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Henk Zoontjens: “Het is voor mij een eer 
om in deze nieuwe rol iets te kunnen 
betekenen voor de gehele gevelbran-
che. Als gevelbouwsector staan we aan 
de vooravond van grote uitdagingen en 
veranderingen; uitdagingen ten gevolge 
van de huidige marktsituatie met prijs-
stijgingen, grondstoftekorten, levertij-

den en personeelstekorten. Daarnaast 
vragen veranderingen in technologie 
en wetenschap, verdergaande digitali-
sering, circulaire economie, wijzigende 
wet- en regelgeving en de veranderende 
verhoudingen in de markt ook om con-
tinu te blijven ontwikkelen. Kortom er 
komt heel veel op ons af en ik kijk er 

naar uit om samen met het geweldige 
VMRG team aan de slag te gaan!”

Met de komst van Henk Zoontjens is er 
vertrouwen dat de VMRG weer goed op 
sterkte is en dat we met elkaar verder 
kunnen werken aan de ambities van 
de VMRG.   

Henk Zoontjens, nieuwe directeur VMRG 

De VMRG is blij met de komst van Henk Zoontjens als nieuwe VMRG directeur. Henk Zoontjens is voor velen geen 
onbekende omdat hij al eerder bij de VMRG werkzaam was en al jarenlang verschillende functies bij diverse bedrij-
ven in de gevelbranche bekleedde. Vanaf 1 oktober jl. is hij u vanuit zijn nieuwe rol bij de VMRG graag van dienst. 
Het VMRG bestuur en de VMRG collega’s op het bureau kijken uit naar de samenwerking met Henk.  

Nieuwe VMRG directeur

VMRG
Column Henk Zoontjens, nieuwe directeur VMRG
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De Zalmhaven:
Een project van uitersten
Met een hoogte van 215 meter is De Zalmhaven het hoogste woongebouw van de Benelux. Het is met recht een pro-
ject van uitersten, waarvoor de nodige innovatieve technieken zijn bedacht om het schier onmogelijke toch mogelijk 
te maken. Het resultaat mag er dan ook absoluut zijn. Een terugblik met beide gevelbouwers Rollecate en Byldis op 
dit bijzondere project in ‘Manhattan aan de Maas’.

De Zalmhaven is gelegen in het Rotter-
damse Scheepvaartkwartier en bestaat 
in feite uit drie torens en een plintge-

bouw. De 215 meter hoge Zalmhaven I 
(highrise), naar een ontwerp van Dam & 
Partners Architecten, omvat 256 appar-

tementen, vier verdiepingen met luxu-
euze penthouses en een panoramares-
taurant op bijna 200 meter hoogte.   ›

Tekst: Roel van Gils   Beeld: Rollecate, fotograaf Egbert de Boer; Byldis, fotografie Studio Hoge Heeren 

De Zalmhaven: Een project van uitersten
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Het ‘lagere’ bouwdeel (midrise) komt uit 
de koker van KAAN Architecten en telt 
twee torens van elk 70 meter hoogte 
(Zalmhaven II en III) op een plintgebouw 
van vier verdiepingen. In beide torens be-
vinden zich in totaal 196 appartementen 
en 33 eengezinswoningen, inclusief ge-
deelde daktuin en parkeergarage. 

Elke week een verdieping
In opdracht van hoofdaannemer BAM 
Bouw en Techniek | Grote Projecten heeft 
Byldis het prefab casco van de highrise 
verzorgd, evenals de aluminium gevels 
van de midrise. Rollecate heeft op zijn 
beurt alle kozijnen en balkonpuien voor-
zien in de highrise en monteerde in de top 
van de toren de elementengevel van de 
penthouses, het panoramarestaurant en 
de technische ruimte. De highrise ‘leunt’ 
eveneens op een plintgebouw van vier 
verdiepingen waarvan het casco in situ 
is gestort. “Hiervoor hebben wij de ge-
veldichting mogen verzorgen in de vorm 

van grote vliesgevels en kozijnen uit 
vliesgevelpro�elen”, zegt Erik Beekman 
van Rollecate. “Vanaf de 5e tot en met de 
52e verdieping is het casco opgetrokken 
uit prefab betonelementen van Byldis. En 
dat gebeurde op een wel heel bijzondere 
wijze met behulp van een hijsloods die 
elke week een verdieping omhoog werd 
gevijzeld. Daaronder was de gevel dan 
direct wind- en waterdicht.” Vanwege de 
beperkte doorlooptijd heeft Rollecate de 
circa 1.750 kozijnen compleet voorbereid 
en gemonteerd in de prefab elementen 
bij Byldis in Veldhoven. “De acht balkon-
puien per verdieping daarentegen zijn op 
de voorbouwlocatie in Rotterdam voor-
zien van één of twee haakse puien en 
houten stelkozijnen. Deze zijn vervolgens 
naar de bouw getransporteerd en met 
een speciaal ontwikkeld hijsframe als één 
element ingehesen en gemonteerd op de 
verdiepingsvloeren. Deze verregaande 
vorm van prefabricage maakte dat wij 
eigenlijk tot aan het plaatsen van de ele-

mentengevels aan de top heel weinig op 
de bouwplaats aanwezig hoefden te zijn.”

Kwaliteitssysteem
Voor de kozijnen en balkonpuien van 
de 5e tot en met de 52e verdieping heeft 
Rollecate gebruik gemaakt van een 
Schüco AWS 75 pro�el met een speciaal 
gemaakte extrusie. “Het pro�el is in dit 
project voorzien van een lip aan de bin-
nenzijde, voor een goede aansluiting op 
het beton”, verduidelijkt Beekman. “Als 
antwoord op de vanuit de VMRG voor-
geschreven hoge toetsingsdruk – voor 
gebouwen met een hoogte van meer 
dan 150 meter is dat 750 Pascal – is het 
pro�el aangepast met een grotere voor-
kamer voor een betere beluchting en 
ontwatering. Dat is uiteraard op voor-
hand uitvoerig getest en doorgemeten. 
Overigens zijn ook tijdens de productie 
van de kozijnen in onze fabriek in Stap-
horst doorlopend testen uitgevoerd, 
zodat we er zeker van zijn dat we de 



19GEVELBOUW.INFO

beloofde kwaliteit leveren en een be-
trouwbare constructie neerzetten. Zelfs 
in het werk zijn de kozijnen nog getest. 
Al die informatie is bovendien gedocu-
menteerd in een kwaliteitslogboek. Er is 
in feite een compleet kwaliteitssysteem 
opgetuigd voor de Zalmhaven op het ni-
veau van de Wet kwaliteitsborging die 
vanaf volgend jaar van kracht wordt.”

