
Architect: TVA architecten
Aannemer:  Waal Bouw
Gevelbouwer:  De Groot & Visser BV
Systeemleverancier:  Hueck Aluminium Profieltechniek Benelux BV

Opdrachtgever: Bouwonderneming Stout
Architect:  RoosRos Architecten
Gevelbouwer:  Aluverre Gevelbouw
Systeemleverancier:  Schüco Nederland

(Beeld: Lucas van der Wee)
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Beeld: Reynaers Aluminium B.V

Golvende gevel 
Veemgebouw  
biedt venster  
op Eindhoven
De opbouw van het Eindhovense Veemgebouw is letterlijk de kroon op 
het werk. In de voormalige opslag voor Philipsapparatuur bevinden zich 
nu 39 woningen voor huishoudens met een middeninkomen. Uitvoerend  
architect Piet Vrencken is trots op de gevel. “Die golvende contouren  
geven dit gebouw echt een smoel.”

Wonen in een Rijksmonument op Strijp-
S. Dat kan op de bovenste verdieping van 
het Veemgebouw. Het pand uit 1949 deed 
vooral dienst als opslag voor het zender-
laboratorium. Ook vonden er de allereer-
ste tv-uitzendingen van Nederland plaats. 
Dankzij de Philipsantenne was het bereik 
zo’n 40 kilometer. Daarnaast deed de oude 
opbouw op het Veem dienst als gym voor 
het Philips-personeel. Ook werden buiten-
landse gasten rondgeleid door de show-
room. Anno 2022 kun je er wonen met een 
royaal uitzicht over Eindhoven. Zo reali-
seerde opdrachtgever Trudo er negentien 
maisonnettes, negentien studio’s en één 
drielaagse woning. Piet Vrencken van V/
Architecten was als uitvoerend architect 
verantwoordelijk voor de technische be-
geleiding. “Wij kennen dit gebied goed. 
Zo begeleidden wij ook de bouw rond de 
Kruidenbuurt en de gebouwen Gerard en 
Anton. Het is een eer om aan een gebouw 
met zoveel historie te werken.”

Langlopend traject
Het ontwerp voor de opbouw kwam uit 
de koker van het Londense architecten-
bureau Caruso St. John. Zij wisten de 
prijsvraag van opdrachtgever Trudo te 

winnen. Om het proces vlot te trekken, 
schakelde Trudo het bureau V/Architec-
ten in. Vrencken deed ook de voorstudie. 
Toen de bouw kon beginnen, gooide de 
economische crisis in 2012 roet in het 
eten. Vrencken memoreert: “Dat was echt 
een flinke streep door de rekening. De op-
dracht werd in de ijskast gezet. We moch-
ten alleen de begane grond en de eerste 
twee parkeerlagen afmaken. Ik vroeg mij 
toen regelmatig af of we het ooit nog af 
zouden zien. Er kwamen later nog diverse 
alternatiefplannen voor woningbouw op 
tafel. Die haalden het allemaal niet. Ge-
lukkig mochten we het in 2020 afmaken 
volgens het originele ontwerp.”

Tweede leven
Zijn eerste bezoek aan het Veemge-
bouw herinnert Vrencken zich nog 
goed. Hij begreep toen meteen hoe het 
gebouw aan zijn naam kwam. “Veem 
betekent letterlijk opslag. Dat was goed 
te zien. Overal stonden nog rekken en 
stellages waar de apparatuur vroeger 
uitgestald stond. Woningbouw op de 
onderliggende etages was vanwege de 
krappe indeling en de kleine raampar-
tijen niet mogelijk.   › 

Golvende gevel Veemgebouw biedt venster op Eindhoven
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Bouwinfo
VEEMGEBOUW, EINDHOVEN  

OPDRACHTGEVER: 
Trudo
ARCHITECT: 
V/Architecten
GEVELBOUWER: 
Thermo Konstrukties BV
SYSTEEMLEVERANCIER:
Reynaers Aluminium B.V.

Daarom zijn op de tussengelegen verdie-
pingen parkeerplaatsen gemaakt. De licht-
toren, Gerard en Anton mochten wij al 
eerder begeleiden. Het zijn gebouwen met 
een specifieke draagstructuur. Het is voor 
mij als architect een uitdaging ze te herbe-
stemmen voor nieuwe functies. De optop-
ping maakte woningbouw bij het Veemge-
bouw juist wel mogelijk. Zo konden we het 
gebouw toch een tweede leven geven.”

Golvend effect
Voor Vrencken begon vervolgens een stu-
die naar de mogelijkheden van het gebouw. 
Hij kon daarbij putten uit originele goed 
geconserveerde documenten. Vrencken 
hierover: “Alle oorspronkelijke tekeningen 
en belastingaannames waren bewaard ge-
bleven. Dat was voor ons zeer nuttig. Het 
doel was het realiseren van een stedelijke 
woonomgeving aan de buitenzijde met een 
patio aan de binnenzijde. Vast stond dat 
de belasting op de betonnen kolommen 
moest rusten. Hiervoor ontwikkelden wij 
een stalen balkenraster waar de wonin-
gen op staan.” Het gebouw openbaart zich 
als een grote monoliet van baksteen. Op 
de begane grond bevindt zich een super-
markt en food court. De echte blikvanger 
is volgens Vrencken de gevel. Die kwam tot 
stand door een goede samenwerking met 

gevelbouwer Thermo Konstrukties. “Je ziet 
fraai metselwerk met afgeronde vormen 
waarin de openingen zijn ingepast. Het ge-
bouw bestaat uit drie moten die onderbro-
ken worden door een vlak tussenstuk. In 
de tussenstukken zijn de hoeken afgerond. 
Dit geeft een golvend organisch effect.”

