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Papieren  
werkelijkheid

colum
n

In het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 
2050 en het Grondstoffenakkoord waaronder de tran-
sitieagenda Bouw zijn doelstellingen geformuleerd om 
in 2030 50% circulair en in 2050 100% circulair te zijn. 
Branches worden aangesproken op hun producentenver-
antwoordelijkheid, wat betekent dat producenten en im-
porteurs medeverantwoordelijkheid dragen voor sloop, 
afvalbeheer of recycling en hergebruik van de producten 
die door hen op de markt zijn of worden gebracht.

Om die reden werkt de VMRG samen met andere com-
plementaire branches en het ministerie van I&W aan 
een integraal inclusief circulair systeem voor de gevel. 
Want door gebouwen circulair te ontwerpen en te rea-
liseren, zijn ook de materialen in deze gebouwen hoog-
waardig her te gebruiken. Voor de VMRG gevelbouwers is 
dat in het bijzonder van belang voor aluminium en staal.  

Mede door de energietransitie zien we een stijgende vraag 
ontstaan naar vele metalen, waaronder aluminium. De 
aandacht voor het recyclen van aluminium wordt daar-
mee steeds belangrijker. Opvallend bij de productie van 
aluminium is dat voor het recyclen ongeveer 95% minder 
energie nodig is dan voor de productie van nieuw alumini-
um. Maar omdat we steeds meer aluminium gebruiken en 
aluminium producten bovendien lang meegaan, is er niet 
genoeg afgedankt aluminium beschikbaar om nieuwe 
producten van volledig gerecycled aluminium te maken. 
Om aan de vraag te voldoen moet er dus ook “nog” steeds 
nieuw aluminium worden geproduceerd. 

Een organisatie die veel wetenschappelijk onderzoek 
heeft verricht naar de duurzaamheid van diverse ma-
terialen waaronder aluminium en staal is de vrije uni-
versiteit van Brussel. Daarin wordt duidelijk dat de CO2 
uitstoot van circulair aluminium vergelijkbaar is met 
staal, PVC en hout. Een en ander afhankelijk van de 
mate waarin gebruik gemaakt wordt van gerecycled 

aluminium en de mate waarin gebruik gemaakt wordt 
van duurzame energie.

Wat daarbij allemaal vanuit de overheid onder duur-
zame energie verstaan wordt, blijkt steeds vaker een 
momentopname te zijn die nogal eens gebaseerd is 
op een papieren werkelijkheid. We zien dat aan eer-
der door de overheid genomen maatregelen die inmid-
dels alweer bijgesteld worden, zoals het gestimuleerde 
gebruik van biomassa en het ontmoedigende gebruik 
van gas als energievoorziening.

Uitgangspunt bij biomassa is dat bij de verbranding CO2 
vrijkomt, maar gecompenseerd wordt door de aanplant 
van nieuwe bomen die vervolgens weer CO2 opnemen. 
Stoken met biomassa is daarmee op papier CO2 neutraal. 
Dat dit in de praktijk betekent dat veel hout van buiten 
Nederland komt dat buiten Nederland CO2 opgenomen 
heeft om vervolgens in Nederland weer CO2 uit te sto-
ten doet daar op papier niets aan af. Ook wordt steeds 
duidelijker dat biomassa veel beter ingezet kan worden 
als waardevolle grondstof voor de chemische industrie in 
plaats van als brandstof waarmee eerder genomen be-
sluitvorming inmiddels alweer achterhaald is.

Een soortgelijke situatie wordt voorzien bij het toe-
komstig gebruik van gas. Zoals het er nu naar uitziet, 
zal gas ook in 2050 nog voor ten minste 30% in onze 
energie voorzien. Want gas blijft voorlopig onmisbaar 
voor een belangrijk deel van de industrie.

De indruk bestaat dan ook dat de klimaatagenda 
vooral gedomineerd wordt door mensen die ideolo-
gisch gemotiveerd zijn, maar niet altijd even bekend 
zijn met de materie. Op zich is overschakelen op duur-
zame energie natuurlijk de juiste richting, maar laten 
we realistisch zijn en ons niet te snel focussen op de 
papieren werkelijkheid.   ❚

Hans Zwaanenburg,
directeur VMRG. 