Pièce de résistance
Voor Rollecate vormde de elementen-
gevel vanaf de 53e verdieping het pièce 
de résistance. “Hier komen heel veel 
technieken samen”, zegt Beekman. “Om 
de kroon te kunnen bouwen, die steeds 
verder terugspringt, werd het dak van de 
hijsloods geopend. Het werd ook wel de 
cabriostand genoemd. Door de teruglig-
gende verdiepingen kon de hijsloods na-
melijk niet verder naar boven klimmen. 
Anders dan gebruikelijk hebben we de 
elementengevel van boven naar bene-
den gebouwd. We zijn begonnen met 

het bovenste deel, dat vervolgens vanuit 
de hijsloods naar boven werd gevijzeld 
om daaronder het volgende element te 
plaatsen. Dat kunstje werd drie keer 
herhaald. Een dergelijke methodiek lijkt 
misschien simpel, maar het betekent 
wel dat je bijvoorbeeld alle dichtingen 
opnieuw moet ontwikkelen. Schüco is 
daarin een hele prettige partner geble-
ken die met ons mee heeft gedacht in 
oplossingen. Zo zijn er compleet nieuwe 
dichtingsstukken en neoprenen ontwik-
keld om de gevel maakbaar te maken en 
te laten voldoen aan de strengste eisen 
ten aanzien van de lucht- en waterdich-
ting. Ook hiervoor geldt uiteraard een 
750 Pascal toetsingsdruk. Daarnaast 
zijn er nog extra pro�elen en verzwa-
ringen gerealiseerd om de gevraagde 
geluidswering (�ankerend geluid) te 
waarborgen. Nadat ook deze gevel was 
gedicht, werd de hijsloods langzaam 
naar beneden gevijzeld en werden de 
geleidestukken op de hoeken gedemon-

teerd. In diezelfde beweging hebben wij 
de hoeken na-geïsoleerd en voorzien 
van beplating. Vervolgens is de hijsloods 
op de 4e verdieping ontmanteld.”

Stelkozijnloos
Vrijwel gelijktijdig met de highrise 
werd ook gebouwd aan de midrise en 
het plintgebouw. Hier had Byldis op-
nieuw een grote rol, weliswaar dit keer 
met betrekking tot de aluminium ge-
veldichting. “In tegenstelling tot de 
highrise is het casco van de midrise 
opgebouwd met een tunnelbekisting 
en kolommen. Het idee was om de 
kozijnen vervolgens zonder stelko-
zijnen direct tussen de kolommen te 
monteren, zodat in één beweging ook 
de bouwkundige dichting is geregeld”, 
weet Marcel van Bruggen van Byldis.
“Wij hebben daar goede ervaringen 
mee vanuit het verleden op andere 
projecten en hebben die methodiek bij 
de Zalmhaven II en III ook toepast.   ›



Er is een speciaal pro�el geëxtrudeerd, 
zodat aan de buitenzijde de esthetische 
schil van Aldowa opgehangen kon wor-
den en anderzijds aan de binnenzijde 
volstaan kon worden met een kitvoeg. 
Voor het hele project hebben we dan ook 
in totaal zo’n 17 kilometer aan veranke-
ringen en dichtingen voorzien, en nog 
eens 16 kilometer aan schone kitvoegen.
Elke zes dagen werd er een verdieping 
opgeleverd, volledig wind- en waterdicht, 
en voorzien van de aluminium beplating. 
En zo raasde dat treintje door naar bo-
ven. Na 62 weken waren beide torens en 
het plintgebouw wind- en waterdicht.”

Prestigeproject
In totaal heeft Byldis voor beide torens 
circa 10.000 m2 aan kozijnen geleverd en 
gemonteerd, wat neerkomt op ongeveer 
1.800 kozijnelementen van gemiddeld 
230 cm hoog bij 180 cm breed. Van Brug-
gen: “De kozijnen zijn uitgevoerd in de MB 
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Bouwinfo
ZALMHAVENTORENS, ROTTERDAM 

OPDRACHTGEVER: 
Amvest, AM
ARCHITECTEN: 
KAAN Architecten, Dam & Partners 
Architecten, Kees Christiaanse 
Architecten & Planners 
AANNEMER: 
BAM Bouw en Techniek | 
Grote Projecten
GEVELBOUWERS: 
Rollecate, Byldis Facades 
GEVELBEKLEDING: 
Aldowa
SYSTEEMLEVERANCIERS: 
Aluprof Nederland en Schüco 
Nederland BV
OPPERVLAKTEBEHANDELING:
EUROLACKE

86-serie van Aluprof, een pro�elsysteem 
waarmee we goede ervaringen hebben op 
vergelijkbare andere projecten in bijvoor-
beeld Londen en die ook de gevraagde 
Qv10-eis haalt van 450 Pascal waterdich-
ting en 650 Pascal luchtdichting. Voor de 
balkondeuren hebben we wat kleine aan-
passingen doorgevoerd, zoals een lagere 
dorpel, om aan de eisen te voldoen. De 
gevel van de penthouses op de bovenste 
lagen van de 22 verdiepingen tellende to-
rens zijn overigens uitgevoerd met HSB-
elementen. Ook hierin hebben wij de ko-
zijnen geleverd en gemonteerd.”

Voor zowel Byldis als Rollecate was het 
absoluut een prestigeproject. “De vele 
innovatieve technieken en de uiterst 
strakke planning en geoliede logistiek 
van hoofdaannemer BAM met alle toe-
leveranciers en onderaannemers heb-
ben geleid tot een prachtresultaat”, 
zegt Van Bruggen tot besluit.   



