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Recycling, bottleneck 
en nieuwe kansen 

colum
n

Staal en aluminium zijn zonder verlies van kwaliteit 
voor nagenoeg 100% recyclebaar. Het recyclen van 
staal en aluminium levert met een reductie in CO2 
uitstoot en energieverbruik tot 95% een aanzienlijke 
milieuwinst op. Deze gegevens zijn voor een belang-
rijk deel van invloed op de levenscyclus analyse (LCA). 
We moeten ons daarbij wel realiseren dat de LCA een 
momentopname is die in de tijd kan veranderen. Zo 
loopt bijvoorbeeld de beschikbaarheid van afgedankt 
aluminium en staal op dit moment niet in de pas met 
de vraag, waardoor “nog” steeds nieuw aluminium en 
staal geproduceerd wordt.

Bedrijven die actief zijn in de aluminium en staalin-
dustrie, krijgen dan ook steeds vaker te maken met de 
schaarste van deze grondstoffen. Hoe ga je daar als 
ondernemer mee om en waar haal je in de toekomst 
je grondstoffen vandaan? Voor de economische winst 
hoeft een producent vooralsnog niet over te stappen 
naar gerecycled aluminium, want aluminium schroot 
heeft een hoge restwaarde omdat het zo recyclevrien-
delijk is. De winst moet vooral gezocht worden in de 
milieuwinst, minder energieverbruik en een veel la-
gere CO2 uitstoot. Omdat naar de toekomst toe steeds 
meer gebruik gemaakt zal gaan worden van gerecycled 
aluminium en staal, zal ook de LCA van aluminium 
en staal op termijn daarop positief meebewegen, zo is 
de verwachting. We leven in een dynamische wereld, 
zetten gebouwen neer voor vele decennia, maar ma-
ken voor de LCA gebruik van de “nu actuele” statische 
gegevens. In hoeverre in deze LCA vermelde data in de 
tijd valide blijken te zijn, zal de tijd leren. 

Eén ding is zeker, er zal steeds meer gebruik gemaakt 
gaan worden van gerecyclede metalen, waaronder 
aluminium en staal. En daarmee zal het milieuprofiel 
van deze materialen, zoals dat tot uiting komt in de 
LCA, in positieve zin meebewegen. De bottleneck is 
dat er mede door de lange levensduur van aluminium 
en staal nog altijd te weinig afgedankt aluminium en 
staal beschikbaar is, waardoor er dus ook “nog” steeds 
nieuw aluminium en staal wordt geproduceerd. De 
circulaire kringloop is daardoor nog niet gesloten. Niet 
omdat materiaal de kringloop ongecontroleerd ver-
laat, maar doordat er zich te weinig materiaal binnen 
de kringloop bevindt.

Doordat de overheid de ambitie heeft dat de Neder-
landse economie in 2050 circulair is, staat ook de ge-
velbouw voor een grote verduurzamingsopgave. Reden 
voor de VMRG om een actieve bijdrage te leveren bin-
nen de Circulaire Geveleconomie met de doelstelling 
om via een ketenakkoord te komen tot een integraal 
inclusief systeem voor de gevel. In een Circulaire Geve-
leconomie staat de producentenverantwoordelijkheid 
centraal. Om die reden zijn ook de VMRG gevelbou-
wers daarbij actief betrokken.

De potentie voor een circulaire economie is groot, maar 
vraagt om een specifieke aanpak per branche om de 
transitie in gang te zetten. De VMRG is daar samen 
met andere branches bij betrokken en werkt aan een 
gezamenlijke producentenverantwoordelijkheid, waar-
bij de circulaire gevel nieuwe kansen genereert om de 
klimaatdoelstellingen op een hoger plan te zetten.   ❚

Hans Zwaanenburg,
directeur VMRG. 

Vroeger ervoeren bedrijven hun afval als een last en recyclen als een vervelende plicht. Die verhouding 
verandert, nu steeds meer bedrijven hun afval als een bron van inkomsten zien. Zo zorgt recycling in de 
metaalindustrie niet zozeer voor een nieuwe inkomstenstroom maar voor een besparing in het produc-
tieproces doordat veel minder energie nodig is met bijbehorende positieve gevolgen voor de CO2 uitstoot. 

VMRG
Column Hans Zwaanenburg , directeur VMRG
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"Concept 'verbinden' 
in gevelontwerp" 
Het nieuwe Unilever Foods Innovation Centre – Hive – op de campus van de Wageningen Universiteit is een van de 
meest duurzame gebouwen ter wereld. In tegenstelling tot bij de meeste R&D-centra is de onderzoeksfaciliteit ‘open 
by default’ oftewel publiek toegankelijk. Kennis delen en samen pionieren zijn de centrale uitgangspunten, ook in 
het ontwerp van Paul de Ruiter Architects. Een gesprek met zowel de architect als gevelbouwer Hermeta over het 
BREEAM-NL Outstanding gecertificeerd innovatiecentrum.

"De transparante vormgeving en strategi-
sche ligging van het gebouw op de Wage-
ningen Campus zorgen voor een optimale 
interactie tussen Unilever en de diverse 
externe partijen", begint Paul de Ruiter, 
trendsetter op het gebied van duurzame 
architectuur en koploper in Nederland in 
het realiseren van energieneutrale gebou-
wen met een duurzaamheidcertificaat. 
“Voedingsdeskundigen van Unilever, on-
derzoekers en studenten van Wageningen 
University & Research (WUR), kennisor-

ganisaties, startups en andere bedrijven 
uit de voedingssector komen hier name-
lijk samen om te werken aan gezonde 
en duurzame voedingsinnovaties. Deze 
kruisbestuiving wordt tevens gefa-
ciliteerd doordat een groot deel 
van het gebouw publiek toe-
gankelijk is. We hebben 
wat dat betreft echt de 
grens opgezocht,”  
erkent  
De Ruiter.   ›

Hive: ‘Open by default’
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Openheid en transparantie
Bij binnenkomst in het 6 meter hoge 
atrium staat openheid, transparantie 
en food-beleving centraal. De Ruiter: 
“De traditionele receptie heeft plaatsge-
maakt voor een royale bar. Iedere bezoe-
ker, student of geïnteresseerde is wel-
kom voor een kop thee of een gezonde 
lunch met direct zicht op de Pilot Plant, 
de mini-fabriek van Unilever. Hier vindt 
de proefproductie van nieuwe produc-
ten in beperkte volumes plaats. De Pilot 
Plant is verbonden met de Food & Cus-
tomer Experience, waar in diverse test-
keukens dagelijks geëxperimenteerd 
wordt met innovatieve ingrediënten 
voor de ontwikkeling van nieuwe pro-
ducten onder het mom van ‘from farm 
to fork’. Daarnaast omvat het innova-
tiecentrum een reeks aan kantoren en 
laboratoria. Al met al gaat het om een 
enorm volume dat we in co-creatie met 
zowel de aannemer Dura Vermeer Bouw 
Hengelo als medewerkers van Unilever 
hebben ontwikkeld om tot een zo effi-
ciënt mogelijk gebouw met zoveel mo-
gelijk kwaliteit te komen.”
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Bouwinfo
UNILEVER GLOBAL FOODS  
INNOVATION CENTRE,  
WAGENINGEN 