Nederland staat aan de vooravond van grote veranderingen als het gaat om de circulaire economie. 
Voor de circulaire omslag zijn niet alleen technische innovaties nodig, maar ook sociale en econo-
mische. Circulaire oplossingen raken immers consumenten, bedrijven en overheden. Want al bij 
het ontwerp van een product zal rekening gehouden moeten worden met de periode na gebruik.  

VMRG
Column Hans Zwaanenburg , directeur VMRG
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Aardbevingsbestendig Forum 
Groningen: Engineering  
op het scherpst van de snede
In het hart van de Groninger binnenstad verrees afgelopen jaren het Forum, een imposant gebouw met grote 
(en internationale) ambities. De constructieve uitdagingen waren enorm: de kolommen staan op geen enkele 
vloer in één lijn en de gevels hellen. Ook voldoet het gebouw aan de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) voor 
aardbevingsbestendig bouwen. Het vroeg om engineering op het scherpst van de snede. Op alle vlakken.

Met de publieksopening op 29 november 
2019 bereikte Forum Groningen na een 
intensief traject van twaalf jaar het hoog-
tepunt. Het gebouw is ontworpen door NL 
Architects, telt 17.000 m² verdeeld over 
tien verdiepingen en is zeven dagen per 
week van vroeg tot laat geopend. Onder 
het gebouw is een parkeergarage voor 374 
auto’s en een fietsenstalling voor 1.200 
fietsen. Forum huisvest onder andere vijf 
filmzalen, een multifunctionele eventzaal, 
de stadsbibliotheek en host internationale 
exposities. Daarnaast zijn er in het gebouw 
ook vele open, gratis toegankelijke delen 
met comfortabele zithoeken, studie- en 
werkplekken en vergaderruimtes. Ook is 
voorzien in diverse horecagelegenheden 

met als toppunt het hoogste dakterras van 
Groningen op 45 meter hoogte, mét de mo-
gelijkheid voor een rooftop cinema en een 
prachtig uitzicht over de stad.
 
Kwispeleffect 
De Groot & Visser werd al in een vroeg 
stadium betrokken door zowel de aan-
nemer BAM Bouw en Techniek regio 
Noord als constructeur ABT om mee 
te denken over het gevelconcept. “De 
moeilijkheid zat hem zowel in de aan-
sluiting van de vliesgevel op het natuur-
steen, alsmede de eisen ten aanzien van 
de aardbevingsbestendigheid,” begint 
Anco Bakker van De Groot & Visser. “Dat 
laatste is een fenomeen dat destijds 

voor ons ook redelijk nieuw was. Onze 
preferred supplier Schüco had op dat 
moment wel een aardbevingsbestendig 
profielsysteem in het gamma, maar dat 
voldeed niet aan de eisen zoals hier ge-
steld. De NPR gaat namelijk uit van een 
korte maar uiterst krachtige aardbe-
vingsgolf als gevolg van de gaswinning 
en het wegzakken van de ondergrond. 
Dit in tegenstelling tot de gebruikelijke, 
langere golf. Op het moment dat het 
gebouw in trilling wordt gebracht door 
een aardbeving, zal het van links naar 
rechts gaan bewegen. Dit zogeheten 
‘kwispeleffect’ vormde de basis voor 
de rekenmethodiek waarop we de gevel 
hebben geconstrueerd.”   ›

Aardbevingsbestendig Forum Groningen: Engineering op het scherpst van de snede
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Elementengevel
Voor de engineering van het gevelsysteem 
van Forum diende De Groot & Visser dus 
rekening te houden met de krachten die 
vrijkomen bij een aardbeving aanvullend 
op de gebruikelijke windbelasting en het 
eigen gewicht. “Dat leverde extreme waar-
den op,” weet Bakker. “We hebben gekozen 
voor een elementengevel, waarbij de ele-
menten met een speling van meer dan 
gebruikelijk ten opzichte van elkaar zijn 
opgehangen. Normaal gaan we uit van 
een onderlinge afstand van 10 millimeter, 
hier is een verticale voeg van 30 millime-
ter toegepast. Het idee erachter is dat als 
het gebouw gaat schudden door een aard-
beving, de elementen niet tegen elkaar 
zouden botsen. Ook de horizontale voeg is 
ruim opgezet, rekening houdend met een 
mogelijke beweging van de vloeren en de 
achterconstructie om schade en gevaarlij-
ke situaties in en om het gebouw te voor-
komen. Het glas is overigens verlijmd in 
het vliesgevelprofiel in plaats van geborgd 
in een sponning. Ook de lijmconstructie 
draagt weer bij aan extra veiligheid en is 
in staat om schokken beter op te vangen.”
 