21GEVELBOUW.INFO

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

Mr. Bettina Hertstein
www.bouwrechtbedrijf.nl

Point of no return?
Willen onderhandelingen slagen, dan zijn er in ieder geval twee partijen 
nodig die verder willen met elkaar. De een biedt aan, de ander aanvaardt. 
Dan is er sprake van wilsovereenstemming en is de overeenkomst geslo-
ten. Maar bij gebrek aan de wil bij een van de partijen komt er geen over-
eenkomst tot stand. De frustratie bij de ‘versmade’ beoogde partner kan 
dan heel groot zijn. Dat het menens was bij een opdrachtgever en een aan-
nemer bleek wel toen ze elkaar zelfs tweemaal voor het hekje troffen bij de 
‘Raad van Arbitrage in bouwgeschillen’.

Zoals meestal gaan partijen goed van 
start. De aannemer is door de opdracht-
gever uitgenodigd om te participeren in 
een bouwteam en brengt, kort gezegd, 
zijn kostendeskundigheid en uitvoe-
ringsexpertise in ten behoeve van het 
ontwerp. Conform de bouwteamover-
eenkomst mag de aannemer als eerste 
en enige gegadigde zijn prijsaanbieding 
doen om het werk te mogen uitvoeren. 
Als de opdrachtgever zich in diens aan-
bieding kan vinden, kan de aannemings-
overeenkomst tussen de opdrachtgever 
en de aannemer tot stand komen. 

Het loopt niet zoals door beiden werd 
verwacht. Na veel e-mails over en weer 
en uiteindelijk de onvermijdelijke aan-
getekende brieven, is de sfeer verre 
van plezierig te noemen. Opdrachtge-
ver meent dat het totaalbedrag van de 
conceptbegroting van de aannemer 
ruim een miljoen euro hoger ligt dan 
in het bouwteam is overeengekomen. 
Juist daarom is volgens de aannemer 
de bouwteamovereenkomst van rechts-
wege, zoals is opgenomen in een bepa-
ling in die overeenkomst, beëindigd. 
Daarin staat: “Deze overeenkomst ein-
digt, zonder dat rechterlijke of arbitrale 
tussenkomst vereist is, indien de offerte 
boven de begroting van de opdrachtge-
ver uitkomt (…). De raadsman van de 
opdrachtgever meent dat de bedoelde 
bepaling juist alleen ter bescherming 
van de opdrachtgever is opgenomen 
en dat de aannemer daar geen beroep 
op kan doen. Niet verbazend is dat de 
raadsman van de aannemer het daar 
volledig mee oneens is. Hij trekt namens 
de aannemer diens offerte in, waarna de 
opdrachtgever een aannemingsovereen-

komst sluit met een andere aannemer.
Rust in de tent zou je denken. Maar nee, 
toen begon de strijd pas echt. Volgens 
de opdrachtgever had de aannemer 
moeten dooronderhandelen. Hij vordert 
bij de Raad in een eerste-aanleg-proce-
dure de veroordeling van de aannemer 
tot betaling aan hem van een (onder-
bouwd) bedrag van bijna 1,8 miljoen. 
Hij meent dat het de aannemer niet vrij 
stond om af te zien van verder onder-
handelen. Diens conceptbegroting ziet 
hij als een prijsaanbieding en daarmee 
was het point of no return bereikt. De 
aannemer verweert zich door te stel-
len dat hij met het sturen van een con-
ceptbegroting nog heeft getracht een 
aannemingsovereenkomst tot stand 
te brengen. Echter voor de door de op-
drachtgever vastgelegde prijzen zag hij 
geen mogelijkheid een passende aan-
bieding te doen. Om die reden heeft hij 
zijn offerte op grond van de kwestieuze 
bepaling ingetrokken.

Arbiters stellen voorop dat in de bouw-
teamovereenkomst geen verplichting 
voor de aannemer is opgenomen tot het 
doen van een prijsaanbieding. Dat is niet 
anders wanneer de aannemer zich be-
reid en in staat heeft verklaard om een 
opdracht te aanvaarden en uit te voeren. 
Het opsturen van de conceptbegroting 
dient naar het oordeel van arbiters eer-
der te worden gezien als een medede-
ling dat er geen aanbieding kan worden 
gedaan onder opgave van wat eventueel 
wel tot de mogelijkheden behoort. Aan-
nemer is niet te kort geschoten in de na-
koming van de overeenkomst door niet 
een nieuwe offerte uit te brengen die wel 
aan de eisen van de opdrachtgever vol-

doet. Bovendien volgt naar het oordeel 
van arbiters uit genoemde bepaling niet 
dat deze alleen tot bescherming van de 
opdrachtgever zou strekken. Arbiters in 
eerste aanleg wijzen de vordering van de 
opdrachtgever af.

Opdrachtgever didn’t take no for an 
answer en gaat in hoger beroep. Ook 
bij arbiters in hoger beroep vangt hij 
bot. Zij concluderen, net als arbiters in 
eerste aanleg, dat nu de aannemer on-
verplicht met zijn e-mail een concept-
begroting aan de opdrachtgever heeft 
verstrekt er nog geen point of no re-
turn is bereikt, dat de betwiste bepaling 
ook van toepassing is op de aannemer, 
waardoor deze gerechtigd was zijn of-
ferte in te trekken. Als de in het ongelijk 
gestelde partij krijgt opdrachtgever net 
als in eerste aanleg de proceskosten te 
dragen alsook de kosten voor rechtsbij-
stand van de aannemer. 

Calculatieverschillen, gebrekkige commu-
nicatie en onduidelijke contractbepalin-
gen vormden een onoverkomelijk struikel-
blok voor partijen om te gaan bouwen met 
elkaar. Zoekt u vakmanschap voor meta-
len ramen- en gevelelementen en wilt u 
geen bot vangen? Ga met een gerust hart 
in zee met de leden van de VMRG!   

Meesterstuk mr. Bettina Hertstein
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Oog voor detail en 
respect voor de historie
Het kantoor van Bouwbedrijf Berghege is sinds de jaren tachtig gevestigd in een klooster dat dateert uit 1883. Het voldeed 
echter niet meer aan de hedendaagse eisen. Reden voor het bouwbedrijf om het monumentale pand een ingrijpende up-
date te geven, en hier en daar wat uit te breiden. Maar wel met oog voor detail en respect voor de historie. Van Iersel Gevel-
techniek werd ingevlogen om de buitenkozijnen te vervangen en de vliesgevels voor de glazen uitbreidingen te realiseren. 

