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De toekomstige  
gebouwschil

colum
n

De focus van de VMRG richt zich daarbij op de gevel en 
gebouwschil. Want hoe zien de gevel en gebouwschil 
van de toekomst eruit? Duidelijk is dat de circulaire 
economie daarin een steeds belangrijkere rol gaat spe-
len. Maar hoewel de potentie voor een circulaire eco-
nomie groot is, vraagt dat per branche om een speci-
fieke aanpak om deze transitie in gang te zetten.

De gevelbranche verkent daartoe de mogelijkheden 
voor producentenverantwoordelijkheid. Dit betekent 
dat producenten straks verantwoordelijk zijn voor het 
effectief en verantwoord afvoeren en verwerken van 
de producten die zij op de markt brengen.

De transitie naar een circulaire economie is dan ook ge-
richt op het elimineren van verspilling en een circulair 
gebruik van grondstoffen en wordt inmiddels zowel op 
kleine als grote schaal als belangrijke ontwikkelings-
richting ingezet. Dit vindt weerklank bij de overheidsac-
ties op zowel nationaal als Europees niveau. 

Daarmee staat ook de gevelbouw voor een grote verduur-
zamingsopgave. Reden voor de VMRG om samen met 
complementaire branches een actieve rol te hebben 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 Geveleconomie 
staat de producentenverantwoordelijkheid centraal.

De VMRG spant zich daarbij in om de kringloop, (metaal 
uit de gevel, weer terug in de gevel) nog beter te sluiten 
waardoor het positieve effect op de milieuprestatie alleen 
maar toeneemt. Dit kan de branche onder meer doen 
vanuit het introduceren van circulaire businessmodel-
len zoals recycling; de gevel met terugkoopgarantie tot 
façade as a service. Gezamenlijk scheiden de gevelbouw 
bedrijven metalen producten afkomstig uit een gevel zo 
schoon mogelijk en zorgen ervoor dat de producten en 
materialen retour komen voor nieuwe gevels. Dat vraagt 

om identificatie van producten en beschikbaarheid van 
product- en onderhoudsinformatie. Het Façade Identi-
ficatiesysteem Cirlinq kan daarin een waardevolle bij-
drage leveren om producten uniek identificeerbaar te 
maken in de tijd en te voorzien van een paspoort. 

Het gebruik van Cirlinq geeft ons dan ook mogelijkhe-
den om veel meer te sturen op exploitatie dan op kos-
ten, waarbij de focus verschuift van bezit naar gebruik. 
Daarnaast zal rekening gehouden moeten kunnen 
worden met verschil in technische en economische le-
vensduur van de verschillende bouwdelen. Zo moet de 
gebouwschil en daarmee de gevel gedurende de levens-
cyclus opgewaardeerd kunnen worden om afgestemd te 
blijven op veranderende gebruikersbehoeften.

Naast Cirlinq kan daarin ook FaSA een belangrijke rol 
spelen met als doel om de prestaties van geveldelen ob-
jectief en geautomatiseerd meetbaar te maken. Circu-
lariteit gaat daarmee niet alleen over materialen maar 
ook over duurzame energievoorziening en personeels-
beleid waarbij personeel duurzaam inzetbaar blijft door 
bij- en/of omscholing. Want computers en robots zullen 
ons steeds meer werk uit handen gaan nemen. 

Welke trends de toekomst van de gebouwschil gaan 
bepalen kunnen we nu natuurlijk niet met zekerheid 
aangeven. Duidelijk is in elk geval dat de gevel en ge-
bouwschil een grote impact hebben op het comfort en 
welzijn van de gebruiker. Naast bedrijven en branches 
is mede om die reden ook de TU Delft actief betrokken 
bij de toekomstige gebouwschil en initiatiefnemer van 
de jaarlijkse, “inmiddels alweer 13e” conferentie Future 
Envelope die gepland staat voor 30 maart a.s. Tijdens 
deze conferentie worden de nodige ervaringen en visies 
gedeeld over de toekomstige gebouwschil. Een conferen-
tie over de toekomstige gebouwschil die wordt georgani-
seerd door de TU Delft samen met andere participanten 
waaronder de VMRG.   ❚

Hans Zwaanenburg,
directeur VMRG. 

De manier waarop wij omgaan met grondstoffen en de verwerking daarvan zal de komende decennia 
aanzienlijk gaan veranderen. Datzelfde geldt voor de impact van technologie op arbeid en de revolutie 
op het gebied van internet en communicatietechnologie. Ook de gevelbranche staat daarmee voor een 
uitdaging om zowel financieel, maatschappelijk als ecologisch meerwaarde te genereren. 

VMRG
Column Hans Zwaanenburg , directeur VMRG
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Tekst: Roel van Gils   Beeld: Solarlux /Thea van den Heuvel (Daph) en Alkondor Hengelo/Laurens Kuipers 

Wonen in Chicago-stijl
Het Beatrixkwartier in Den Haag is twee grote woontorens rijker. Torens die strak zijn vormgegeven met een  
duidelijk rasterpatroon als onderlegger voor de gevel. Met recht wonen in Chicago-stijl, en dat midden in het 
Haagse kantorendistrict. De ligging in hartje centrum, ook nog eens aan de metrolijn én de drukke Utrechtsebaan, 
het meest westelijke deel van de A12, bracht de nodige uitdagingen met zich mee.

Monarch III heeft een totaal volume 
van maar liefst 32.000 m2 BVO en biedt 
ruimte aan 248 stadsappartementen 
voor het populaire middensegment, 
verdeeld over twee torens van 72 me-
ter hoogte. De plint is ingericht voor 
commerciële doeleinden. Beide torens 
hebben dezelfde trapezevormige platte-
grond en zijn zodanig ten opzichte van 
elkaar gedraaid dat elk appartement 
zicht heeft op het centrum van Den 
Haag of op Voorburg. De woonopper-
vlaktes variëren van 58 tot 132 m² en de 

(grotere) appartementen op de bovenste 
verdiepingen hebben vanzelfsprekend 
een adembenemend uitzicht op de sky-
line van Den Haag. 