3D-engineering
Alsof dat nog niet genoeg is, hebben de ele-
menten ook nog een wiebervorm. “Ze zijn 
allemaal net niet haaks,” zegt Bakker. “Een 
deel helt bovendien achterover . Omdat elk 
element uniek is en het gebouw technisch 
zo uitdagend is, hebben we het volledig 
in een 3D-omgeving geëngineerd. Er zijn 
vervolgens maar liefst twee mock-ups ge-
maakt; één van de ‘standaard’ elementen-
gevel en één van het achteroverliggende 
deel ten behoeve van de waterdichtheids-
test. Een heel spannend proces. Uiteinde-
lijk wisten we alle onvolkomenheden en 
kritieke punten te ontdekken en te elimi-
neren. Dit alles werd in het 3D-model op-
genomen, zodat we aan de hand van het 
model de productie konden aansturen. In 
onze productieruimte hebben we een spe-
ciale ruimte ingericht om het glas op de 
profielen onder geconditioneerde omstan-
digheden te kunnen verlijmen.”
 
Stalen binnenpuien
Het interieur van Forum Groningen wordt 
opgesierd door een groot aantal stalen 
binnen- en liftpuien, waarvan ruim 80% 

is uitgevoerd als brandscheiding. MHB 
stond in voor de engineering, levering 
en montage van meer dan 1.400 m2 aan 
stalen beglaasde (lift)puien, beplate deu-
ren, doordraaiende deuren en (trappen-
huis)puien met structureel glas. Alleen in 
staal. “De grootste uitdaging zat hem in 
de montage van de liftpuien en dan met 
name het structureel glas,” blikt Arijan de 
Jong van MHB terug. “De liftpuien zijn ver-
diepingshoog uitgevoerd over een lengte 
van telkens zo’n 10 meter. Het glas is aan 
de zijde van de liftkoker structureel ver-
lijmd. Aangezien de lift ten tijde van de 
bouwfase niet gebruikt mocht worden, 
zijn er plateaus geplaatst in de liftkoker 
om het glas te kunnen verlijmen. Mooie 
eyecatcher is dat de drukknoppen van de 
liftbediening zijn verwerkt in het glas.”
 
Brandwerende eisen
De stalen puien en taatsdeuren op de 
verdiepingen fungeren tevens als brand-
scheiding en rookscheiding. De Jong: “Het 
Groninger Forum is het eerste gebouw 
waar men als extra eis stelde om te vol-
doen aan de nieuwe norm NEN 6075 (Be-
paling van de weerstand tegen rookdoor-
gang tussen ruimten). Dit vooruitlopend 
op het nieuwe Besluit bouwwerken en 
leefomgeving (BBL). Aangezien er nogal 
wat taatsdeuren in zitten, was dit nogal 
een uitdaging. In samenwerking met ad-
viesbureau DGMR hebben we kunnen 
aantonen dat we voldoen aan de gestelde 
eisen ten aanzien van brandwerendheid 
en rookwerendheid. Na een intensief en-
gineeringsproject samen met BAM Bouw 
en Techniek regio Noord, waarbij we ge-
bruik maakten van BIM, zijn de puien 
gemaakt in onze fabriek. Op locatie zelf 
bleek het intern transport nog een hels 
karwei vanwege het formaat van de puien 
en het ontbreken van transportmiddelen. 
Via tijdelijke hellingbanen zijn de puien 
door hulptroepen van de aannemer naar 
de juiste verdiepingen gebracht.”
 