Tekst: Roel van Gils   Beeld: Van Iersel Geveltechniek

Oog voor detail en respect voor de historie
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Het monumentale pand is niet alleen 
weer in oude luister hersteld, maar 
ook zodanig ‘verbouwd’ dat het vol-
doet aan de hedendaagse eisen. “In 
de jaren tachtig is het klooster door 
Berghege getransformeerd tot kan-
toorgebouw en sindsdien is er eigen-
lijk weinig meer gebeurd”, zegt Herre 
Jongbloed van Van Iersel Geveltech-
niek. “Om de grootschalige metamor-
fose mogelijk te maken, werd het hele 
kantoor leeggeruimd en verplaatst 
naar een tijdelijke locatie. De inrich-

ting ging namelijk helemaal op schop. 
Vanwege de complexiteit van met 
name de uitbreidingen en aansluitin-
gen op het monumentale gebouw, zijn 
we door Berghege gevraagd om te par-
ticiperen in het bouwteam.”

Ranke profilering
Het ontwerptraject van de grootscha-
lige metamorfose heeft volgens Jong-
bloed bijna driekwart jaar in beslag 
genomen. “Alles werd tot in detail 
besproken en tot op de millimeter 

voorbereid en ingemeten. Een ontzet-
tend mooi, maar intensief traject. Zo-
wel technisch als esthetisch waren er 
de nodige uitdagingen om aan de be-
oogde uitstraling te voldoen, zoals be-
dacht door de architect. En vooral om 
de aansluitingen van de glazen uitbrei-
dingen op de bestaande gevel zo goed 
mogelijk te engineeren, waterdicht, 
maar toch heel fraai.” Het monumen-
taal pand is voorzien van een aantal 
glazen uitbreidingen en een nieuwe 
kloostergang aan de patio.  ›
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Bouwinfo
KANTOOR BERGHEGE, OSS

OPDRACHTGEVER: 
Bouwbedrijf Berghege
ARCHITECT:
Twee Snoeken architectuur
AANNEMER:
Bouwbedrijf Berghege
GEVELBOUWER: 
Van Iersel Geveltechniek
SYSTEEMLEVERANCIERS: 
Agentor N.V., Schüco Nederland BV

“Deze gevels zijn uitgevoerd in ran-
ke, brons geanodiseerde aluminium 
vliesgevels van het type Schüco FWS 
35 PD”, zegt Jongbloed. “Het geeft het 
statige gebouw op de begane grond 
een heel open karakter. Daarnaast 
hebben we een aantal bestaande 
buitenkozijnen in het monumentaal 
pand vervangen door nieuwe sta-
len exemplaren van het type Forster 
Unico XS. Uiteraard ook weer zo slank 
mogelijk gedetailleerd.”

Eeuwenoude details
Het monumentaal pand heeft een 
bepaald statuur in Oss, dus iedereen 
keek als het ware ‘over de schou-
ders mee’ en had er wel een mening 
over, weet Jongbloed. “Het belang 

om er iets moois van te maken was 
enorm.” Maar dat kun je wel aan Van 
Iersel Geveltechniek overlaten. “Door 
de glazen uitbreidingen heel slank 
te detailleren en de profielserie daar 
op af te stemmen, zijn de uitbouwen 
ondergeschikt aan het monumentale 
hoofdgebouw, maar voegen toch wel 
degelijk ‘iets’ toe. Het resultaat is een 
unieke, hoogwaardige werkomgeving. 
Je kijkt je ogen uit in het gebouw, zo 
ontzettend mooi is het. De prachtige, 
eeuwenoude details zijn bewaard 
gebleven en komen eigenlijk nog be-
ter tot hun recht in de nieuwe, mo-
derne omgeving.” Na deze grootscha-
lige metamorfose wordt het pand zó 
gewaardeerd dat het in 2021 zelfs 
werd beloond met een nominatie voor 

de prestigieuze architectuurprijs BNA 
Beste gebouw van het Jaar.   

'Het monumentaal pand heeft een bepaald statuur in Oss, dus 
iedereen keek als het ware ‘over de schouders mee’ 

en had er wel een mening over'
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VMRG op inspiratiesafari 
Op 19 september jl. werden alle bij de VMRG aangesloten bedrijven uitgenodigd om mee te gaan op inspiratiesafari 
in Burgers’ Zoo in Arnhem. ’s Morgens vond de Algemene ledenvergadering van de VMRG plaats in de Kilimanjaro 
lodge met uitzicht op de Afrikaanse savanne. De middag vond deels plaats in diezelfde lodge met inspirerende spre-
kers en deels in de dierentuin zelf.

Een deel van de groep begon de mid-
dag met een bio-inspiratiewandeling 
door de dierentuin met een gids van 
Burgers’ Zoo. Veel innovaties vinden 
hun oorsprong in de natuur. Om daad-
werkelijk tot innovaties te komen, is 
onderzoek nodig. De VMRG had voor 
deze middag ook twee inspirerende 
sprekers uitgenodigd die hier nauw 
bij betrokken zijn. In een notendop de 
highlights uit deze presentaties. 

Toekomst van de gevel
Marcel Bilow van de TU Delft gaf een 
overzicht van de onderzoeken en pro-
jecten op het gebied van gevels waar 
onderzoeksteams mee bezig zijn. Zij 
houden zich in samenwerking met een 
Europees onderzoeksnetwerk op het 
gebied van gevels bezig met circulaire 
bouwproducten, materialen en produc-
tietechnieken, vernieuwing en verbou-
wing van gevels en multifunctionele 

gevels. In de tijd gezien gaan wij van een 
massieve gevel naar een gevel waaraan 
allerlei functies worden toegevoegd (Fa-
çade Roadmap), bijvoorbeeld voor ver-
warming, koeling, isolatie of mogelijk-
heden om warmte op te slaan. 