Enorme volumes
De verdiepingshoge ramen bezorgen de 
appartementen een mooie lichtinval. 
Alkondor Hengelo heeft in opdracht van 
hoofdaannemer Smit’s Bouwbedrijf de 
engineering, levering en montage van 
de aluminium kozijnen en vliesgevels 
verzorgd. “Voor ons was Monarch III een 

zeer aantrekkelijk project,” begint Jan 
Bergman, adjunct-directeur bij Alkondor 
Hengelo. “Het enorme volume, de grote 
hoeveelheid aan kozijnen en de ligging 
in hartje Den Haag, maakten het project 
interessant. Voor hoogbouw en specifiek 
in deze situatie op korte afstand van zee, 
staat een goede wind- en waterdichtheid 
van de gevel buiten kijf en vraagt ook ex-
tra aandacht. Ook lagen er best forse ei-
sen qua isolatiewaarde van de gevel aan 
ten grondslag. Zeker voor die tijd, het 
ontwerp dateert al van 2016.   › 

Wonen in Chicago-stijl
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(Beeld: Thea van de Heuvel )
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Dit alles, tezamen met de geluidseisen 
vanwege de ligging tussen een metrolijn 
en een drukke verkeersader, konden we 
toch mooi bereiken met een profielsy-
steem van Reynaers.” 

Alle eisen in één systeem
De kozijnen in de gevels van beide to-
rens zijn uitgevoerd in de serie Reynaers 
CS77 HI Plus, terwijl de voor vliesgevels 
op de begane grond is gekozen voor het 
CW50-systeem. Bergman: “Voor ons 
geen enkel probleem, want we werken 
projectmatig regelmatig met Reynaers. 
En het mooie van dit project was bo-
vendien dat we feitelijk alle eisen bin-
nen hetzelfde systeem konden onder-
vangen. Eisen voor wat betreft geluid, 
wind- en waterdichtheid en op bepaalde 
posities ook de brandwerende eisen. De 
profielen zijn bovendien geconserveerd 
en op kleur gecoat afgenomen van Rey-
naers. In totaal hebben we in Monarch 
III zo’n 7.000 m2 aan kozijnen en 350 m2 
aan vliesgevels verwerkt.”

Multifunctionele buitenruimte
De appartementen beschikken allemaal 
over een multifunctionele buitenruimte, 
een eigen balkon, afgeschermd door een (Beeld: Thea van de Heuvel )

'Het enorme volume, de grote hoeveelheid 
aan kozijnen en de ligging in hartje  

Den Haag, maakten het project interessant'
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Bouwinfo
MONARCH III, DEN HAAG 

OPDRACHTGEVER: 
Provast
ARCHITECT:
Powerhouse Company
AANNEMER:  
Smit´s Bouwbedrijf
GEVELBOUWER:  
Alkondor Hengelo 
BALKONBEGLAZING:  
Solarlux Nederland
SYSTEEMLEVERANCIER:  
Reynaers

(Beeld: Thea van de Heuvel )

bewasbaar is van binnenuit. Het systeem 
is eventueel uit te voeren met een afsluit-
bare voorziening.” 

Toleranties opvangen
Beide heren kijken terug op een geolied 
bouwproces. “De aannemer volgde een 
bouwmethodiek door beide torens ge-
lijktijdig te bouwen,” zegt Bergman. “Dat 
betekende dat we een iets ander logis-
tiek pad moesten bewandelen, waarbij 
we telkens van de ene toren naar de an-
dere toren switchten. Maar ook dat ging 
prima. De samenwerking met Smit’s 
Bouwbedrijf verloopt altijd goed.” Dat 
kan ook Jansen beamen. “Voor Monarch 
III hebben we circa 1.000 m2 aan SL25-
beglazing voorzien op de balkons. De 
maatvoering van de prefab balkons kan 
in de praktijk altijd iets afwijken, omdat 
de balkonplaat kan gaan duiken of gaan 
zetten ten opzichte van elkaar. Met ons 
systeem kunnen we dat prima onder-
vangen, er is voldoende tolerantie in het 
systeem ingebouwd. Dat eventueel ook 
later tijdens de exploitatie is aan te pas-
sen. De balkonbeglazing wordt meestal 
van binnenuit gemonteerd, maar in dit 
geval stonden de torens nog in de stei-
gers en hebben we veilig per verdieping 
van buitenaf kunnen werken.”

Monarch III sluit goed aan op de vraag 
naar betaalbare en hoogwaardige wo-
ningen op een toplocatie. Alle apparte-
menten zijn inmiddels bewoond.   ❚

glazen balustrade met daarboven het 
SL25 draai- en schuifsysteem van Solar-
lux. “Dankzij de flexibele beglazing is de 
buitenruimte het hele jaar door te ge-
bruiken,” zegt André Jansen, accountma-
nager projecten bij Solarlux Nederland. 
“Het draai-/schuifsysteem zorgt tevens 
voor extra comfort, zowel qua geluidiso-
latie als qua warmtebuffering in de win-

ter. Met een laagstaand zonnetje is het 
op een koude winterdag prima vertoe-
ven achter het glas. Afhankelijk van het 
type glas wordt ook het omgevingsgeluid 
gereduceerd, in dit geval tot 22 dB. De 
SL25-serie is ETA International geaccredi-
teerd, presteert kwalitatief zeer goed en is 
daarmee op grote hoogtes toepasbaar. De 
draaivoorziening maakt dat de beglazing 

(Beeld: Thea van de Heuvel )
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Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG)
SKG-IKOB maakt gecertificeerde hoogwaardige en  
duurzaam aangebrachte luchtdichting mogelijk

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 
moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Die eisen vloeien voort uit het Energie-
akkoord voor duurzame groei en uit de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Met het invoeren 
van deze eisen wordt de luchtdichtheid van een gebouw steeds belangrijker. De keuze voor geschikte en duurzame 
materialen is van het grootste belang. Daarnaast moet niet onderschat worden dat de kwaliteit van het aanbrengen 
van deze materialen cruciaal is om ook op de langere termijn de luchtdichtheid van het gebouw te kunnen garan-
deren. SKG-IKOB ontwikkelde twee beoordelingsrichtlijnen die de kwaliteit van de luchtdichtheid van aansluitingen 
middels certificatie van de producten én de aanbrengingsprocessen zullen borgen.