Eind vorig jaar is Forum Groningen met 
een fantastische knal- en lichtshow ge-
opend. Inwoners en bezoekers van de 
stad hebben sindsdien de beschikking 
over een multifunctioneel centrum. 
“Een project waar heel Groningen trots 
op is,” besluit Bakker.    ❚
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Bouwinfo
FORUM GRONINGEN

OPDRACHTGEVER: 
Gemeente Groningen 
ARCHITECT: NL Architects 
AANNEMER:  
BAM Bouw en Techniek regio Noord
GEVELBOUWER BUITENGEVELS: 
De Groot & Visser
GEVELBOUWER STALEN  
BINNENPUIEN: MHB
CONSTRUCTEUR: ABT
SYSTEEMLEVERANCIER:  
Schüco Nederland 
BRANDWERENDE BEGLAZING: 
Vetrotech Saint-Gobain Benelux 
OVERIGE VMRG LEVERANCIERS: 
Prins Panelen, Comhan Holland
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Gevelbouwer als deelnemer 
in het bouwteam
Onlangs is een nieuwe modelovereenkomst voor het samenwerken in een bouwteam geïntroduceerd. Tot dusver 
werd er gewerkt met het VGBouw Model uit 1992. Dat model is succesvol gebleken en heeft tot weinig geschillen 
geleid. Waarom is er dan toch een nieuw model bouwteamovereenkomst? 

De VGBouw Model 
bouwteamovereenkomst 
In het bouwteam zoals we dat al decennia 
kennen, werken opdrachtgever, ontwer-
pende en uitvoerende partijen samen aan 
het ontwerp. De ontwerpende partijen wer-
ken op basis van de adviseursvoorwaar-
den De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011). 
Vroeg in de ontwerpfase brengt de aanne-
mer zijn uitvoeringstechnische kennis en 
kostendeskundigheid in. Door zijn bijdrage 
kan het ontwerp geoptimaliseerd worden. 
Ook andere experts zoals een gevelbou-
wer en/of een installateur kunnen worden 
gevraagd om hun specialistische kennis 
in te brengen in het ontwerp. In de over-
eenkomst van onderaanneming tussen de 
bouwkundig aannemer en de gevelbouwer 
is vaak geen bepaling waarin de rechten en 
plichten van de gevelbouwer voor zijn ont-
werpbijdrage in het bouwteam is opgeno-
men. Soms staat er dat gevelbouwer wordt 
geacht mee te gaan naar de principaal 
wanneer de aannemer dat nodig acht. Dat 
gebeurt op grond van een soort ‘herenak-
koord’. Wat het ook complex maakt is dat 
de onderaannemingsovereenkomst soms 
een titel draagt – zoals ‘bouwteamover-
eenkomst’ of ‘co-makingsovereenkomst’ 
– die niet correspondeert met de inhoud 
van de overeenkomst. Indien de moge-
lijkheden die het VGBouw Model biedt om 
deel te nemen aan het bouwteam voor 
andere uitvoerende expertises dan die van 
de bouwkundig aannemer daadwerkelijk 
in de praktijk zouden worden gevolgd dan 
zou de taak van alle partijen over het alge-
meen juridisch beter zijn vastgelegd. Voor 
de ontwerp-input van de aannemer is er 
een bijzondere beloning voor de aanne-
mer: hij mag als eerste en enige gegadigde 
het ontwerp gaan realiseren, mits volgens 

de regels van de bouwteamovereenkomst 
er overeenstemming is over de prijs. Voor 
de uitvoering van het project wordt met de 
aannemer in aansluiting op de bouwteam-
overeenkomst een aannemingsovereen-
komst gesloten waarop door de (Uniforme 
Administratieve Voorwaarden 2012)  UAV 
2012 van toepassing zijn. 

Aansprakelijkheid van de 
bouwteamaannemer
Actief meedoen door de aannemer aan 
de totstandkoming van het ontwerp, 
betekent niet automatisch dat de aan-
nemer voor fouten in zijn ontwerpsug-
gesties aansprakelijk is. In het VGBouw 
model is een belangrijke uitspraak van 
de Raad van Arbitrage voor de Bouw 
uit 1982 verwoord. In die uitspraak 
heeft de Raad geoordeeld dat niet ie-
dere deelnemer in het bouwteam ten 
dele aansprakelijk is voor in gezamen-
lijk overleg gemaakte fouten, doch dat 

ieder aansprakelijk is voor fouten die 
op zijn specifieke terrein zijn gemaakt. 
Daarbij is van belang dat de ontwerper 
de adviezen van de aannemer heeft 
aanvaard en tot de zijne heeft gemaakt. 
De waarschuwingsplicht tussen partij-
en is ook in het bouwteam aan de orde.