3-D printen
Voor krommingen en vreemde 
vormen in gevels kan 3-D printen een 
oplossing zijn.   ›

VMRG op inspiratiesafari
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De TU Delft denkt dat het niet verstan-
dig is om volledige gebouwen te printen, 
maar er zijn zeker toepassingen met een 
win-win situatie. Bijvoorbeeld door ka-
nalen en leidingen te implementeren die 
met een boor- of freesmachine of andere 
technieken niet mogelijk zijn. Hier wordt 
met verschillende materialen mee getest, 
maar dit staat nog in de kinderschoenen. 
Al tien jaar geleden is gestart met de ont-
wikkeling van knopen voor vliesgevels die 
geen kit en aparte verstekken nodig heb-
ben om ze aan te sluiten. Door deze 3-D te 
printen kunnen ze recht aangesloten kun-
nen worden op een standaard extrusie. 
Deze worden steeds meer ontworpen en 
toegepast en door dalende prijzen wordt 
dit interessanter en worden nu de eerste 
elementen in gebouwen geplaatst. Ook de 
renovatiemarkt biedt kansen. Bepaalde 
onderdelen die niet meer geproduceerd 
worden, kunnen 3-D geprint worden.

Bioreceptiviteit
Er vinden ook onderzoeken plaats wat 
de mogelijkheden zijn van karton in de 
architectuur. Hier ziet men vooral mo-
gelijkheden in de laag van de gevel die 
je niet ziet. Tevens wordt er nagedacht 
over bioreceptiviteit. Dat wil zeggen, er 
worden oppervlakken gemaakt die van 
zichzelf groen worden door mosgroei te 

stimuleren. Bijvoorbeeld groene dakpan-
nen of muren die bijdragen aan de biodi-
versiteit, water kunnen opvangen, en de 
verdampingskoelte kunnen gebruiken 
om steden tegen hitte te beschermen.

Circulariteit
Veel onderzoeksprojecten vinden plaats 
op het gebied van circulariteit. Projecten 
met bijvoorbeeld hergebruikte pro�elen, 
waarbij er daadwerkelijk onder normale 
omstandigheden wordt gebouwd. Hier-
bij is ook het hele digitale ontwerppro-
ces belangrijk dat precies inzicht geeft 
wat het gebouw uiteindelijk oplevert 
aan milieuprestatie. Bij circulariteit gaat 
het niet alleen om hergebruik, maar ook 
om productie van materialen die later 
weer herkenbaar zijn en die een volgen-
de generatie uit elkaar kan halen. In cir-
culariteit liggen veel mogelijkheden die 
door de gevelindustrie, ook in samen-
werking met de TU Delft, worden opge-
pakt. Zie ook de Circular Built Environ-
ment HUB op de TU Delft website. Juist 
die samenwerking met het bedrijfsleven 
is belangrijk voor de universiteit, zodat 
er een realiteitscheck kan plaatsvinden.

Biobased
Ingrid Weegels van de HZ University of Ap-
plied Sciences daagde de toehoorders uit 

door biobased materialen door te geven 
aan het publiek en te vragen wat voor een 
materialen dit zijn. Biobased materialen 
en producten zijn vervaardigd van her-
groeibare grondstoffen uit de levende na-
tuur. Veelal zijn deze grondstoffen afkom-
stig uit de tuin-, landbouw of bosbouw. 
Biobased grondstoffen hebben een korte 
hernieuwingscyclus en kunnen door foto-
synthese CO2 uit de lucht vastleggen. 

Kennisbank 
HZ University of Applied Sciences en 
Avans Hogeschool in Breda werken 
samen in het Centre of Expertise Bio-
based Economy aan onderzoek op het 
gebied van onder andere biobased 
bouwen. Zij verzamelen, ontwikkelen, 
valoriseren kennis en dragen dit uit 
over de toepassing van biobased mate-
rialen in de bouw en civiele techniek. 
Informatie over producten en projecten 
wordt opgeslagen in een kennisbank 
die terug te vinden is op de website bio-
basedbouwen.nl. In deze kennisbank 
zijn materialen opgenomen die ofwel 
bestaan voor ten minste 90% uit bio-
based grondstoffen, ofwel uit gerecy-
clede materialen van natuurlijke oor-
sprong, zoals bijvoorbeeld katoen. Ook 
biobased composieten of biocomposie-
ten vallen hieronder: de vezels zijn van 

Knopen 3-D printen Foto: TU Delft. (Beeld Ulrich Knaack)
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Marcel Bilow Ingrid Weegels

natuurlijke oorsprong en de harsen zijn 
ten minste 60% biobased. Op deze web-
site is het bijvoorbeeld mogelijk om te 
�lteren op gevelmaterialen, maar ook 
kun je de eigenschappen over een ma-
teriaal, zoals bijvoorbeeld de akoesti-
sche of thermische eigenschappen, als 
deze bekend zijn, terugvinden. 

Toepassingen
Diverse voorbeelden van biobased ma-
terialen passeerden de revue in de vorm 
van toepassingen in gebouwde projec-
ten, zoals een gevel van biocomposiet. 
Hiermee is het mogelijk om lichte, ster-
ke en stijve en vormvrije constructies 
te vervaardigen. Een voorbeeld van een 
kalkhennep gebouw is de grootste win-
kel van Marks & Spencer in Europa waar 
met prefab staal en houtskelet kalkhen-
nep is gewerkt. Met kalkhennep is het 
mogelijk om vochtregulerende, damp-
open gevels te realiseren. Vlas- en ook 
hennepisolatie wordt al veel gebruikt in 
België, Frankrijk en Duitsland. Het eer-
ste huis van stro in Nederland dateert 
uit 1942 en er is nog steeds aandacht 
voor stro als isolatie en bouwmateriaal.

Onderzoek
Er worden ook veel testen gedaan met 
nieuwe materialen. Bijvoorbeeld my-

celium. De basis van dit materiaal is 
de ondergrond waarop paddenstoelen 
hebben gegroeid. Hierin zitten de spo-
ren van de paddenstoelen. Door deze 
sporen op een andere ondergrond 
te zetten, kan dit als isolatiemate-
riaal in diverse toepassingen in de 
bouw gebruikt worden. Bijvoorbeeld 
als toepassing voor binnenwanden, 
omdat het mycelium goede geluids-
absorberende eigenschappen heeft. 
Onderzoekprojecten gaan verder dan 
alleen de toepassing van biobased 

materialen. Zo wordt ook de beleving 
onderzocht van toepassingen van be-
paalde biobased materialen in een 
gebouw en worden de thermohygri-
sche (vochtregulerende) eigenschap-
pen van materialen gemeten. Aan het 
eind van de presentatie werden de 
materialen die in de zaal rondgingen 
bekend gemaakt. En zo maakten veel 
mensen kennis met metisse, gemaakt 
van gerecycled katoen, bijvoorbeeld 
van oude spijkerbroeken, en cellulose, 
gemaakt van papiersnippers.   