OPDRACHTGEVER: 
Unilever 
ARCHITECT: 
Paul de Ruiter Architects 
AANNEMER: 
Dura Vermeer Bouw Hengelo 
GEVELBOUWER: 
Hermeta Gevelbouw
SYSTEEMLEVERANCIER: 
Schüco Nederland

De gevel verbindt
Het uitgangspunt van het innovatie-
centrum is om mensen bij elkaar te 
brengen en samen te werken aan in-
novaties. “Het concept van ‘verbinden’ 
staat ook centraal in het gevelont-
werp,” vervolgt De Ruiter. “We hebben 
bij de entree over de hele breedte van 
het gebouw een uitnodigende 16 me-
ter diepe houten luifel gecreëerd. De 
rand van die luifel is het startpunt ge-
weest van horizontale banden die de 
verschillende bouwdelen aan elkaar 
verbinden. Deze horizontale banden 
zijn voorzien van zwart geprofileerde 
gevelplaat waartussen een Schüco 
vliesgevel is geklemd. In de basis is 
het dus een heel zakelijk en eenvou-
dig gebouw, de enorme luifel met 
sierlijke houten spanten daargelaten. 
De echte complexiteit zit hem aan de 
binnenzijde met de vele laboratoria 
en testkeukens, die gebaat zijn bij een 
dichte borstwering ten behoeve van 
de proefopstellingen. Mede dankzij de 
gekozen gevelstructuur zijn de kanto-
ren en laboratoria makkelijk uitwis-
selbaar. De entree naar het universi-
teitsterrein daarentegen, het Central 
Park van de WUR, is bewust heel 
transparant gehouden. Alle gebruikte 
materialen zijn overigens gekozen op 
hun circulariteit, gerecyclede content 
en herkomst.”

Akoestisch onderbroken vliesgevel
Het nieuwe innovatiecentrum is door 
Hermeta voorzien van een Schüco 
vliesgevel type FWS 50. Als bekende 
relatie van Dura Vermeer Bouw Hen-
gelo heeft Hermeta in het voortraject 
de nodige input verschaft voor de 
fijnafstemming voor wat betreft en-
kele detailaansluitingen van de gevel. 
“We zijn van origine sterk in het engi-
neeren, produceren en monteren van 
(speciale) vliesgevelconstructies,” zegt 
Henry Vos van Hermeta. “De uitdaging 
hier zat hem vooral in de grote over-
spanning en het ‘onzichtbaar’ akoes-
tisch onderbreken van de vliesgevel 
per verdieping met behulp van ge-
luidwerende panelen. Voor dat laatste 
hebben we een specifiek detail ontwik-

keld, zodat de geluidwerende panelen 
vóór de vloeren, maar achter de vlies-
gevel geplaatst konden worden. Ook 
de geprofileerde zwarte gevelbeplating 
is vanzelfsprekend volledig in de vlies-
gevelconstructie opgenomen.” 
 
Integrale ontwerpbenadering
Het forse gebouwvolume heeft ook 
zijn weerslag op de gevelconstruc-
tie. “Qua maatvoering was het uiterst 
belangrijk om een goede verdeling te 
vinden, zodat toleranties opgevangen 
konden worden,” zegt Vos. “Het gaat 
hier immers om gevels van 65 tot 80 
meter lengte die ook nog in hoogte va-
riëren. Dat telt natuurlijk aardig door. 
In totaal hebben we bijna 4.000 m2 aan 
vliesgevels geleverd en gemonteerd, 
inclusief isolatie, ramen, deuren en 
rubbers. Daaronder ook de vliesge-
vels die de verbinding maken tussen 
beide gebouwvolumes en de binnen-
gevel van de mini-fabriek. Het gaat 
hier om grote aluminium profielen die 
behoorlijk wat krachten moeten op-
vangen. Ook dat hebben we allemaal 
in eigen huis geëngineerd en geprodu-
ceerd.” Hermeta Gevelbouw is een ISO 
14001-gecertificeerd VMRG Keurmerk 
bedrijf en specialist in vliesgevels en 
gevelpanelen. “Al meer dan vijftig jaar 
staan we in voor maatwerk gevelop-
lossingen in aluminium. Onze kennis 
en expertise hebben we hier ten volle 
kunnen laten gelden.”
 
Het Unilever Foods Innovation Cen-
tre is in december vorig jaar officieel 
geopend door niemand minder dan 
Koning Willem-Alexander. De inten-
sieve samenwerking en de integrale 
ontwerpbenadering hebben uiteinde-
lijk geresulteerd in een multifunctio-
neel energieneutraal gebouw met de 
hoogste duurzaamheidscertificering 
ter wereld. De Dutch Green Building 
Council, verantwoordelijk voor het 
BREEAM-proces in Nederland, certifi-
ceerde de ontwerpfase van het Unile-
ver Foods Innovation Centre met een 
uitmuntende BREEAM-NL Outstan-
ding score van 91% volgens de laatste 
normering (2014 v2B).   ❚
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Mr. Bettina Hertstein
www.bouwrechtbedrijf.nl

Bezonning  
en bezinning
Dagelijks wordt in de media gewag gemaakt van omwonenden die bezwaar ma-
ken tegen overheidsbesluiten. In het kader van schaarse grond willen gemeenten 
hun stedelijke gebied verdichten door nieuwbouwontwikkeling ‘op de postzegel’. 
Bovendien worden veel oudere panden gerenoveerd en getransformeerd, veelal 
gepaard gaande met een bestemmingswijziging. Vaak zijn de besluiten tegen het 
zere been van de omwonenden en zetten ze menig burger in een ‘bezwaar- en/of 
beroep-draf’ vanwege hun, te verwachten, aangetast woongenot. 

Zo komen omwonenden die met hun 
bezwaar bot vingen bij het college (van 
Burgemeester en Wethouders) in beroep 
bij de rechtbank in de hoop de rechter te 
kunnen overtuigen van hun gelijk.

Wat was er aan de hand? Eisers  
(omwonenden) hebben bezwaar te-
gen de verleende omgevingsvergun-
ning voor het transformeren van het 
voormalige Paleis van Justitie tot een 
vijfsterren luxe hotel. Vanwege de ver-
gunde verhoging van de oorspronke-
lijke rechtsgebouwen verwachten ei-
sers in de ochtend geen direct zonlicht 
meer in hun woningen te krijgen. Ook 
het reflectielicht wordt nadelig beïn-
vloed. Naast inkijk door hotelgasten 
in hun woningen voeren eisers aan dat 
ook sprake zal zijn van een vermin-
derd uitzicht.  

Het college verweert zich door te stellen 
dat de verhogingen geen onaanvaardba-
re gevolgen hebben voor het woon- en 
leefklimaat van de eisers. Uit onderzoek 
naar de gevolgen voor het zonlicht en de 
schaduwwerking is gebleken dat slechts 
sprake is van een relatief kleine invloed 
op een deel van de gevels van de wonin-
gen tegenover het gebouwcomplex en 
dan met name in de vroege ochtend-
uren. De gemeten slagschaduw duurt in 
de ochtenduren in de maand augustus 
een half uur langer.