Duurzame dichting conform BRL 2804-1
Genoemde ontwikkelingen leiden ertoe 
dat er inmiddels zeer veel verschillende 
afdichtingsproducten en -materialen op 
de markt komen. Hierin schuilt het ri-
sico dat er producten worden toegepast 
waarvan in de toekomst zal blijken dat 
de geclaimde prestaties niet gehaald 

worden. Het voorschrijven van beoorde-
lingsrichtlijn 2804-1 voor de certificering 
van afdichtingsproducten voor luchtdicht 
bouwen kan ontwerpers, aannemers en 
opdrachtgevers helpen om de juiste keuze 
te maken voor de toe te passen producten. 
Producten die geleverd worden met een 
KOMO productcertificaat op BRL 2804-1 

voldoen namelijk aantoonbaar aan de ei-
sen uit deze BRL. Uiteraard wordt er veel 
aandacht besteedt aan de luchtdichtheid 
van het afdichtingsmiddel. In het labora-
torium van SKG-IKOB in Geldermalsen 
worden de producten onderworpen aan 
luchtdichtheidsmetingen. Deze metin-
gen alleen zijn echter niet voldoende om 

Afdichtingsproduct “illbruck OS925 Flexible Seal Coating” van CPG Nederland.

Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG)
SKG-IKOB maakt gecertificeerde hoogwaardige en duurzaam aangebrachte luchtdichting mogelijk
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ook een uitspraak te kunnen doen over 
de prestaties op de lange termijn. Een ge-
bouw moet immers ook na 5, 10 of 25 jaar 
voldoen aan de luchtdichtheidseis.

Daarom borgt de certificering meer dan 
dat en toont het aan dat de producten 
aantoonbaar bestand zijn tegen de be-
wegingen in een gebouw door uitzetting 
en krimp van de constructie(delen). Ook 
wordt de invloed van vocht en tempe-
ratuurswisselingen, de waterdampdoor-
latendheid en eventuele aantasting van 
het materiaal door andere materialen 
op het afdichtingsproduct onderzocht. 
Een slechte prestatie op deze eigen-
schappen zou de luchtdichtheid van de 
naden, voegen en kieren op termijn ne-
gatief kunnen beïnvloeden.

Materiaal onafhankelijk
BRL 2804-1 is in tegenstelling tot vele 
andere beoordelingsrichtlijnen niet ge-
bonden aan een materiaalsoort. Bij het 
realiseren van luchtdichte afdichtingen 
kan er gekozen worden voor verschil-
lende materialen. Zo zijn er tapes, ban-
den, smeerbare- of spuitbare producten 
of combinaties daarvan op de markt. De 
eisen zijn afgestemd op de toepassing van 
het product. Daarbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen voeg-overlappende, voeg-
vullende afdichtingen en afdichtingen 
voor doorvoeren of wanddozen. Nieuwe 
toepassingen kunnen ook op basis van 
deze beoordelingsrichtlijn beoordeeld 
worden. Onafhankelijk van de materiaal-
keuze en de oplossing die een producent 
biedt, worden de producten op vergelijk-
bare eigenschappen beoordeeld.

Praktijktesten en procescertificatie 
conform BRL 2804-2
Naast eerst de keuze voor geschikte af-
dichtingsmateralen is het van belang 
dat deze in de praktijk ook op de juiste 
manier worden aangebracht. Er bestaat 
natuurlijk de mogelijkheid om na het 
aanbrengen van afdichtingsproducten 
de luchtdichtheid van de aansluiting te 
bepalen met een praktijktest. De testap-
paratuur van SKG-IKOB is geschikt om 
zowel in nieuwbouw, bestaande bouw 
als in de bouwfase een prakijkmeting 
uit te kunnen voeren. De realisatie van 

een luchtdichte aansluiting begint met 
een goede detaillering en een goed ont-
werp. Op basis daarvan dient bepaald te 
worden welk afdichtingsmiddel in deze 
situatie het meest geschikt is om toe te 
passen. Daarna verschuift de focus naar 
een correcte uitvoering. Om deze fases 
correct te doorlopen dient het bedrijf bij 
voortduring te beschikken over de juiste 
deskundigheid en vaardigheden. 

Nieuwe BRL 2804-2 gepubliceerd
Alle reden voor SKG-IKOB om ook voor 
het realisatieproces in de praktijk een 

beoordelingsrichtlijn te ontwikkelen. In 
oktober 2020 is BRL 2804-2 gepubliceerd, 
op basis waarvan applicatiebedrijven in 
aanmerking kunnen komen voor het 
KOMO procescertificaat voor het reali-
seren van een luchtdichte afdichting. 
Daarmee wordt een nog grotere zeker-
heid gewaarborgd dat de uiteindelijke 
prestatie van het gebouw op het gebied 
van luchtdichtheid voldoet aan de eisen 
die daaraan gesteld zijn, zodat we met 
elkaar nog beter kunnen werken aan 
het behalen van de klimaatdoelstellin-
gen die overeengekomen zijn.   ❚
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Eén met de natuur
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Tekst: Roel van Gils   Beeld: Metaglas/Daph Dutch Architectural Photographers

Eén met de natuur
Aan de oever van de Albaplas, vlakbij de Veluwe, heeft een spectaculair ont-
worpen bed and breakfast afgelopen zomer haar deuren geopend. Landgoed 
Het Esse is een droom die uitkwam voor eigenaren Silvia en Richard Romijn. 
Voor een optimale symbiose tussen binnen en buiten is gekozen voor het 
ultraslanke raam- en puisysteem Methermo®XL van Metaglas dat hier in 
vrijwel alle variaties is toegepast, tot zelfs de daklichten aan toe. 

Maar liefst vier jaar werkte de familie 
Romijn aan de realisatie van hun villa op 
deze bijzondere plek aan het water. Het 
complex is sinds eind 2019 hun thuis en 
per 1 augustus 2020 geopend als B&B met 
vergaderruimte en wellnessfaciliteiten. 
“We ontdekten de Albaplas tijdens een 
vakantie. Het is een voormalig zandwin-
ningsmeer dat al twee jaar te koop stond 
en de mogelijkheid bood een huis te bou-
wen aan de westkant van de plas. Zo ont-
stond het plan om hier een inspirerende 
plek te creëren waar we niet alleen als ge-
zin kunnen wonen en werken, maar ook 
anderen van willen laten genieten.”