Gevel van biocomposiet Foto: Ronald Tilleman; Ontwerp: Studio Marco Vermeulen, Biocomposieten: NPSP.
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“Binnen een paar 
klikken zien we de 
staat van elk gebouw”
Op initiatief van Spotr, Aeroscan en de VMRG is er gedurende drie jaar gewerkt aan het project Facade Service 
Applicatie (FaSA). Het draaide in dit project om het objectief meten van de technische en esthetische prestaties van 
de gebouwschil. Hiervoor worden onder andere drones en kunstmatige intelligentie ingezet. Was Spotr bij de start 
van dit project nog een kleine start-up, nu is het een belangrijke speler die vastgoed portefeuillehouders op een 
geheel nieuwe wijze snel inzicht geeft in hun gebouwen, zo ook bij woningcorporatie Arcade.

Net als alle andere woningcorporaties 
staat Arcade voor de uitdaging om haar 
bezit de komende jaren uit te breiden, 
up-to-date te houden en te verduurza-
men. Digitalisering is een van de manie-
ren om dat voor elkaar te krijgen. Arcade 
kwam via woningcorporatie Woonstad 
Rotterdam in aanraking met Spotr. 

Digitalisering
Ronald Rouwendaal maakt als Porte-
feuille Manager deel uit van de werk-
groep digitalisering die ruim twee jaar 
geleden bij Arcade werd opgericht. 

"Onze sector vergrijst, wat betekent 
dat we de komende jaren ervaren me-
dewerkers verliezen en daarbij veel 
kennis en ervaring. Daarom is het nog 
belangrijker om processen goed te 
borgen en gegevens goed met elkaar 
te kunnen delen. Dat maakt ons ef-
fectiever. We kunnen veel directer en 
sneller resultaten boeken. We zijn onze 
zoektocht naar een goed systeem be-
gonnen door andere woningcorporaties 
naar hun ideeën te vragen. We willen 
graag van elkaar leren. Zo kwamen we 
ook bij Woonstad Rotterdam terecht. 

Hun verhaal sprak ons aan. Woonstad 
Rotterdam kampte met een overvloed 
aan gegevens. Soms hadden ze drie te-
keningen van een landgoed, maar wis-
ten ze niet meer welke de juiste was. 
En dan moesten ze toch weer terug om 
het landgoed opnieuw op te laten me-
ten. Wij kenden dat allemaal. We had-
den onze gegevens op orde, maar had-
den in de loop der jaren ook onroerend 
goed gekocht dat niet allemaal goed in 
het systeem stond. Natuurlijk wil je dat 
de gegevens die je hebt accuraat zijn. 
Je wilt in één keer de juiste informatie 
communiceren. Dit is ook belangrijk 
bij de samenwerking met onderhouds-
partners. We hebben ervaren hoe onze 
partners met verschillende meetlijs-
ten terugkwamen als we bijvoorbeeld 
schilderwerk wilden laten doen. En wij 
die niet snel konden controleren."

Gebouwinspectie op afstand
Spotr brengt het vastgoed van Ar-
cade in kaart met foto's afkomstig 
van onder meer satellieten, vliegtui-
gen en drones, en koppelt deze aan 
hun meerjarenonderhoudsplannen. 
Alle gegevens en beelden worden op 
één plek verzameld, zodat Arcade en 
haar partners altijd over dezelfde ac-
tuele gegevens beschikken. Hoe ziet 
het landgoed eruit, wat is de conditie 
en kwaliteit, welk onderhoud is nodig? Op afstand potentieel zonnepanelen inventariseren

Beeld: Spotr

 “Binnen een paar klikken zien we de staat van elk gebouw”
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Ronald Rouwendaal, Portefeuille Manager Arcade

Waar kunnen zonnepanelen geplaatst 
worden? "We kunnen gebouwen nu 
op afstand inspecteren. We kunnen 
inspecteren of er onderhoud nodig is 
en of balkonhekken op hoogbouw ver-
roesten. Binnenkort hoeven we de be-
woners niet meer lastig te vallen. En 
waar we vroeger hiervoor afhankelijk 
waren van derden, kunnen we nu veel 
meer zelf het voortouw nemen."  

Sneller en praktischer
Arcade zet Spotr onder andere in om 
snel te zien welke daken geschikt zijn 
voor zonnepanelen. “Voorheen stuurden 

we alle bewoners van een wijk een brief. 
Als ze interesse hadden in zonnepanelen 
konden ze contact met ons opnemen en 
dan ging onze partner erheen voor een 
schouw. Nu kunnen we zelf vanachter 
ons bureau een scan maken van com-
plexen. We zien alles: of het kan op het 
dak, de indicatie van het zonlicht, scha-
duwwerking, dakkapellen, afmetingen. 
Zo maken we in no time een potentielijst 
van de meest geschikte complexen.”