De toekomstige uitbater van het ho-
tel heeft ook een onderzoek ingesteld. 
Daaruit blijkt dat de op één dag op ver-
schillende tijdstippen gemeten bezon-
ning bij de woning van eiser1 alleen tot 
10.00 uur in de ochtend een minimaal 
verschil toont. De rest van de dag ligt 
de woning volledig in de zon zowel in 
de huidige als de toekomstige situatie. 
Bovendien blijkt uit Google Maps dat 
het bouwproject geen invloed heeft op 
het reflectielicht.  

De rechtbank oordeelt dat het college 
de vergunning in redelijkheid heeft 
kunnen verlenen en dat zijn voorbe-
reiding en motivering voldoen aan 
de eisen. Vanwege monumentale en 
stedenbouwkundige redenen moeten 
onder andere de installaties inpan-
dig gerealiseerd worden. Daardoor 
moet de kap van de langsvleugel ver-
vangen worden door een mansarde-
kap waardoor de nokhoogte wijzigt 
van 11,8 naar 13,3 meter. De boven-
kant van het schuine dakvlak ligt op 
12,2 meter. Zoals uit de onderzoeken 
blijkt, zijn de gevolgen voor het zon-
licht beperkt. Eisers hebben dit ter zit-
ting erkend maar willen geen enkele 
lichtvermindering. Naar zij menen is 
de verhoging niet nodig. De rechtbank 
oordeelt anders. Omwonenden heb-
ben geen onaantastbaar recht op een 
ongewijzigde hoeveelheid lichtinval 

of bezonning. Wat betreft de gestelde 
extra inkijk in de woningen stelt de 
rechtbank vast dat deze afwezig dan 
wel minimaal zal zijn. Immers op de 
tekeningen bij de vergunning is te zien 
dat de dakkapellen niet over de gehele 
lengte maar slechts aan de beide uit-
einden van de dwarsvleugels worden 
geplaatst. Ook in de huidige situatie 
is geen sprake van een vrij uitzicht en 
het uitzicht door de verhoging wordt 
slechts beperkt aangetast. De recht-
bank concludeert dat het beroep van 
de eisers ongegrond is. De verleende 
omgevingsvergunning blijft in stand. 

Is het voor eisers nu een uitzichtloze si-
tuatie? Niet helemaal. Gerekend vanaf de 
datum van de uitspraak van de rechtbank, 
25 augustus 2020, is een periode van zes 
weken gestart om in hoger beroep te gaan 
bij de Afdeling (bestuursrechtspraak van 
de Raad van State). Enige bezinning door 
de eisers over hun kansen voor een posi-
tief oordeel in hoger beroep, is geboden. 
Onbezonnen te werk gaan, is nooit goed.

Geen tophotel voor uw deur maar wel be-
hoefte aan een vijfsterrenadvies? Uw licht 
opdoen bij de leden van de VMRG voor uw 
metalen ramen- en gevelelementen, kan 
een gang naar de rechter voorkomen.  ❚

Meesterstuk mr. Bettina Hertstein
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Restwaarde berekenen, 
hoe doe je dat?
Bij de online VMRG Kennistafel die de VMRG op 22 september jl. organiseerde 
voor haar aangesloten bedrijven schoof Sanne van Leeuwen, onderzoeker bij 
TNO, aan. Tot op heden ontbrak het aan een gedegen en uniforme aanpak 
voor het berekenen van de financiële restwaarde in de bouw. TNO heeft daar-
om samen met C2C ExpoLAB een restwaarde calculator ontwikkeld.

Bij de ontwikkeling van deze restwaarde 
methode zijn ook diverse VMRG bedrij-
ven betrokken. De restwaarde calcu-
lator bepaalt de restwaarde van een 
geheel product in plaats van alleen het 
materiaal. Van Leeuwen: “Een product is 
opgebouwd uit componenten die weer 
bestaan uit materialen. We beschouwen 
de waarde van materialen nu als een 
soort minimale waarde die te benutten 
is voor een volgende fase, maar daar bo-
venop zit veel toegevoegde vanwege bij-
voorbeeld engineering en montage. Het 
doel van de restwaarde methodiek is 
om inzichtelijk te maken wat de waarde 
opbouw van een geheel product aan het 
einde van de economische levensduur 
is. In de restwaarde calculator vult men 
de data in die gaan over de materialen 
die in het product zit, de productie-
kosten, kosten in de onderhoudsfase, 
en wat je aan het eind verwacht in de 
afdankfase. Hierna zijn de resultaten 
meteen te zien, namelijk de restwaarde 
(met opbouw) en vergelijking van de 
businessmodellen ‘lineair’ en ‘circulair’. 
Een indicatieve analyse van de milieu 
impact is op dit moment nog niet in de 
tool opgenomen. Bij de doorontwikke-
ling is dit wel de bedoeling, zodat men 
kan zien wat bepaalde keuzes op dat ge-
bied betekenen waarmee je duurzaam-
heid en financieel inzicht combineert.” 
 
Uit de cases voor verschillende gevels 
is een aantal inzichten opgedaan. Een 
daarvan is dat vervanging van onder-

delen een grote rol speelt. Zo brengt het 
vervangen van glas vanwege de vraag 
naar een hogere isolatiewaarde een gro-
te kostenpost mee. Inzicht hierin kan 
helpen om dit in het ontwerp te opti-
maliseren. Daarnaast is het van belang 
om te weten hoe er onderhoud gepleegd  
moet worden tijdens de gebruiksfase 
om de restwaarde zo hoog mogelijk te 
krijgen. “Deze inzichten kunnen bedrij-
ven in de gevelbranche helpen in het 

optimaliseren van ontwerpen en tech-
nische detaillering,” vervolgt Van Leeu-
wen. “Aan welke ‘kosten knoppen’ kun 
je draaien om te sturen op waarde. De 
formule voor het rekenmodel is er, maar 
er is nog veel behoefte aan data. Het zou 
ook mooi zijn als we deze tool kunnen 
koppelen aan al bestaande bouwkosten 
databases zodat je meer informatie kan 
ophalen. Met deze en andere ontwikke-
lingen hopen we dat deze methode uit-
eindelijk breed gedragen wordt om de 
restwaarde te bepalen, niet alleen van 
producten, maar op termijn ook voor 
hele gebouwen.”   ❚

Meer informatie over de restwaarde calculator: 
mark.vanommen@tno.nl

Restwaarde berekenen, hoe doe je dat?
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Vandemoortele Food 
Experience Center:
Voorbeeldfunctie voor 
Belgische overheid
Met het nieuwe Food Experience Center begint de Belgische voedselproducent 
Vandemoortele (VDM) Group aan een nieuw hoofdstuk in zijn geschiedenis. 
Het credo van Vandemoortele - shaping a tasty future - is door de architect 
volledig in het ontwerp doorgevoerd, want het glazen gebouw met zijn beeld-
bepalende zonweringslamellen is absoluut smaakvol te noemen. Het Food Ex-
perience Center heeft zelfs een voorbeeldfunctie voor de Belgische overheid.