Het nieuwe Model 
bouwteamovereenkomst DG 2020
Over een nieuw model voor een bouw-
team werd om meerdere redenen al ja-
ren gesproken. Een van die redenen is dat 
er (bouw)partijen zijn die de wens heb-
ben om voor de realisatie van een pro-
ject niet uit te gaan van de ‘traditionele’ 
contractvorm van gescheiden ontwerp 
(DNR 2011) en uitvoering (UAV 2012) 
maar van de geïntegreerde contractvorm 
(ontwerp en uitvoering in één hand): de 
Uniforme Administratieve Voorwaar-
den voor Geïntegreerde Contracten 2005 
(UAV-GC 2005, binnenkort UAV-GC 2020). 

Meesterstuk mr. Bettina Hertstein
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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

De VGBouw bouwteamovereenkomst 
is specifiek bedoeld voor gebruik in de 
ontwerpfase die voorafgaat aan de uit-
voeringsfase met UAV 2012. Vijf auteurs 
met verschillende expertises in de bouw 
en infra hebben samen met Duurzaam 
Gebouwd de handschoen opgepakt om 
een nieuw bouwteammodel op te stel-
len. In de nieuwe Modelovereenkomst 
voor het bouwteam DG 2020 is er, naast 
de klassieke bouwteamoptie, een optie 
om volgend op het gezamenlijk in het 
bouwteam tot stand gekomen (deel)ont-
werp, aan te sluiten op de geïntegreerde 
UAV-GC contractvorm. 
 
Gevelbouwer als deelnemer  
in het bouwteam
Het nieuwe Model gaat uit van de con-
tractuele relatie tussen de opdrachtge-
ver en de aannemer. De aannemer kan 
zijn onderaannemers en leveranciers 
contracteren om als deelnemer te par-
ticiperen in het bouwteam. Hij moet de 
relevante bepalingen in zijn eigen over-
eenkomst met de opdrachtgever zoveel 
mogelijk doorzetten naar de contracten 
die hij sluit met zijn onderaannemers. 

Houding en gedrag
Er is in het nieuwe Model ook aandacht 
geschonken aan houding en gedrag 
van partijen. Dit gaat zelfs zo ver dat er 
competenties en kwalificaties door de 

opdrachtgever zijn opgesteld waar de 
personen die namens hun organisaties 
deelnemer worden in het bouwteam 
aan moeten voldoen. Er wordt dus naast 
het optimaliseren van het ontwerp ook 
op een optimale samenwerking ge-
stuurd. Wat aan het samenwerken posi-
tief kan bijdragen is dat elke deelnemer 
in het bouwteam inzage moet kunnen 
hebben in de overeengekomen verplich-
tingen van de ander. Die openheid van 
zaken zal het gedrag zeker beïnvloeden. 

Aansprakelijkheid van de 
bouwteamaannemer-adviseur
Wat met name opvalt, is dat de aan-
nemer voor de aansprakelijkheid van 
zijn adviezen in het bouwteam onder 
het regime van de beperkte adviseurs-
aansprakelijkheid van de DNR 2011 is 
gebracht. Daarmee is zijn aansprake-
lijkheid gelijk getrokken met die van de 
ontwerper/adviseur die onder de DNR 
2011 is vastgelegd. Verder is de aanspra-
kelijkheid voor de adviezen van de aan-
nemer die hij aan de ontwerper geeft en 
die de ontwerper heeft aanvaard en tot 
de zijne heeft gemaakt, overeenkomstig 
het VGBouw Model geregeld.

Ontwerpvergoeding voor aannemer 
en gevelbouwer-deelnemer
Een duidelijke bepaling in het nieuwe 
Model is opgenomen over de vergoe-

ding van de ontwerpadviezen van de 
aannemer en de deelnemers vanuit de 
aannemer. De opdrachtgever vergoedt 
de aannemer voor zijn deelname in 
het bouwteam en de deelname door 
de deelnemers vanuit de aannemer, 
op basis van nader over een te komen 
uurtarieven, verhoogd met een vergoe-
ding voor de nader te benoemen even-
tuele kostenposten die voor vergoe-
ding in aanmerking komen. Er is dus 
meer te bespreken dan de relevante 
bepalingen die de aannemer door-
zet in het onderaannemingscontract! 
Einde van het herenakkoord voor de 
gevelbouwer? Lijkt me wel. Kijk samen 
met de aannemer naar de contracten 
voor het bouwteam, let op of het gaat 
om de UAV (oude of nieuwe model) of 
de UAV-GC en onderhandel over de 
vergoeding voor de ontwerpinspan-
ning en adviezen.  