Conditiemetingen
"We zijn aan het onderzoeken of Spotr 
ook gebruikt kan worden voor conditie-

onderzoeken. Op dit moment is het ver-
plicht om elke drie jaar een inventarisa-
tie te doen. We zouden dat dan elk jaar 
kunnen doen zonder extra mankracht. 
Je kunt meteen onderhoudsproblemen 
opsporen en veel gerichter landgoede-
ren bezoeken. Dan kun je je concentre-
ren op je eigenlijke werk: onze panden 
goed onderhouden en de aandacht rich-
ten op waar die het hardst nodig is."

www.spotr.ai

FaSA komt mede tot stand door steun van-
uit Kansen voor West II, EFRO subsidie.   
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DP World 
Antwerpen

OurDomain
Rotterdam

Dit kantoorgebouw in het Deurganckdok in Antwerpen lijkt 
qua ontwerp op gestapelde containers. Het gebouw bestaat 
uit in totaal vier bouwlagen, waarvan één ondergronds. Een 
loopbrug van 65 meter verbindt de parkeerplaats met het 
kantoorgebouw. De uitsparing in de bovenste verdieping 
moest worden gemaakt, omdat het anders te dicht bij de 
hoogspanningskabels kwam. Dit deel van het gebouw is nu 
een dakterras. De vliesgevel verspringt elke verdieping onge-
veer 20cm. Alumet heeft het zetwerk en de pro�elen geano-
diseerd in de kleur AluCopper03. In totaal gaat het om ruim 
4.500m2. Geanodiseerd aluminium is kleur- en lichtecht, cor-
rosiebestendig en hoeft maar één keer per jaar schoonge-
maakt te worden met een mild schoonmaakmiddel. Boven-
dien is geanodiseerd aluminium onderdeel van de circulaire 
economie, omdat het 100% gerecycled kan worden.

In het centrum van Rotterdam staat deze 80 meter, 24 ver-
diepingen tellende, hoge driehoekige woontoren. De gevel-
bekleding heeft een “print”, aangebracht met Panelox-tech-
niek. De print verbeeldt de chaos na het bombardement in 
1940. Deze woontoren wordt gezien als het laatste puzzel-
stukje van de Rotterdamse reconstructie. Als teken van hoop 
en veerkracht is het gebouw ’s avonds subtiel verlicht. In de 
toren bevinden zich ruim 600 appartementen. Deze appar-
tementen zijn vooral bedoeld voor studenten en jonge star-
ters. Het 600 m2 grote groene dakterras geeft een magni�ek 
uitzicht op de skyline van Rotterdam. Op de onderste ver-
diepingen bevinden zich onder andere horeca, bibliotheek 
en sportschool met een open karakter zodat het straatleven 
zich voort kan zetten in het gebouw.

Opdrachtgever: DP World
Architect: Areal Architecten
Oppervlaktebehandeling: Alumet

Opdrachtgever: Greystar
Architect: Tangram Architecten
Oppervlaktebehandeling: Alumet

Visitekaartjes



31GEVELBOUW.INFO

The Rose House 
Amsterdam

Thon Hotel
Svolvaer

De gevel van dit pand is er één met een gouden randje. De 
gevel is namelijk geheel uitgevoerd in goud/bronstinten en 
heeft met de hand gemaakte, geschilderde rozen die vanaf 
de tweede verdieping uit bronzen plantenbakken naar be-
neden groeien. De gevel uit de 19e eeuw behoudt zijn au-
thentieke uitstraling doordat de bronzen bakstenen naad-
loos opgaan in het oorspronkelijke metselwerk. Studio Job 
en Gietermans & Van Dijk Architecten zijn verantwoorde-
lijk voor het design van “The Rose House” en hebben hier-
mee een onderscheidend pand toegevoegd aan het Amster-
damse Museumkwartier. Voor het kleuren en beschermen 
van de pui heeft de architect gekozen voor de kleur SuprA-
nodic Gold (SD201C1000820) in een extra matte afwerking. 
Een luxueuze goudtint die perfect past bij de bronslook van 
de bakstenen en plantenbakken.

In Noorwegen op de eilandengroep Lofoten heeft de Olav 
Thon Gruppen een nieuw hotel laten bouwen. Het hotel 
pronkt in het schilderachtige Svolvaer met ligging aan zee. 
De duurzame aluminium gevel is geanodiseerd in drie ver-
schillende kleurtinten: Colinal zwart C35, Goud VOM3 en 
Champagne A3 waardoor een bijzondere aantrekkings-
kracht is ontstaan. In het totaal heeft Alucol meer dan 
4000 m2 cassettemateriaal voor dit hotel geanodiseerd en 
van kleur voorzien. De gevelcassettes zijn geproduceerd 
in Litouwen, geanodiseerd in Nederland en vervolgens na 
assemblage door gevelbouwer Staticus in Litouwen prefab 
per boot naar Svolvaer getransporteerd en gemonteerd. Een 
intensief logistiek proces dat mede dankzij een goede voor-
bereiding en communicatie zonder problemen is verlopen. 

Opdrachtgever: B&O Retail
Architect: Gietermans & Van Dijk Architecten
Gevelbouwer: MHB
Poedercoating: EUROLACKE

Opdrachtgever: Olav Thon Gruppen (NO)
Architect: Hamperokken Arkitektur (NO)
Oppervlaktebehandeling: Alucol
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Beeld: Renson

De Peperklip: 
opknapbeurt met respect 
voor iconisch ontwerp
Op de Kop van Zuid in Rotterdam is het opvallende gebouw De Peperklip na een grondige en broodnodige opknap-
beurt volledig in ere hersteld. Gevels, trappenhuizen en de woningen zelf: alles werd onder handen genomen. Ook 
de gevel kozijnen werden vervangen. Die kregen een update die een perfect compromis vormt tussen esthetiek, 
respect voor het originele ontwerp en de hoge technische eisen op het vlak van natuurlijke ventilatie en akoestiek. 

De opknapbeurt van De Peperklip geldt 
als één van Nederlands grootste renova-
tieprojecten uit de geschiedenis: tussen 
2017 en 2020 werden 545 woningen en 
8 bedrijfsruimtes grondig gerenoveerd. 
Wat het helemaal opmerkelijk maakt, is 
dat de bewoners van het sociale woning-
complex tijdens die verbouwingswerken 
in hun appartementen bleven wonen. 

Van ‘make up’ naar ‘make over’
Een huzarenstukje van woningcorpora-
tie Vestia, die – samen met de gemeente 
– het gebouw vooral ‘futureproof’ wou 
maken, zowel op het vlak van technieken 
als van onderhoud. Mét respect voor het 
ruim 40 jaar oude ontwerp van de hand 
van architect Carel Weeber – dat welis-
waar lijkt op een opengebogen paperclip, 

maar z’n naam dankt aan de klippers 
(boten) die er peper in de haven aanvoer-
den – maar tegelijk ook met oog voor de 
noden van de bewoners. Wat begon als 
een oppervlakkige ‘make up’ draaide uit 
op een grondige ‘make over’ van het to-
tale gebouw. En daar kreeg ontwerpend 
architect Clara Froger een uitgebreide 
opdracht voor. Vooral om erover te wa-

De Peperklip: opknapbeurt met respect voor iconisch ontwerp
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ken dat De Peperklip zijn eigenheid niet 
verloor en zelfs terugwon. Eerder dan 
renovatie- of onderhoudsbeurt, zag zij 
deze ingreep dan ook als ‘preservatie’ 
met aandacht voor de wensen van de 
opdrachtgever én de bewoners.