Vandemoortele Group heeft het Am-
sterdamse architectenbureau RAU 
ingeschakeld voor het ontwerp van 
het nieuwe hoofdkantoor. De twee be-
langrijkste kernwaarden van de voed-
selproducent - duurzaamheid en in-
novatie - zijn integraal in het gebouw 
verwerkt. Een ambitie die RAU op het 

lijf is geschreven. Het nieuwe hoofd-
kantoor is volgens de architect een 
nieuw voorbeeld voor circulair bou-
wen. Sterker nog, de Belgische over-
heid gebruikt het gebouw zelfs als 
voorbeeld om circulariteit te toetsen 
en te definiëren. De toon voor een cir-
culaire toekomst is daarmee gezet.

 
Demontabele structuur
De stalen constructie van het in Gent 
gevestigde hoofdkantoor is volledig re-
montabel, modulair en adaptief. Dat 
wil zeggen, alle onderdelen van het 
gebouw zijn demontabel en los te kop-
pelen. Voor de constructie zijn dan ook 
uitsluitend boutverbindingen toege-
past. Dat biedt meer flexibiliteit naar 
de toekomst, maar ook bij het inrich-
ten van de ruimtes. De demontabele 
structuur is door Vorsselmans volledig 
ingepakt met een vliesgevel, die ook 
weer demontabel en modulair van op-
zet is. “We zijn door aannemer Groep 
van Roey gevraagd om mee te denken 
over het ontwerp van de aluminium 
gevels en zonweringslamellen,” zegt 
Dirk-Jan Immerzeel van Vorsselmans. 
“De uitdaging zat hem vooral in het 
‘onzichtbaar’ integreren van meerdere 
technische eisen in het ontwerp, zoals 
een brandwerende- of akoestische eis 
op verschillende posities in de gevel.”
 
Transparant atrium
Een centraal atrium, dat door kan-
toorvleugels is omsloten, vormt het 
hart van het gebouw. Het dient als 
ontmoetingsplaats voor werknemers, 
productontwikkelaars, culinaire chefs, 
klanten en leveranciers. Binnen het 
atrium staan food experience en ont-
moeting centraal. Dit geldt voor zowel 
de afdelingen onderling als de klanten 
en leveranciers. Het doel is om hier ge-

Vandemoortele Food Experience Center: Voorbeeldfunctie voor Belgische overheid
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zamenlijk de producten en idealen te 
beleven en verder te ontwikkelen. Im-
merzeel: “Het atrium komt duidelijk 
herkenbaar terug in het gevelontwerp. 
Hier heeft de architect namelijk be-
wust de zonweringslamellen achter-
wege gelaten. Het atrium is zo trans-
parant mogelijk gehouden. Dat wordt 
nog eens versterkt door de daklichten 
in het dak die wij ook geëngineerd en 
gemonteerd hebben.” 

Brandwerende en akoestische eisen
Op twee brandwerende deuren op de 
begane grond na heeft de firma Vors-
selmans het volledige Food Experience 
Center opgetrokken uit systemen van 
Schüco. “De vliesgevel is opgebouwd 
uit het FWS 50-systeem met een stijl-
diepte van 150 millimeter,” legt Immer-
zeel uit. “De vliesgevel ziet er rondom 
hetzelfde uit, maar heeft wel degelijk 
verschillende eisen. Daar waar de ge-
vel grenst aan de trappenhuizen bij-
voorbeeld, is de gevel brandwerend 
uitgevoerd. Daarnaast hadden we te 

maken met een akoestische eis ter 
plaatse van enkele vergaderzalen. Het 
gebouw ligt namelijk aan een drukke 
snelweg. Om aan de zuidkant zo min 
mogelijk geluid van buiten naar bin-
nen te laten doorsijpelen, hebben we 

akoestisch glas toegepast. Vanwege 
het hogere gewicht zijn de stijlen ver-
sterkt en aan de binnenzijde ingepakt 
met akoestisch materiaal. Het mooie 
is dat al die aanvullende eisen aan de 
buitenzijde niet zichtbaar zijn.”   ›
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OPDRACHTGEVER: 
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ARCHITECT: 
RAU 
GEVELBOUWER: 
Vorsselmans
SYSTEEMLEVERANCIER: 
Schüco

 
Zonweringslamellen
Het patroon van de zonweringslamellen 
met wisselende lengtes is door de archi-
tect bedacht. De rechthoekige zonwe-
ringslamellen van 400 millimeter breed 
zijn van het type Schüco ALB. “Het is een 
standaard product van Schüco dat ech-
ter in dit project wel op een relatief grote 
afstand (160 millimeter) van het glas is 
geplaatst,” zegt Immerzeel. “De statische 
zonwering ligt op die manier optisch 
voor de gevel en wordt door middel van 
‘zwaarden’ aan de vliesgevelstijl veran-
kerd. Ter plaatse van de oost- en west-
gevel, daar waar de gevel brandwerend 
is uitgevoerd, hebben we een alternatief 
bedacht om de zonweringslamellen toch 

'De twee belangrijkste kernwaarden van de 
voedselproducent - duurzaamheid en innovatie 

- zijn integraal in het gebouw verwerkt'

te kunnen verankeren. Er bestaat geen 
testcertificaat voor het verankeren van 
de zwaarden aan een brandwerende stijl 
en de tijd was te krap om dat te organi-
seren. We hebben een oplossing bedacht 
door de overspanning van de lamellen 
iets te vergroten en de aangrenzende 
stijlen te verzwaren. Ook dat is optisch 
niet zichtbaar.”
 
De firma Vorsselmans is volgens Im-
merzeel een klein jaar bezig geweest 
vanaf het ontwerp tot aan de opleve-
ring van de gevel aan de aannemer. “Het 
ontwerp is tot in het kleinste detail uit-
gewerkt. Na een half jaar engineeren, 
hebben we de gevel in twee maanden 

geproduceerd en heeft de montage nog 
eens vier maanden in beslag genomen. 
Al met al een mooie referentie voor 
ons.” En niet alleen voor de firma Vors-
selmans, zelfs voor de Belgische over-
heid. Het gebouw zal zijn flexibele en 
adaptieve karakter waarschijnlijk al 
snel kunnen bewijzen: Vandemoortele 
plant een uitbreiding van de nieuw-
bouw op korte termijn.    ❚
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De circulaire 
geveleconomie: samen 
de regie nemen voordat 
vrijwillig verplicht wordt
Het verkennend onderzoek naar de circulaire potentie van de gevelbouw is 
onlangs afgerond. Maar wat betekent dit nu voor de gevelbranche? 

Eén ding is duidelijk. Als we op de hui-
dige voet blijven doorgaan, dan is de 
gevelbouw in 2030 niet ver genoeg om 
halverwege 100% circulair en 100% CO2 
neutraal te zijn. Op onderdelen van de 
gevel misschien wel, maar niet als ge-
hele gevelelementen.
 