Inspiratieruimte
Het J-vormige ontwerp van Villa Het 
Esse is bedacht voor Silvia en Richard 
zelf. Silvia: “We hebben samen al heel 
wat verbouwingen achter de rug. Voor 
ons was dit een unieke kans om nu eens 
van scratch af een huis te bouwen dat 
helemaal past bij onze ideeën over wo-
nen en leven. De verbinding met buiten 
en de natuur speelt daarin een grote rol. 
Dat zie je bijvoorbeeld aan de organische 
vorm van het gebouw, het gebruik van 
natuursteen, de vloeren die van binnen 
naar buiten doorlopen en zoveel moge-
lijk glazen gevelelementen.”   ›
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Rene van Mierlé, Commercieel Technisch 
Adviseur bij Metaglas, vult aan: “Juist 
om die maximale transparantie te be-
reiken, was de familie op zoek naar een 
slank geprofileerd raam- en puisysteem. 
Via onze website stuitten ze op onze 
Methermo®XL-serie. We hebben de fami-
lie vervolgens uitgenodigd in onze grote 
inspiratieruimte en ze ondergedompeld 
in ‘onze’ wereld. Het ultraslanke (Ne-
derlandse) design van Methermo®XL, de 
strakke vormgeving, de grote glasopper-
vlakken en de grote vrijheid in maatwerk-
mogelijkheden gaven de doorslag.”

Vrij uitzicht
Het meest in het oog springt het ‘ronde’ 
woondeel, dat letterlijk boven het water 
zweeft. Vanaf hier is er rondom vrij uit-
zicht over de Albaplas dankzij het gebruik 
van het ultraslanke aluminium raam- en 
deursysteem. Van Mierlé: “In het woonge-
deelte hebben we een horizontaal schuif-
raam volledig drempelloos toegepast in 
combinatie met minimalistische stijlen 
van slechts 42 millimeter, waarin de bedie-
ning vrijwel onzichtbaar is verwerkt. Op 
die manier ontstaat een vrij uitzicht op de 
plas. De ‘ronding’ is overigens met ons pro-
fielsysteem gesegmenteerd gedetailleerd. 
Een ware eyecatcher op de kop van de vil-
la. En daar blijft het niet bij, want er is ook 
een schuifpui met open hoek toegepast 
om nóg meer het binnen- met het buiten-
gevoel te verenigen. In feite is de complete 
Methermo®XL-serie hier wel benut. Behal-
ve de schuifpuien zijn ook de draai-/kiep 
ramen, deuren, vaste elementen en zelfs 
enkele daklichten uitgevoerd in ons ul-
traslanke, modulair te combineren profiel-

systeem. Het staat garant voor maximale 
transparantie en een prettig leefklimaat.” 
Silvia kan dat onderschrijven: “De natuur 
is hier altijd dichtbij. Voor onszelf is het 
vaak ook nog een beetje onwerkelijk dat 
we hier nu wonen. We beseffen heel goed 
dat deze plek haast on-Nederlands is.”

Mede door de bijzondere vorm en de uit-
kraging over het water, stond Metaglas 
voor de nodige uitdagingen. “Logistiek 
technisch was met name het ronde woon-
deel lastig te bereiken,” weet Van Mierlé. 
“Neemt niet weg dat we toch alles vanaf 
het ‘land’ hebben kunnen plaatsen. Uiter-
aard met de nodige hulpmiddelen, want 
plaatsen van ruiten van zo’n 2,50 meter 

Bouwinfo
VILLA HET ESSE, LIEREN

OPDRACHTGEVER 
Particulier, Familie Romijn
ARCHITECT 
Familie Romijn
GEVELBOUWER 
Metaglas

breed bij 2,70 meter hoog op deze locatie 
is een behoorlijke uitdaging. Het resultaat 
is er dan ook naar. En dat wordt gelukkig 
niet ‘verborgen’ gehouden, want het land-
goed is toegankelijk voor het publiek.”   ❚
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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

Ondergrondse 
perikelen
Een harmonieuze start van de samenwerking tussen (bouw)partijen is geen 
garantie voor het halen van de eindstreep zonder kleerscheuren. Regelmatig 
doen zich ‘akkefietjes’ voor over de kwaliteit van en/of gebreken aan het 
werk die helaas soms resulteren in een heuse strijd over aan wie deze te-
kortkomingen zijn toe te rekenen. Zelfs als arbiter zich al meerdere malen 
in een kwestie tussen partijen heeft uitgesproken, kan een kort geding nodig 
blijken om de gemoederen opnieuw tot bedaren te brengen. 

Jarenlang waren de krochten van een sou-
terrain van een gerestaureerd en tot woon-
huis/kantoor verbouwd bankgebouw het 
strijdtoneel waarop een opdrachtgever en 
een aannemer de hoofdrollen vertolkten. 
Wat was er aan de hand?

De oorzaak van het geschil tussen par-
tijen is terug te voeren naar de tijdens 
de verbouwingswerkzaamheden aan de 
aannemer verleende aanvullende op-
dracht voor het plaatsen van een zwem-
bad in het souterrain. Na de oplevering 
bleek het water niet alleen in het zwem-
bad te zitten. Vele onderzoeksrapporten 
later was de conclusie dat de geconsta-
teerde lekkages voornamelijk zijn ont-
staan als gevolg van gebreken aan de 
aansluiting van het nieuwe betonnen 
kelderdek op de (nieuw opgemetselde) 
wanden van het souterrain. Arbiter is 
op verzoek van de opdrachtgever afge-
daald voor bezichtiging en heeft alles 
in overweging nemende geoordeeld dat 
de aannemer tekort is geschoten in de 
nakoming van zijn verplichting een wa-
terdichte kelder te realiseren. De aan-
nemer is veroordeeld tot herstel met een 
dwangsom van 1000 euro per dag tot 
een maximum van 50.000 euro. Na de 
eerste veroordeling en het daarna door 
aannemer verrichte herstel, is het de 
aannemer die zich tot arbiter wendt. Hij 
stelt dat hij heeft voldaan aan zijn her-
stelverplichting uit het eerdere vonnis 
en dat hij terugbetaling eist van de opge-
legde dwangsommen die de opdrachtge-
ver naar zijn mening onrechtmatig door 