Keuze voor aluminium
Als technisch-architectonisch advi-
seur kwam ook Willem-Jan Paijmans 
(Molenaar & Co Architecten) in beeld 
om de ontwerpen van Clara Froger 
recht te doen met passende techni-
sche details en het verbeelden van de 
mogelijke opties daarin voor zowel het 
bouwteam als de dienst Welstand. Pa-
ijmans: “Naast onder andere een her-
tekend verlichtingsplan en akoestisch 
en visueel verbeterde entreehallen en 
trappenhuizen, bleken vooral de te 
vervangen kozijnen op dat vlak een 
uitdagende evenwichtsoefening tus-
sen het technisch haalbare en trouw 
aan het oorspronkelijke ontwerp. Alu-
minium bleek al snel de juiste keuze 
in functie van onderhoudsvriende-
lijkheid en esthetiek. Maar het beste 
compromis voor de toen al geïnte-
greerde ventilatieroosters lag minder 
voor de hand.”   ›
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Bouwinfo
DE PEPERKLIP, ROTTERDAM   

OPDRACHTGEVER:
Vestia
ONTWERPEND ARCHITECT: 
Clara Froger
TECHNISCHARCHITECTONISCH 
ADVISEUR: 
Willem-Jan Paijmans 
(Molenaar & Co Architecten)
AANNEMER: 
Maasmond
GEVELBOUWER:
Rollecate
RAAMVENTILATIEROOSTERS: 
Renson

Gezond binnenklimaat
In het oorspronkelijke ontwerp van Wee-
ber waren de kozijnen onderin uitgerust 
met zwaar gebouwde suskasten die zorg-
den voor de natuurlijke toevoer van verse 
buitenlucht, maar tegelijk het lawaai 
moesten buiten houden. Esthetisch verre 
van de mooiste oplossing, maar vooral ook 
een vorm van ventilatie die door bewoners 
als irritant ervaren werden en die volgens 
Clara Froger heel vaak dichtgeplakt wer-
den. En dat was natuurlijk funest voor het 
binnenklimaat in de woningen.

Clara Froger: “Het was dan ook heel be-
langrijk om bij het vervangen van de ko-
zijnen goed na te denken waar we naar-
toe wilden. En dat ging in verschillende 
stappen. Een eerste voorstel stuitte nog 
op een resolute ‘nee’ bij de dienst Wel-
stand. Toen werden we terugge�oten 
omwille van het veel te zware pro�el. In 
technische zin hadden we dan wel al een 
�inke stap vooruit gezet, maar uitein-
delijk wilden we ook echt terug naar de 
�jnheid van de kozijnen in het originele 
ontwerp. Alleen: die is tegenwoordig niet 
meer haalbaar omwille van de vele tech-
nische eisen waaraan kozijnen moeten 
voldoen. Zo bijvoorbeeld ook op het vlak 
van natuurlijke toevoer van verse lucht.” 

Via aannemer Maasmond en gevelbou-
wer Rollecate kwam uiteindelijk ter spra-

ke dat Renson net op dat moment een up-
date van zijn Invisivent toprooster op de 
markt had, zo aangepast aan de Neder-
landse markt dat de aanslag van de ko-
zijnen voor montage tegen een stelkozijn 
in één lijn doorliep op het toprooster dat 
er bovenop gemonteerd werd. Dat was 
natuurlijk een groot pluspunt voor het 
bouwteam. Het daarmee verkregen beeld 
werd ook bij de dienst Welstand positief 
onthaald en uiteindelijk goedgekeurd.

Esthetische meerwaarde
Jan Smit, projectleider van Rollecate: 
“Hadden we de Invisivent NL van Renson 
niet gehad, dan hadden we sowieso niet 
te maken met een standaard aansluiting 
tussen kozijn en toprooster. Wat ons meer 
aandacht en energie bij de montage zou 
gekost hebben. Nu konden we heel ef-
�ciënt werken: oud kozijn eruit, nieuw 
kozijn mét toprooster als één geheel in de 
plaats. Klaar! Het was dan ook mooi mee-
genomen dat de bewoners met zo weinig 
mogelijk overlast te maken kregen tijdens 
de renovatie. Zeker omdat ze er tijdens de 
werken gewoon bleven wonen.”

“Vanaf mijn eerste overleg met aanne-
mer Maasmond was ook Renson al van 
de partij”, licht Smit toe. “Zij zorgde voor 
de oplossing met de meeste esthetische 
meerwaarde. Samen met hun technische 
mensen stelden we alles in het werk om 

het rooster zo aan te passen dat de aan-
slag van het kozijn er naadloos over door-
loopt. Het rooster werd echt een onder-
deel van het kozijn. En zo heb je ook geen 
kans op lekken, zowel geluidstechnisch 
als energetisch.”   
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Circular Inspirations
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Met een stevige basis in de bouwfysica 
ben ik zo'n twee jaar geleden begonnen 
om mij te verdiepen in de uitdagingen 
en kansen voor Scheldebouw op het 
gebied van duurzaamheid. Leidend in 
deze zoektocht is de vraag, hoe we de 
werkelijke milieu-impact van ons bedrijf 
kunnen verbeteren zonder dat het een 
"boekhoudkundig trucje" wordt of vooral 
goed is voor de beeldvorming. Dit vergt 
een grondige aanpak die tijd nodig heeft, 
zeker bij een product waarvoor het niet 
"makkelijk scoren" is.

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

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

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

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

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

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

goed zijn
• Meer aandacht voor reparatie

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

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

Janneke Verkerk-Evers (Beeld: Paul Cartigny)

Geen 
boekhoudkundige 
trucjes, maar 
werkelijke impact!

Circular Inspirations