Nog geen 100%
Erger nog, als alle nu denkbare circulaire 
maatregelen worden genomen, dan moet 
er in 2050 nog steeds gecompenseerd 
worden om in de buurt van de 100% te 
komen. Dit blijkt, als de resultaten van de 
berekeningen binnen het onderzoek langs 
de lat van de circulaire- en klimaatdoelen 
van het Rijk en Europa worden gelegd. En 
dan hebben we het over alle relevante 
maatregelen onder andere van recycling, 
productontwerp en logistiek tot en met 
financiering, waardebehoud, subsidies en 
fiscale maatregelen. Let wel, dit is met de 
huidige kennis van zaken.
 
Behoefte aan circulair materiaal
Daarnaast verdwijnen er van de mate-
rialen die broodnodig zijn nog steeds 
te veel uit de kringloop, waardoor het 
ook lastig wordt om te komen tot gevels 
met een steeds hoger percentage mate-
riaal van circulaire komaf. Het materi-
aal verdwijnt naar andere continenten, 
naar laagwaardige toepassingen, andere 
kringlopen of nog deels richting ver-
branding of stort.   ›

De circulaire geveleconomie: samen de regie nemen voordat vrijwillig verplicht wordt
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De prognoses wijzen op een tot 2030 
toenemende behoefte aan gebouwen, 
dus ‘gevelvoorraad’. Dat is voor gevelbe
drijven in principe positief nieuws. Maar 
dan is dus wel alles wat uit de gevel komt 
nodig... en meer... om via hergebruik of 
recycling de gevel weer in te gaan.
 
Vrijwillig voor hoe lang
Verder zijn het Rijk en Europa steeds meer 
genegen met financiële maatregelen te 
gaan sturen, zoals bijvoorbeeld het beprij
zen van CO2 uitstoot. Dan zal het ‘onver
anderd doorgaan als altijd’ straks impact 
hebben op winstgevendheid. Nu is nog veel 
vrijwillig. De vraag is niet of dat zo blijft, 

maar hoe lang. Het aanwijzen van milieu
prestatieberekeningen in het Bouwbesluit 
is daar een goed voorbeeld van. Wellicht 
wordt het nog niet altijd nageleefd en zijn 
de grenswaarden ruim gesteld, maar deze 
berekeningen zijn wel verplicht. Het punt 
is dat richting 2030 stapsgewijs deze grens
waarden worden gehalveerd. Wie dan zijn 
milieuprestaties niet op orde heeft, komt 
langzamerhand in de knel. En dat is voor 
de gevelbouw niet nodig, als nu de juiste 
stappen worden gezet.
 
Verkenning
Om de circulaire potentie te bepalen en 
conclusies te trekken, is niet over een 

nacht ijs gegaan. Het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat en het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties hebben een verken
nend onderzoek in de markt gezet om 
de transitie naar een circulaire gevel
economie nader te onderzoeken. Dit 
onderzoek is afgelopen zomer afgerond. 

Bij de uitvoering van het onderzoek wa
ren de volgende brancheverenigingen 
nauw betrokken: Vereniging Metalen 
Ramen en Gevelbranche (VMRG), Ver
eniging Kunststof Gevelelementenin
dustrie (VKG), Nederlandse Branche
vereniging voor de Timmerindustrie 

In The Green House in Utrecht draait alles om ‘circulair’, de glazen gevel is afkomstig uit de voormalige naastgelegen Knoopkazerne. Het pand is volledig remontabel gebouwd.
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(NBvT), Vlakglasrecycling Nederland 
(VRN) en Algemene Branchevereni-
ging Hang- en Sluitwerk (VHS). Het 
onderzoek-consortium onder leiding 
van Alba Concepts heeft tevens circa 
50 lidbedrijven en stakeholders ge-
interviewd. Binnen het onderzoek is 
aandacht besteed aan alle aspecten die 
een rol kunnen spelen om de circula-
riteit te verhogen. Denk aan ‘losmaak-
baarheid’: hoe goed zijn onderdelen te 
demonteren zonder schade? Of bijvoor-
beeld, wat is het effect als de materi-
aalstromen veranderen en meer wordt 
teruggewonnen uit de gevelvoorraad 
voor nieuwe gevels of hergebruik? 

 
Scenario’s 
In het onderzoek is ook rekening gehou-
den met de invloed van verschillende 
scenario’s. 

In het eerste scenario zijn de effecten 
meegenomen als er actie wordt onderno-
men op het vlak van ‘product(ontwerp) 
en organisatie’ voor verschillende circu-
laire businessmodellen. Dit is iets wat 
bedrijven grotendeels zelf in handen 
hebben, maar waar aanvullende sa-
menwerking leidt tot synergievoordeel 
en kostenverlagend kan werken, onder 
andere op het vlak van logistiek. 

Bij het tweede scenario is onderzocht 
welke barrières en kansen er zijn als 
vanuit een financieel perspectief verbe-
tering van circulariteit wordt benaderd. 
Kunnen beschikbaarheid van formats 
voor andere financiering-, contract- en 
taxatie modellen helpen om verder te 
komen? Ook digitale tools en platfor-
men, zoals Cirlinq, waarmee u over 
een dashboard van uw gevelvoorraad 
beschikt, kunnen helpen de resterende 
waarde van een gevel aanzienlijk hoger 
uit te laten komen.

Als derde scenario kwamen de ‘insti-
tutionele kaders’ aan de orde, oftewel 
hoe wet- en regelgeving positief kan 
bijdragen. Daar is het effect onderzocht 
van producentenverantwoordelijkheid 
en algemeen verbindend verklaring, 
subsidies zoals MIA/Vamil en fiscale 
maatregelen. Ook is geconstateerd, dat 
juridische aspecten zoals auteursrecht, 
splitsing van aanbestedingen of eigen-
domsrecht circulaire businessmodellen 
kunnen belemmeren.
 
Voor een kort overzicht van onderzoch-
te zaken zie de tabel.
 
Enorme potentie
De gevelbranche heeft dus enorme po-
tentie als het gaat om verbetering van 
circulariteit en CO2 reductie. Natuurlijk 
is de gevelbranche al jaren bezig met 
circulariteit en CO2 reductie. Er zijn al 
langer systemen voor recycling voor 
delen van de gevel beschikbaar. Ook 
stellen bestaande keurmerken deels al 

de nodige eisen op dit vlak. En wat te 
denken van handelsbedrijven die zelf 
retourname van gevelproducten en 
materialen hebben georganiseerd? Of 
producenten die nieuwe businessmo-
dellen hebben omarmd,  van terugna-
meverplichting en servicecontracten tot 
en met de  leasegevel. Op deze ervaring,  
kennis, tools en meer bouwt de circu-
laire geveleconomie voort.