de deurwaarder heeft laten innen. Op-
drachtgever eist echter opnieuw herstel 
omdat er nog steeds lekkages zijn. De 
aannemer wordt wederom in het ongelijk 
gesteld en opnieuw veroordeeld tot her-
stel met een nieuwe dwangsom. Aanne-
mer overweegt in hoger beroep te gaan. 
Echter nog voordat een hoger beroep is 
ingesteld, staan partijen weer voor het 
hekje. Dit keer in kort geding. Aannemer 
stelt dat hij zo veel mogelijk onderzoek 
heeft gedaan om lekkages die aan de 
buitenzijde zichtbaar kunnen zijn boven 
water te halen, maar hij heeft niets kun-
nen vinden en is onverrichterzake weer 
weggegaan. Toegang tot het souterrain 
is hem en medewerkers van het door 
hem gecontracteerde onderzoeksbureau 
door de opdrachtgever geweigerd. Aan-
nemer stelt dat toegang noodzakelijk is 
om de lekkage(s) te kunnen herstellen. 
Opdrachtgever bevestigt de weigering en 
stelt dat hij geen toegang wil verlenen 
omdat hij eerst een plan van aanpak wil. 
Aannemer meent dat een plan van aan-
pak pas kan worden gemaakt als hij de 
binnenzijde heeft kunnen beoordelen. 
Indien zijn vordering tot toegang niet 
kan worden toegewezen, vordert hij met 
een beroep op artikel 6:60 BW (schuldei-
sersverzuim) dat hij ontheven wordt van 
zijn verplichtingen tot herstel. 

Arbiter onderschrijft het standpunt van 
aannemer dat toegang tot de binnen-
zijde van het souterrain noodzakelijk is 
om de lekkage te herstellen. Door toe-
gang te weigeren, maakt opdrachtgever 

het aannemer onmogelijk om zijn her-
stelverplichtingen na te komen. Arbiter 
bepaalt daarom dat de herstelverplich-
tingen van de aannemer worden opge-
schort zolang aannemer geen toegang 
krijgt tot het souterrain.

De aannemer (de schuldenaar) is ver-
oordeeld tot herstel maar kan zijn 
verplichting door toedoen van de op-
drachtgever (de schuldeiser) niet na-
komen. In het wetsartikel over schuld-
eisersverzuim waar de aannemer zich 
op beroept, staat dat als de schuldeiser 
in verzuim is, de rechter/arbiter op vor-
dering van de schuldenaar kan bepalen 
dat de schuldenaar wordt bevrijd van 
zijn verbintenis om na te komen. 

Alhoewel de aannemer de opdrachtge-
ver in kort geding aftroefde, blijft sa-
menwerken en in gesprek blijven met 
elkaar over het algemeen de beste re-
medie om pompen of verzuipen te voor-
komen. Schuldeisersverzuim is in dit 
geval ‘beneden alle peil’, maar kan zich 
ook boven het maaiveld voordoen. Op 
peil blijven met uw kennis over metalen 
ramen- en gevelelementen? De VMRG 
Kwaliteitseisen en Adviezen zijn te le-
zen op https://vmrg.nl/kwaliteitseisen/
kwaliteitseisen-en-adviezen.   ❚

Meesterstuk mr. Bettina Hertstein
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Eenvoudig inzicht in 
gebouwen, producten  
en bedrijfsmiddelen
De bouw- en vastgoedsector staat voor een aantal grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en maat-
schappij. Enkele getallen ter toelichting: de bouw- en vastgoedsector is verantwoordelijk voor 50% van ons grond-
stoffenverbruik, bij mensen die in een huis met achterstallig onderhoud wonen, ligt het doktersbezoek 10% hoger, 
Nederlanders besteden 37% van hun inkomen aan wonen, 40% van de Nederlandse CO2-voetafdruk komt voor 
rekening van de gebouwde omgeving. Om deze uitdagingen aan te pakken, moeten bedrijven beschikking over 
actuele en transparante data. Dat is waar Cirlinq om de hoek komt kijken.

Eenvoudig inzicht in gebouwen, producten en bedrijfsmiddelen
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Data altijd en overal beschikbaar
Cirlinq levert datagedreven en voor-
spellend inzicht in gebouwen, pro-
ducten en bedrijfsmiddelen en onder-
steunt in het strategische en circulaire 
proces van organisaties. Om te komen 
tot dit inzicht doorlopen we drie stap-
pen, namelijk identificatie, integratie 
en visualisatie. Bij identificatie bren-
gen we allereerst brengen gebouwen, 
producten en bedrijfsmiddelen in 
kaart en maken deze uniek traceer-
baar over de gehele levensduur door 
middel van identifiers zoals QR, NFC 
en RFID. In de tweede stap, de inte-
gratie, structureren we verschillende 
databronnen en verbinden deze aan 
de gebouwen, producten en materieel 
vanuit het bestaande IT landschap. 
In de derde stap visualiseren we deze 
data vanuit een lijst, kaart, 2D en 3D 
en geven daarmee inzicht in alle data 
rondom gebouwen, producten, materi-
alen en bedrijfsmiddelen.

Cirlinq modules
Cirlinq heeft een drietal modules ont-
wikkeld om bedrijven te ondersteunen 
in hun dagelijkse werkzaamheden 
en om te komen tot datagedreven en 
voorspellend inzicht in gebouwen, 
producten en bedrijfsmiddelen.

De eerste module bestaat uit een ge-
detailleerd productenpaspoort waarin 
alle informatie gedurende de gehele 
levensduur eenvoudig beschikbaar 
blijft. Hierdoor weet je waar je produc-
ten zijn, wie de leverancier of eigenaar 
is en zelfs de status van eventuele re-
paraties. Het productenpaspoort houdt 
de data bij de bron en brengt alle rele-
vante informatie over je producten en 
materialen samen op één plek. 

De materieelbeheer module geeft je 
altijd en overal inzicht in je materieel. 
Hierdoor weet je waar je materieel zich 
bevindt, wanneer dit voor het laatst ge-
keurd is en krijg je inzicht in wanneer 
je materieel weer terugkomt. De materi-
eelbeheer module brengt alle relevante 
informatie over je materieel samen op 
één plek. Zo hoef je nooit meer onnodig 
de weg op, kan je met minder materieel 

dezelfde prestatie leveren en bespaar je 
veel tijd in de administratie.

De ruimtebeheer module geeft je een-
voudig en geautomatiseerd inzicht in 
al je vastgoed op basis van realtime 
data. Weet welke huurders waar zit-
ten, welke spullen zich in een ruimte 
bevinden en genereer automatisch 
plattegronden. 