Knallende kozijnen
De woningen zijn gesitueerd rondom een 
groen binnenhof op het dak. Door de hoge 
ommuring wordt het stadse geluid hier 
geweerd waardoor de binnenplaats een 
serene rust uitademt. Ook de kleurstel-
ling van de kozijnen is opvallend. Vrenc-
ken legt uit: “Geel en blauw zijn misschien 
niet de meest gangbare kleuren. Hier was 
het een bewuste keuze. Het zijn namelijk 
de originele kleuren van het pakhuis. Het 
is dus eigenlijk een knipoog. Hetzelfde 
geldt voor het gelige baksteen aan de bui-
tenzijde. Die kleur was echt kenmerkend 
voor de Philips-gebouwen in die tijd. Een 
andere mooie verwijzing is helaas nog 
niet zichtbaar; een afgeleide van de oor-
spronkelijke zendmast wordt nog terug-
geplaatst op het dak. Als referentie naar 
de eerste tv-uitzendingen die vanuit dit 
gebouw verzorgd werden. Dat is letterlijk 
de kroon op ons werk. We hopen dat Eind-
hoven dan weer een icoon rijker is.”   ❚

In Circular Inspirations beschrijft een wisselende gastcolumnist zijn of haar visie op Circulariteit.
Lees alle columns op www.vmrg.nl/circulair
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Circular Inspirations

co
lu
m
n

Met een stevige basis in de bouwfysica 
ben ik zo'n twee jaar geleden begonnen 
om mij te verdiepen in de uitdagingen 
en kansen voor Scheldebouw op het 
gebied van duurzaamheid. Leidend in 
deze zoektocht is de vraag, hoe we de 
werkelijke milieu-impact van ons bedrijf 
kunnen verbeteren zonder dat het een 
"boekhoudkundig trucje" wordt of vooral 
goed is voor de beeldvorming. Dit vergt 
een grondige aanpak die tijd nodig heeft, 
zeker bij een product waarvoor het niet 
"makkelijk scoren" is.

We zijn gestart met het uitvoeren van 
een Levens Cyclus Analyse (LCA) van 
onze gevels om een beeld te krijgen 
waar het zwaartepunt van onze milieu-
impact ligt. Inmiddels hebben we het 
volledige toetsingstraject doorlopen en 
is de berekening goedgekeurd. Dit is een 
primeur in onze branche voor een vol-
ledig op maat ontworpen vliesgevel. Het 
officiële document zal binnenkort be-
schikbaar zijn op Eco Platform (https:// 
www.eco-platform.org/epd-data.html).

Janneke Verkerk-Evers,  
Sustainability Leader, Scheldebouw B.V.

Het belangrijkste is echter niet het eind-
resultaat, een gecertificeerd document, 
want dit legt “alleen maar” de huidige 
stand van zaken vast. De kunst is om de 
opgedane kennis in te zetten als ontwerp- 
en adviesinstrument, zodat we onze klan-
ten een beter inzicht kunnen geven waar 
de echte winst te behalen is. Door het 
complete plaatje te presenteren, hopen 
we tunnelvisie te voorkomen in een we-
reld waarin toch vooral degene met het 
beste marketing-verhaal gehoord wordt.

Ik geloof namelijk dat het daar een beet-
je aan schort. De wereld van de duur-
zaamheid staat bol van de certificaten, 
labels en checklists om complexe ma-
terie behapbaar te maken. Maar voor je 
het weet, ben je alleen maar bezig om 
op papier en met cijfertjes te laten zien 
hoe goed je het doet. Zo komt er weinig 
terecht van het in gang zetten van wer-
kelijke verbeteringen.

Circulariteit spant de kroon, wat mij  
betreft, met hoogdravende analyses,  

ingewikkelde definities en moeilijke ter-
men. Als we eens beginnen met:
• Niet meer kopen dan nodig
•  Geen spullen weggooien die  

nog goed zijn
• Meer aandacht voor reparatie

Dan kom je al een heel eind, zowel thuis 
als bij het maken van gevels. Want ik 
geloof niet dat we het gaan redden, als 
we ons blind staren op alleen technische 
oplossingen voor het beter scheiden en 
recyclen van materialen…

Ik zie het als mijn missie bij Schelde-
bouw om te zorgen dat we niet alleen 
kunnen analyseren en berekenen wat 
onze milieu-impact is, maar er ook echt 
iets aan doen!   ❚

Janneke Verkerk-Evers (Beeld: Paul Cartigny)

Geen 
boekhoudkundige 
trucjes, maar 
werkelijke impact!

Circular Inspirations
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Wij zoeken een Adviseur Technologie en Kwaliteit

Ben jij HBO of WO bouwkundige?

Word jij blij van geveltechniek en -innovaties?

Werk je graag hybride in een klein team?

Dan drinken we graag een kop koffie met jou!

Stuur een mail naar info@vmrg.nl, dan nemen we contact met je op.

www.vmrg.nl/vacatures

KOM OP DE KOFFIE 
BIJ DE VMRG!

KOM OP DE KOFFIE BIJ DE VMRG!

DU
M

M
Y

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