Het afronden van de verkenning bete-
kent de start om samen met alle par-
tijen stappen te gaan maken. Een be-
langrijke volgende stap is om tot een 
ketenakkoord circulaire geveleconomie 
te komen. Hierin worden bindende af-
spraken gemaakt. In een ‘circulaire ge-
veleconomie’ maakt dat wat eens raam, 
deur, kozijn of vliesgevel was in een 
volgende cyclus weer deel uit van de ge-
vel. Om dit voor elkaar te krijgen, is een 
nationaal systeem voor recycling van 
metalen, kunststof en houten gevels, 
inclusief vlakglas en hang- en sluit-
werk nodig. Daarom gaat een belangrijk 
onderdeel van de afspraken over het 
komen tot een collectieve (overkoepe-
lende) producentenverantwoordelijk-
heid, ofwel een collectief retoursysteem, 
voor de gevel. Op deze wijze kan beter 
grip op grondstoffen worden gehouden, 
zodat deze vanuit de gevel behouden 
blijven voor de gevel. Voor de opzet van 
een systeem, inclusief kwaliteit en cer-
tificering, wordt aan bedrijven gevraagd 
mee te denken over de inrichting. Een 
Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) 
zorgt er vervolgens voor, dat er geen 
sprake kan zijn van  oneerlijke concur-
rentie. Daarvoor hebben de branches de 
overheid nodig. 
 
Platform met branches en overheid
Vervolgens biedt een platform Circu-
laire Geveleconomie met branches en 
overheid de mogelijkheid om met elkaar 
in gesprek te blijven en stap voor stap 
met innovatieprojecten en maatregelen 
het volle potentieel voor de gevelbouw 
te benutten.
 
Kortom, nu stappen nemen, maakt in 
2030 een wereld van verschil voor de 
positie van de gevelbouw.   ❚
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Beeld: ION, VMRG

Kennistafel Oppervlakte-
behandeling en 
gerecycled aluminium
Op 22 september jl. organiseerde de VMRG de Kennistafel. Vanwege corona is de keuze gemaakt om een online 
event te organiseren waar externe sprekers aan tafel in een studio uitgenodigd werden om hun kennis te delen. De 
aangesloten VMRG bedrijven konden dit via een livestream bijwonen en ook vragen stellen. Via de speciale inlog 
voor aangesloten bedrijven is het event ook terug te kijken op het VMRG communicatieplatform. 

VMRG Kennistafel met Hans Zwaanenburg (links), Alexander Lutz (midden) en Egbert Stremmelaar (rechts).

Kennistafel Oppervlakte-behandeling en gerecycled aluminium
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Op de agenda stonden de ontwikkelin-
gen in oppervlaktebehandeling en de in-
vloed van recycling op de kwaliteit van 
aluminium, ook wat betreft oppervlak-
tebehandeling. Onze gasten waren Eg-
bert Stremmelaar, directeur van ION, de 
branchevereniging voor de oppervlakte-
technologie branche en Dr. Alexander 
Lutz van de Onderzoeksgroep “Electro-
chemical and Surface Engineering” aan 
de Vrije Universiteit van Brussel. 

Ontwikkelingen
Oppervlaktebehandeling is noodzake-
lijk voor bescherming van aluminium 
en staal, maar het is zeker ook esthe-
tisch van belang. Milieuwetgeving en 
veiligheidseisen veranderen continu en 
razendsnel. Ook werken we steeds meer 
met gerecyclede materialen. Deze ont-
wikkelingen, maar ook de steeds hogere 
verwachtingen van de eindgebruiker zor-
gen ervoor dat de oppervlakteontwikke-
ling ook continu in beweging is. Stremme-
laar: “Een coating wordt om drie redenen 
aangebracht. Het is een corrosiewering, 
het heeft een esthetisch aspect en er 
kunnen functionaliteiten worden toege-
voegd aan het basismateriaal. Denk aan 
een nano additief dat een coating vuilaf-
stotend maakt, of een coating die onder 
invloed van UV donkerder wordt of een 
coating die ook energie opwekt. Het is  
tegenwoordig allemaal mogelijk.”

Recyclen
Een ander thema tijdens deze Kennistafel 
was de invloed van recycling op de kwali-
teit van aluminium.

Aluminium is oneindig te recyclen. En de 
trend is dat er in verhouding steeds meer 
gebruikt aluminium in gerecycled alumi-
nium zit. Maar wat heeft dat eigenlijk voor 
effect op de kwaliteit van dat gerecycled 
aluminium? Wat doet het bijvoorbeeld 
met de kleur en met filiforme corrosie? 
Lutz heeft hier met zijn onderzoeksgroep 
van de Vrije Universiteit van Brussel in 
opdracht van VMRG-partner E-MAX, pro-
ducent van aluminiumprofielen jarenlang 
intensief onderzoek naar gedaan.  

Lutz: “Gerecycled aluminium is door de 
verschillende bronnen van gerecycled 

aluminium vaak rijker aan bepaalde spo-
renelementen. Sommige van deze spo-
renelementen kunnen de eigenschappen 
van aluminium sterk beïnvloeden. Hoe 
meer gerecycled aluminium als bronstof 
gebruikt wordt voor nieuwe profielen, des 
te belangrijker het wordt om exact te we-
ten wat welk sporenelement in de alumi-
niumlegering doet en welke invloed dat 
op de kwaliteit van aluminium heeft.”

Milieuvriendelijk
Recycling heeft ook gevolgen voor de 
oppervlaktebehandeling. Stremme-
laar: ”De chemische systemen die nu 
gebruikt worden zijn getuned voor de 
huidige generatie van substraten.  Ver-
anderingen in de substraten zal dus een 
andere finetuning vragen in de chemi-
caliën, waarbij wet en regelgeving erop 
gericht zijn om SVHC/CMR stoffen zo-
veel mogelijk te vervangen door mens- 
en milieuvriendelijke alternatieven. Er 
moeten dus op meerder fronten tegelijk 
aanpassingen komen. Tot nu toe be-
tekende veel verontreiniging, dus wat 
Lutz sporenelementen noemt, een be-

langrijke reden voor visuele afwijkingen 
bij transparante coatings en hechtings-
issues bij organische coatings.”

Kleur
Lutz noemt ijzer als voorbeeld van zo’n 
verontreiniging. “Dit is één van de ele-
menten die het metaal donkerder kunnen 
laten verschijnen, na anodisatie. Maar 
tegelijkertijd is ijzer ook nodig om voor 
een zachte ruwheid te zorgen om geen 
spiegelende vensterramen hebben en om 
voldoende hechting verkrijgen met een 
organische coating. Dus wij kunnen ijzer 
niet volledig uit de legering verwijderen. 
In gerecycled aluminium kan het ijzerge-
halte soms een klein beetje hoger liggen 
dan in klassieke legeringen. Zouden wij 
in het algemeen dus een minimaal don-
kerdere kleur van aluminium toelaten, 
dan zouden wij producten nog meer eco-
logisch verantwoord kunnen maken. An-
derzijds toont ons onderzoek aan dat niet 
alleen verschillende legeringselementen 
de kleur, lichtheid en de glans kunnen 
beïnvloeden, maar ook de parameters die 
tijdens de anodisatie gebruikt worden.   › 

'De oppervlaktebehandelaar heeft een 
grote invloed op de introductie van circulair 

aluminium in de markt'
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Zo wordt de lichtheid van een profiel via 
stroomsterkte, bad temperatuur of de 
anodisatiebadsamenstelling beïnvloed. 
Omdat anodisatie een complex proces is, 
ontstaan er ook verschillen in lichtheden 
(of kleuren) op verschillende plaatsen op 
hetzelfde profiel en op profielen die op 
verschillende momenten geanodiseerd 
worden. Het is hier dus nog zoeken naar 
het perfecte proces. Zeker is, dat door het 
bijsturen van de anodisatie parameters 
mogelijke kleurverschillen bij klassieke 
en legeringsrijke aluminium profielen ge-
minimaliseerd kunnen worden. Daarom 
heeft de oppervlaktebehandelaar een 
grote invloed op de introductie van circu-
lair aluminium in de markt.” 