Cirlinq in de praktijk
Hermeta gevelbouw is sinds dag één 
gebruiker van het productenpaspoort 
en materieelbeheer. In de realisatie 
en bouw van de gevels werden in het 
verleden veel bokken gebruikt in het 
logistieke proces. Er ontbrak een cen-
traal georganiseerd overzicht waar 
deze bokken waren bij de verschil-
lende projecten in uitvoering. De bok-
ken worden tegenwoordig voorzien van 
QR-codes en de verzamelde data wordt 
geregistreerd in Cirlinq. Dit maakt het 
mogelijk om te allen tijde een overzicht 
te raadplegen. Op dit centraal georga-
niseerde platform zijn de fysieke pro-

ducten makkelijker identificeerbaar 
en terug te vinden bij de verschillende 
projecten in uitvoering. Hierdoor hoe-
ven er geen nieuwe bokken geprodu-
ceerd te worden, worden ze meer her-
gebruikt en kan er ook een logistiek 
voordeel worden gerealiseerd door nog 
meer LEAN te werken. Hermeta kan 
hierdoor nog nauwkeuriger maatwerk 
leveren zonder duurzaamheid uit het 
oog te verliezen. Daarnaast levert de 
inzet van het productenpaspoort een 
legio aan voordelen. Zo is altijd van ie-
der element de gehele historie bekend. 

Zelf aan de slag gaan
Elk bedrijf kan eenvoudig met Cirlinq 
aan de slag gaan. Een Excel of een CSV 
bestand is voldoende om te starten. 
Cirlinq laat de techniek zijn werk doen 
waardoor al je gebouwen, producten en 
bedrijfsmiddelen worden verbonden 
aan de cloud en de gegevens automa-
tisch worden verwerkt. Hierdoor heb 
je altijd en overal inzicht in je gebou-
wen, producten en bedrijfsmiddelen.  
www.cirlinq.nl   ❚
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Positieve milieuscore  
VMRG Keurmerk aluminium 
kozijnen door circulariteit
Door alle circulaire inspanningen in de metalen gevelbranche, is een aluminium raamkozijn gerealiseerd onder 
het VMRG Keurmerk nu één van de betere keuzes voor het milieu. Dit blijkt uit de nieuwe cijfers voor aluminium 
gevelelementen die recent zijn gepubliceerd in de Nationale Milieudatabase. Het voor de bouw- en gevelbranche 
uitzonderlijk hoge percentage circulaire gehalte in aluminium gevels zorgt voor een uitstekende milieuscore. 

Waar komt deze positieve milieuscore 
vandaan? Voor metalen gevels geldt dat 
circulariteit altijd hand in hand gaat 
met betere milieuprestaties. Bij recy-
cling van metaal is aanzienlijk minder 

energie nodig. Het recyclen van alumi-
nium kost slechts 5% van de energie die 
nodig is voor het produceren van alu-
minium uit bauxiet. Dit levert dus een 
enorme CO2 reductie op.  

55% circulair aluminium 
De metalen gevelbranche heeft zich sa-
men met andere partijen ingespannen 
om een kringloop van metalen gevelpro-
ducten te realiseren. Deze inspanningen 

Positieve milieuscore VMRG Keurmerk aluminium kozijnen door circulariteit
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'Aluminium gevelproducten voldoen nu al 
aan de circulaire doelstelling voor 2030'

Aluminium schroot en broodjes samen de oven in.

komen terug in de cijfers. 95% van het 
gevelaluminium wordt na gebruik gere-
cycled. 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. Om een idee te ge-
ven, de aluminium gevelproducten vol-
doen nu al aan de circulaire doelstellin-
gen voor 2030. 

Milieuprestaties voor gebouwen
Onlangs heeft de VMRG Levenscyclus 
Analyses (LCA’s) laten maken voor alu-
minium raamkozijnen gerealiseerd on-
der het VMRG Keurmerk. In een LCA 
wordt de milieubelasting van een pro-
duct over de gehele levenscyclus be-
paald. Van de winning van grondstoffen 
via productie en (her)gebruik tot en met 
afvalverwerking. Diverse milieueffecten 
tijdens dit proces worden beoordeeld. 
De nieuwe positieve milieudata die 
hieruit naar voren komen zijn inmiddels 
verwerkt in de verschillende rekentools 
voor het berekenen van milieupresta-

ties voor gebouwen (MPG). Deze zijn te 
vinden onder:

- Aluminium raamkozijn, vast kozijn, 
met VMRG Keurmerk;

- Aluminium raamkozijn, vleugeldeel, 
met VMRG Keurmerk.

Voor deze LCA’s zijn gemiddelde bran-
chedata gebruikt van bedrijven met het 
VMRG Keurmerk. 

Gunstige verwachtingen
De branche spant zich in om de kring-
loop (metaal uit de gevel, weer terug 
in de gevel) nog beter te sluiten waar-
door het positieve effect op de milieu-
prestatie alleen maar toeneemt. Dit 
doet de branche onder meer door de 
introductie van circulaire business-
modellen van ‘recycling’ en ‘gevel met 

terugkoopgarantie’ tot ‘facade-as-a-
service’. Samen scheiden de bedrijven 
metalen producten afkomstig uit een 
gevel zo schoon mogelijk en zorgen er-
voor dat de producten en materialen 
retour komen voor nieuwe gevels. Zo 
is het mogelijk om tot in lengte van 
dagen de kringloop te blijven doorlo-
pen en het aandeel circulair zo hoog 
mogelijk maken.

De VMRG verwacht op korte termijn nog 
een aantal verbeteringen in de nieuwe 
data die in de berekeningen van milieu-
prestaties voor gebouwen meegenomen 
kunnen worden. Ook zullen er de ko-
mende jaren meer nieuwe up-to-date 
milieudata voor gevelproducten gerea-
liseerd onder VMRG Keurmerk beschik-
baar komen.   ❚
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“Zo geautomatiseerd 
mogelijk komen tot een 
Meerjaren Onderhoudsplan”
Vanaf juni 2020 zijn voor de Betuwse corporatie KleurrijkWonen 5500 woningen 
onder de loep genomen, of beter gezegd in beeld gebracht. Het gaat om een 0-me-
ting. De corporatie legt hiermee de basis voor een Meerjaren Onderhoudsplan. 