Hechting
Ook kan verontreiniging gevolgen hebben 
voor de hechting van een coating. Uit het 
onderzoek dat Lutz deed bleek dat hech-
ting vooral iets te maken heeft met de 
voorbehandeling. Algemeen worden onder 
dit begrip de stappen ontvetting, beitsen, 
desmutten, converteren zoals alle tussen-
reinigingsstappen samengevat. Zowel bij 

klassiek als ook bij gerecycled aluminium 
zal een coating niet goed hechten als er 
iets is misgelopen tijdens de voorbehande-
ling of deze niet toereikend is uitgevoerd. 
Daarom is het van belang om deze pro-
cessen heel goed te controleren. Maar ook 
hier geldt dat met circulaire profielen even 
goede resultaten kunnen behaald worden, 
als met klassieke behaald kunnen worden. 

Filiforme corrosie
Lutz: “De laatste twee jaren hebben wij 
veel onderzoek richting filiforme cor-
rosie gedaan. Koper werd lange tijd als 
kwaaddoener gezien die filiforme cor-
rosie veroorzaakt, maar recent werd dit 
toch betwijfeld. Wij hebben daarom een 
bench marktest uitgevoerd. Wij lieten 
verschillende legeringen met verschil-
lende kopergehaltes bij verschillende  
Europese oppervlaktebehandelaars vol-
gens hun standaard procedures behan-
delen en coaten. De resultaten tonen aan, 
dat profielen met meer koper het niet 
slechter doen dan legeringen met weinig 
koper. Wel is er een verschil te zien tussen 
de coaters. Onze conclusie uit dit onder-

zoek is dat de effecten van de voorbehan-
deling een veel grotere impact hebben 
dan de kleine verschillen in koper.”

Kwaliteitslabels
Uit het onderzoek blijkt dat er met gere-
cycled aluminium dezelfde kwaliteit te 
behalen is als met klassiek aluminium. 
De kwaliteit van het oppervlaktebehan-
delingsproces speelt hierin wel een hele 
belangrijke rol. “Oppervlaktebehandeling 
is een ervaringsvak”, zegt Stremmelaar. 
“Dus hoe meer ervaring, hoe beter een 
coater kan voorspellen wat het gedrag 
van een coating op de lange duur is.  En 
dat is precies wat de kwaliteitslabels Qua-
licoat, Qualisteelcoat en Qualanod doen. 
Zij bundelen de ervaring van heel veel ap-
plicateurs van over de gehele wereld voor 
tientallen jaren. Op grond van die erva-
ring en veel testen wordt een technische 
specificatie opgesteld, die een applicateur 
volgt.“ Alle VMRG Oppervlaktebehande-
ling bedrijven hebben zo’n kwaliteitslabel 
en ook de VMRG Keurmerk bedrijven wer-
ken samen met bedrijven met deze kwa-
liteitslabels of beschikken er zelf over.    ❚
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ReFace vereenvoudigt 
hergebruik in de gevelbouw
Op 26 augustus jl. is het project ReFace van start gegaan. Een vijftal pilots moet het proces van hoogwaardig herge-
bruik van gevelproducten en reststromen vereenvoudigen.

De gevelindustrie wil een positieve bij-
drage leveren aan de wereld van mor-
gen. Zij is op weg naar een circulaire 
geveleconomie waarin producten en 
materialen hergebruikt worden. Voor 
hoogwaardig hergebruik is het nodig 
om te weten wat er precies aan gevel-
elementen, -producten en -materia-
len vrijkomt en waar en wanneer. De  
kwaliteit moet voldoende zijn en be-
paald moet worden of en hoe dit her-
gebruikt kan worden. In de praktijk is 
de juiste kennis en informatie hierover 

lastig te vinden. De pilotprojecten in 
ReFace moeten inzicht geven hoe dit 
beter kan.

ReFace maakt de financiële en ecologi-
sche waarde van producten en materi-
alen uit gevels inzichtelijk met behulp 
van product- en materialenpaspoor-
ten. Daarbij wordt de juiste match 
gezocht tussen vragers en aanbieders 
van producten en materialen die her-
gebruikt kunnen worden. Ook wordt 
er gekeken naar nieuwe toepassingen 

voor bestaande gevelproducten en 
reststromen uit de fabrieken.

ReFace is een samenwerking tussen 
Cirlinq en Excess Materials Exchange 
(EME). Deze samenwerking is geba-
seerd op vier pijlers: 
1.  Registreren van bestaande en nieu-

we gevelproducten alsmede rest-
stromen in een product- en grond-
stoffenpaspoort;

2.  Identificeren en volgen met behulp 
van identifiers (QR, NFC & RFID);

3.  Waarderen door inzicht te bieden 
in de financiële, ecologische en  
sociale impact van het hergebruik-
potentieel;

4.  Verbinden door het zoeken en reali-
seren van een hoogwaardige match.   

 
Bij de pilots zijn de volgende project-
partners betrokken: Hydro Building 
Systems, Pilkington, Panelen Hol-
land, GEZE, Lecot, Alkondor Hengelo, 
VMRG, New Horizon en Alba Concepts. 
De pilots hebben een looptijd van 
vijf maanden en geven inzicht in de 
haalbaarheid en schaalbaarheid van 
de verschillende recyclings- en her-
gebruikopties in de praktijk. ReFace 
draagt bij aan een vermindering van 
de CO

2-impact van de gevelindustrie 
en leidt tot een toename van herge-
bruik van gevelelementen, -producten 
en -materialen.   ❚

'ReFace maakt de financiële en ecologische waarde van 
producten en materialen uit gevels inzichtelijk' 

ReFace vereenvoudigt hergebruik in de gevelbouw
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Broadgate Folly
Londen 

Fellenoord 15
Eindhoven 

Dit 19 meter hoge markante gebouw in het centrum van Lon-
don biedt een letterlijke verbinding tussen Broadgate Circle 
en Finsbury Avenue Square. Per dag lopen er ruim 150.000 
voetgangers onder het gebouw door. De oorspronkelijk roze 
gevelbekleding is vervangen door geanodiseerde gevelplaten 
aangebracht in de vorm van een sluier. Dit verwijst naar vroe-
ger tijden, naar het middeleeuwse proces van stoffen maken 
wat op die plek plaatsvond. Alumet heeft de in totaal 5370 
gevelplaten geanodiseerd in AluBronze02. Anodiseren resul-
teert in een natuurproduct, met als kenmerk duurzaamheid. 
Dit komt tot uiting in een levensduur van kleur en glans van 
meer dan 80 jaar. Bovendien is een anodisatielaag corrossie-
bestendig en gemakkelijk schoon te houden. Geanodiseerde 
platen zijn 100% recyclebaar.