“In samenwerking met ketenpartner 
NijhuisWolters worden alle bouwele-
menten en gebreken in kaart gebracht 
op een innovatieve manier”, vertelt 
John van der Linden, projectleider/ 
regisseur bestaande bouw bij Kleur-
rijkWonen. “De corporatie wil graag 
een zo geautomatiseerd mogelijk 
proces om tot een Meerjaren Onder-
houdsplan te komen. KleurrijkWonen 
wil graag het nulpunt goed vastgelegd 
hebben met beelden. Deze  verande-
ren niet en zijn altijd weer oproepbaar. 
Daarnaast komen bijna alle mogelijke 
gebreken naar voren en dat geeft ons 
meer inzicht in de Meerjaren Onder-
houdsbegroting. Voor de bewoners en 
omwonenden is dit nieuw en roept dit 
vragen op, maar met de goede bege-

leiding en verspreiding van de nodige 
informatie wordt het voor de bewo-
ners steeds duidelijker waarom we  
dit doen.”

Facade Service Applicatie
Een uitdaging die precies past bin-
nen het project FaSA (Facade Service 
Applicatie). FaSA meet op basis van 
de NEN2767 objectief de technische 
en esthetische prestaties van de ge-
bouwschil. Hiervoor worden sensoren, 
drones en kunstmatige intelligentie 
ingezet. Deze metingen worden auto-
matisch samengebracht, geanalyseerd 
en resulteren in strategische sturing 
op het gevelonderhoud. Met deze ap-
plicatie wordt niet alleen de huidige 
staat van gebouwen in kaart gebracht, 

maar ook het toekomstig onderhoud 
met behulp van slimme algoritmes 
voorspeld. De corporaties die bij de 
ontwikkeling van FaSA zijn betrok-
ken zien de applicatie als een manier 
om de betaalbaarheid van woningen 
te vergroten vanwege lagere onder-
houdskosten. Daarnaast maakt deze 
technologie het volgens de gevelindu-
strie mogelijk om de waarde van vast-
goed over een langere termijn nauw-
keuriger te bepalen. Dit is van belang 
voor het hergebruiken van producten 
en grondstoffen in een circulaire eco-
nomie. In drie jaar tijd wordt FaSA 
ontwikkeld. De initiatiefnemers voor 
dit project zijn de Octo, Aeroscan en 
de VMRG.

Orthofoto’s
In een samenwerking tussen Octo en 
Aeroscan is vanaf juni 2020 tot eind 
van dit jaar aan dit project voor Kleur-
rijkWonen gewerkt. Stefan Quak, com-
mercial director bij Aeroscan: “Met 
dronevluchten zijn opnamen gemaakt 
van al deze woningen. Alle bewoners 
zijn vooraf goed geïnformeerd, vooral 
ook over het feit dat er geen privacy 
gevoelige informatie wordt opgesla-
gen. Deze wordt onzichtbaar gemaakt 
ofwel ‘geblurred’. De dronefotogra-
fie levert gedetailleerde orthofoto’s 
op. Dit zijn aan elkaar geplakte foto’s 
waarop een totale gevel in 2D te zien 
is. De foto’s kunnen zo ver ingezoomd 
worden dat alle elementen en gebre-
ken te zien zijn.” 

Kunstmatige intelligentie
Deze beelden worden vervolgens ver-
werkt door Octo. Dit gebeurt met behulp 

“Zo geautomatiseerd mogelijk komen tot een Meerjaren Onderhoudsplan”
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'In een circulaire economie is het  
van belang om de waarde van  

vastgoed over een langere termijn 
nauwkeuriger te kunnen bepalen'

van kunstmatige intelligentie. Er zijn 
vier modellen toegepast op de beelden 
van AeroScan: 

1.  Materiaal segmentatie: per pixel wordt 
bepaald welk materiaal te zien is.

2.  Object detectie: van een cluster pixels 
van het hetzelfde materiaal wordt 
een object geconstrueerd zoals ko-
zijn, regenpijp, schoorsteen enz. Van 
deze objecten is de maat te bepalen.

3.  Frame Skeleton: Dit model berekent 
strekkende meter schilderwerk van 
kozijnen. Niet alleen de lengte en 
breedte van een kozijn wordt herkend 
maar ook de tussen stijlen en regels.

4.  Beschadigd schilderwerk: per kozijn 
pixel wordt bepaald of het afbladde-
rend schilderwerk is.

Minder foutgevoelig
Dirk Huibers, CEO van Octo: “Met een 
enorme hoeveelheid data trainen wij 
de beeldherkenning. Een model geeft 
niet altijd voor elk materiaal, object of 
gebrek de juiste informatie. Dat bete-
kent bijvoorbeeld dat er ofwel andere 
beelden gebruikt moeten worden of 
meer of andere data gebruikt moe-
ten worden. In diverse pilots wordt 
onderzocht hoe bepaalde informa-
tie automatisch te onttrekken is uit 
de beelden. Het is een enorm uitda-

gende klus, maar het lukt inmiddels 
wel. We hebben heel veel kennis op-
gedaan over de hoeveelheid beelden, 
de nauwkeurigheid en compleetheid 
die nodig is om automatisch ana-
lyses te kunnen maken. We durven 
dan ook inmiddels te zeggen dat een 

goede digitale inspectie van vastgoed  
efficiënter en minder foutgevoelig is 
dan een persoonlijke inspectie.”

FaSA komt mede tot stand door  
steun vanuit Kansen voor West II,  
EFRO subsidie.   ❚
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Digital Valley 
Alkmaar

IKC De Sprong 
Leeuwarden

Bij de ontwikkeling van het gevelconcept voor Di-
gital Valley heeft Blitta een totaaloplossing ontwik-
keld, vervaardigd en gemonteerd in aluminium. 
In een aangepast systeem op basis van modulaire 
elementen is de gehele gevel aangepast, inclusief de 
constructieve uitgangspunten. Het systeem bestaat 
uit drie lagen. De basis, het gevelsysteem en de ka-
ders die daarbuiten hangen met variabele maten. 
Deze is er als het ware ‘los’ voor gehangen. De grote 
zware ramen – het glas in de erkerpuien weegt zo’n 
1.600 kg – zijn de eyecatchers. In het oorspronkelijke 
ontwerp werden aandachtspunten op het vlak van 
doorbuiging gesignaleerd. Dit is ondervangen door 
het verzwaren van de staalconstructie. Daarnaast 
heeft de engineeringsafdeling gezorgd dat het ver-
ankeringsprincipe meer doorbuigingen kon opvan-
gen dan in een traditioneel kozijnsysteem.

IKC de Sprong, een pand met een bijzonder ont-
werp, omdat het schoolgebouw in het landelijke 
landschap moest passen. Het gebouw heeft een 
moderne uitstraling en is gebouwd in drie la-
gen voorzien van een hellend dak. De zijkanten 
van het gebouw zijn volledig van glas, wat een 
open uitstraling geeft. De architect noemt het 
"de etalage van Friesland". Voor dit project heeft 
Polybouw Aluminium de aluminium elementen 
geleverd en gemonteerd. De keuze is gevallen 
op de profielsystemen van Kawneer. Voor de ko-
zijnen is gebruik gemaakt van RT72 Reflex 1,2 
profiel en voor de vliesgevel is gebruik gemaakt 
van profielsysteem AA100Q. Een mooi referen-
tieproject voor alle betrokken partijen.

Opdrachtgever: Holder Vastgoed BV
Architect:  MONK Architecten
Gevelbouwer:  Blitta

Opdrachtgever: Stichting de Bisschop Möller 
Architect:  Architecten- en ingenieursbureau Kristinsson Deventer
Gevelbouwer:  Polybouw Aluminium 
Systeemleverancier:  Kawneer

(Beeld: Dirk Verwoerd)

(Beeld: Architecten- en ingenieursbureau Kristinsson Deventer)

Visitekaartjes
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Polaris 
Schiphol-Oost

Stadskantoor 
Hengelo

De veilige en efficiënte afhandeling van het vliegverkeer 
in Nederland wordt uitgevoerd door Luchtverkeerslei-
ding Nederland, kortweg LVNL. In 2019 werd Polaris 
opgeleverd, het nieuwe radar- en trainingscentrum. Het 
moderne, in het oog springende pand is in 2020 in ge-
bruik genomen. Polaris is afgewerkt met een moderne 
gevel, die bestaat uit grote raampartijen en spiegelende 
panelen. Een aanzienlijk deel van de gevel is bekleed 
met lamellen, grotendeels blind uitgevoerd. Gecombi-
neerd geven de lamellen en bovenliggende spiegelende 
panelen het pand een unieke en stijlvolle aanblik. Mer-
ford plaatste de lamellenwanden en een aantal insteek-
vrije trafodeuren. Slechts enkele delen van de pui zijn 
daadwerkelijk als luchtdoorlatend rooster uitgevoerd. 
Aan de buitenzijde is daar niets van te zien. Esthetisch 
vormt het een nagenoeg naadloos geheel. 

Bij het ontwerp van het nieuwe Stadskantoor speel-
den de kenmerken van de stad Hengelo een belangrij-
ke rol. De Hengelose staaltechniek, de vakwerkboer-
derijen, de zouttorens en natuurlijke materialen uit 
de streek zoals hout en baksteen komen terug in het 
ontwerp. Ook duurzaamheid speelde bij alle ontwerp- 
en materiaalkeuzes een belangrijke rol. Hergebruik 
van materialen, materialen met een lage milieube-
lasting, cradle to cradle toepassingen. Al dit maakt 
het nieuwe Stadskantoor een eigentijds, energiezui-
nig en duurzaam gebouw dat rekening houdt met het 
verleden en dat gericht is op de toekomst. Alkondor 
verzorgde voor dit project de engineering, levering en 
montage van de aluminium vliesgevels die zijn uitge-
voerd met Triple beglazing waarmee wordt bijgedra-
gen aan de energiezuinigheid van het gebouw.

Opdrachtgever: Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)
Architect:  Ector Hoogstad Architecten
Gevelbouwer:  De Groot & Visser
Lamellen wanden: Merford  

Opdrachtgever: Gemeente Hengelo
Architect:  EGM Architecten Dordrecht
Gevelbouwer:  Alkondor
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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

Wij houden 
regie over  
onze gevels

co
lu
m
n

Wat? Werk jij aan de circulaire economie? 
Daar geloof ik niet in, te duur om die pro-
ducten in te kopen, dat gaat nooit werken. 
Ja, zo kan je er in staan als je deze nieuwe 
economie verwart met de lineaire waarbij 
de focus ligt op het maken en verkopen 
alleen. De Circulaire Economie gaat juist 
over de toekomst en verantwoordelijk-
heid houden. Maar hoe werkt dat in prak-
tijk? Is het echt duurder? 
 
Hoe borgen we dat het materiaal dat 
vandaag in een gevel wordt gestopt, 
dertig jaar later bij het afdanken weer 
terug in de metaalketen komt. Beter 
nog, hoe borgen we dat na dertig jaar 
het gevelproduct zelfs hergebruikt of 
geüpgraded wordt? 
 
Met deze vragen onder mijn arm loop ik 
dagelijks rond en heb ik gesprekken met 

Martijn Veerman 
Alkondor Hengelo,  
Specialist circulaire gevels

klanten die actief zijn met ontwikkelen 
en beheren van gebouwen. Sommigen 
reageren zoals genoemd, maar er zijn 
ook positieve reacties. Tegenwoordig 
poppen de circulaire materiaalinitia-
tieven steeds meer op als alternatief op 
een conventioneel product of materiaal. 
 
Wat er in de gesprekken nog wel eens 
aan ontbreekt, is de fase na opleve-
ring van een project, de gebruiks- en 
exploitatiefase van de gevel. Want als 
een circulair product is toegepast met 
een hoge mate van herbruikbaarheid, 
met een goede recyclebaarheid, met 
een goede mogelijkheid tot upgraden 
in de toekomst, maar niemand dit na 
dertig jaar meer weet. Wat als de ma-
ker er geen bemoeienis meer mee heeft 
gehad tijdens de exploitatie? Juist daar 
ligt denk ik één van de belangrijk-

ste aandachtspunten in de circulaire  
(gevel)industrie. 

Een nieuwe rol voor de gevelbouwer 
anno 2021? Ik denk het wel! Als oplos-
sing voor dit vraagstuk werken wij bij 
Alkondor Hengelo een volledig nieuw 
‘as a service businessmodel’ uit met 
een nieuwe technische oplossing. Wij 
nemen volledige verantwoordelijkheid 
en regisseren de kringloopcirkels van de 
gevels tijdens de gebouwexploitatie. Zo 
borgen wij nu en in de toekomst een on-
eindig circulaire gevel die aanpasbaar is 
aan nieuwe ontwikkelingen.    ❚

Martijn Veerman 

GEVELBOUW.INFO

Circular Inspirations