Dit oude Rabobank-gebouw in het centrum van Eindhoven 
is herontwikkeld om uiteindelijk het Rijksvastgoedbedrijf te 
huisvesten. Er is gekozen voor herontwikkeling vanwege de 
duurzaamheid en de centrale ligging. Het gebouw is opgeleverd 
zonder aansluiting voor aardgas en is uitgerust met de nieuw-
ste generatie technologie, namelijk warmte- en koude opslag 
(WKO) en zonnepanelen. Niet voor niets heeft Fellenoord 15 
daarom het BREEAM “EXCELLENT” certificaat ontvangen. De 
aangebrachte lamellen op de gevel staan allemaal onder een 
andere hoek, wat een bijzonder spel van (zon)licht en schaduw 
oplevert. Alumet heeft de lamellen geanodiseerd in AluCop-
per01. Anodiseren resulteert in een natuurproduct, met als 
kenmerk duurzaamheid. Dit komt tot uiting in een levensduur 
van kleur en glans van meer dan 80 jaar. Bovendien is een ano-
disatielaag corrossiebestendig en gemakkelijk schoon te hou-
den. Geanodiseerde platen zijn 100% recyclebaar.

Opdrachtgever: British Land
Architect : Orms Architect London 3
Oppervlaktebehandeling: Alumet

Opdrachtgever: EDGE Technologies
Architect: UN Studio Van Berkel en Bos & Inbo 
Gevelbouwer: Blitta
Oppervlaktebehandeling: Alumet

(Beeld: C. Pohl Deutschland)

(Beeld: Hans Wilschut)

OPPERVLAKTEBEHANDELING
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nhow RAI hotel
Amsterdam

OurDomain South East
Amsterdam 

Het iconische nhow RAI hotel is het grootste hotel van de Be-
nelux. De hoteltoren bestaat uit meerdere grote driehoekige 
blokken, die ten opzichte van elkaar zijn gedraaid. Elke kamer 
weerspiegelt de zes hoofdrichtingen van het gebouw: Noord, 
Noordwest, Oost, Zuid, Zuidwest en Zuidoost. Door deze lig-
ging is gekozen voor een laagdikte van 25um, 5um meer dan 
standaard voorgeschreven voor de gevelbouw in Nederland. 
Voor de gevels van het hotel is 37.000m² aluminium naturel 
geanodiseerd waarvan 10.000m² vooraf gepolijst. De verticale 
geleding in de gevel is opgebouwd uit maar liefst 4.000 natu-
rel geanodiseerde vin-profielen, afwisselend mat en gepolijst. 
Het gepolijste profiel is aan de zonzijde geplaatst. Dit geeft 
een mooi esthetisch effect: zo lijkt het altijd goed weer. De 
vin-profielen hebben een enorme omvang: bijna 900 millime-
ter. Twee stuks werden telkens aan elkaar gekoppeld om het 
beoogde gevelbeeld te vormen: een V-element.

OurDomain kent in totaal drie gebouwen die als grote boe-
kensteunen rondom een centraal park staan. De multikleuri-
ge cascade geeft het gebouw een eigentijdse en karakteristie-
ke uitstraling. De kleuren van de lagen variëren van fel rood, 
roze tot oranje en donker paars waarbij de tint verandert 
door reflectie van het licht op de hoogglans poedercoating 
laag. Hierdoor ontstaat een dynamisch kleurenspel dat ver-
andert in de loop van de dag. Speciaal voor dit project heeft 
EUROLACKE meerdere, polyester architectuur, poedercoa-
tings (Sikkens kleuren) in een hoogglans uitvoering ontwik-
keld en geproduceerd. Polyester Architectuur zijn duurzame 
poedercoatings die specifiek geformuleerd zijn voor applicatie 
op aluminium profielen en panelen, staal en gegalvaniseerde 
substraten. De poedercoatings voldoen aan de vereisten van 
de bouwindustrie dankzij de uitstekende weersbestendigheid 
en mechanische eigenschappen.

Opdrachtgever: COD, being development
Architect: OMA
Gevelbouwer:  Rollecate
Oppervlaktebehandeling: Alucol

Opdrachtgever:  Greystar in samenwerking  
met de gemeente Amsterdam

Architect: OZ
Oppervlaktebehandeling: EUROLACKE

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

Circular Inspirations

Elkaar 
versterken 

co
lu
m
n

Ondersteunen in de transitie van een li-
neaire naar een circulaire economie in 
de bouw-, groen- en civiele sector. Dat 
is waar het bij de Stichting Insert om 
draait. Dit doen we door zo hoogwaardig 
mogelijk hergebruik van (bouw)materia-
len, grondstoffen en bomen te faciliteren. 
Wat mij hierin het meeste aanspreekt, 
is dat we onszelf én de status quo in 
de markt uitdagen om kritisch te blij-
ven over wat we willen dat circulariteit 
betekent. Wij streven naar het behoud 
van waarde. De mogelijkheden daarvoor 
verschillen per materiaal. Wanneer een 
materiaal niet geschikt is voor direct her-
gebruik, zoeken wij naar bewerking- en 
verwerkingsmogelijkheden in plaats van 
direct te kiezen voor re/downcycling.  
 
Als adviseur in circulaire transities 
houd ik mij bezig met allerlei innova-

Sanne Raggers, Adviseur Transitie 
Circulariteit, Stichting Insert

tieve circulaire projecten. Momenteel 
werken we aan een circulaire keten voor 
tropisch loofhout (ofwel hardhout). Als 
stichting doen we dit niet alleen, maar 
juist inclusief en samen met de markt. 
Dat begint in dit geval met het collectief 
van sloopaannemers dat bij ons aange-
sloten is. Als oogsters van bouwmate-
rialen en grondstoffen hebben zij een 
cruciale rol in de circulaire bouwketen. 
Vervolgens bouwen we op de exper-
tise van samenwerkingspartners in de 
houtbranche en luisteren we goed naar 
wensen uit de markt. Zo komen we van 
geoogst hout weer tot halffabricaten 
die geschikt zijn om nieuwe producten 
uit te vervaardigen. Samen voorkomen 
we dat een kwalitatief prachtig materi-
aal als tropisch loofhout, dat vaak van 
ver komt en een stevige milieu impact 
heeft, nodeloos verspild wordt. 

Een belangrijke ontwikkeling die ik zie, 
is dat er rondom het thema circulari-
teit een steeds uitgebreider en hechter 
ecosysteem van kennisinstituten, be-
drijven, burgerinitiatieven en publieke 
instanties ontstaat. Om de circulaire 
transitie waar te maken, moeten we 
er wat mij betreft naar streven elkaar 
zoveel mogelijk te versterken en de sa-
menwerking op te zoeken. Zo leren we 
samen in de praktijk en realiseren we 
onze circulaire ambities!    ❚

(Beeld: Sanne Raggers) 
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