De nieuwe Model bouwteamover-
eenkomst is gratis te downloaden op 
de website van Duurzaam Gebouwd, 
https://www.duurzaamgebouwd.nl/
bouwteams.   ❚
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SKG-IKOB Laboratorium 
breidt uit met nieuwe 
testfaciliteiten
Wie denkt dat testen en certificeren stoffig is, heeft bij (elektromechanische) sloten gelijk. Want stof is een bedrei-
ging voor de functionaliteit en de duurzaamheid van dergelijke sloten en kan er voor zorgen dat het slot niet meer 
open of dicht gaat. Daarnaast is algemeen bekend dat water en elektriciteit niet goed samen gaan. Producten zoals 
elektromechanische sloten en verlichting bevatten elektronische componenten en worden in ons klimaat regelmatig 
blootgesteld aan vochtige omstandigheden en regenwater.

Aangezien het disfunctioneren van deze 
producten direct gevolgen kan hebben 
voor de (inbraak)veiligheid is het belang-

rijk om te weten of deze producten ook 
tegen een vochtbelasting kunnen. De 
behoefte vanuit de markt om producten 

zoals elektromechanische sloten en ver-
lichting te testen op de weerstand tegen 
stof en water wordt dan ook steeds groter.   

Testfaciliteiten SKG-IKOB Laboratorium voor IP-testen (stof en water).

SKG-IKOB Laboratorium breidt uit met nieuwe testfaciliteiten



23GEVELBOUW.INFO

Rijwielsloten na het ondergaan van een stoftest.

Vernieuwde testopstelling voor duurzaamheid cilinders.

SKG-IKOB heeft daarom besloten om te 
investeren in apparatuur voor het testen 
op stof- en waterbestendigheid. De testen 
worden uitgevoerd volgens de internatio-
nale standaard NEN-EN-IEC 60529:2013 en 
leidt tot een IP-codering voor het product. 
 
Stof
Producten worden op stofbestendig-
heid getest voor een IP5X classificatie. 
Dit houdt in dat het binnendringen van 
stof niet volledig hoeft te worden voor-
komen, maar dat stof niet mag door-
dringen in een hoeveelheid die de goede 
werking van het product verstoort of 
de beveiliging die het product biedt 
aantast. Om de IP5X-classificatie te be-
halen, worden de producten in de stof-
kast geplaatst en worden ze gedurende 
8 uur blootgesteld aan een constante 
circulatie van stof. Na de stofbelasting 
wordt het product beoordeeld op func-
tioneren. Dit betekent dat het slot ook 
na de stofbelasting open en dicht moet 
kunnen gaan. Een test op stofbestendig-
heid is overigens niet alleen van belang 
voor elektromechanische sloten, maar 
maakt al langere tijd onderdeel uit van 
de ART- en SCM-certificatieregeling voor 
producten voor tweewieler- en voer-
tuigbeveiliging waarvoor het SKG-IKOB 
laboratorium de beproevingen uitvoert.

Water
De apparatuur van SKG-IKOB is ook ge-
schikt voor het bepalen van de water-
bestendigheid tot een classificatie van 
IPX4. Deze klasse wordt ook wel uitge-
drukt met de term “spatwaterdicht” en 
houdt in dat er geen schade aan het pro-
duct optreedt na langdurige blootstel-
ling van water dat bovendien van alle 
kanten op het product gespoten wordt. 
Dit is te vergelijken met een hoosbui, 
dus geschikt voor buiten toepassing.
 
Duurzaamheid
De toenemende vraag naar hang- en 
sluitwerkproducten met een hoge duur-
zaamheidsklasse heeft tevens geleid tot 
de ontwikkeling van een nieuwe cilinder-
tester. Deze opstelling voert niet alleen 
volgens de norm (EN 1303) een duurtest 
uit; maar is tevens in staat om het mate-
riaal/product echt destructief te testen. 
En kan daarbij (extreme) omstandighe-
den nabootsen, om zodoende de produ-
cent te helpen meer inzicht te verkrijgen 
in de kwaliteit van haar product/materi-
aal. Tevens kan bepaald worden waar de 
grenswaarden van het “bezwijken” van 
het product/materiaal echt liggen. Het 
duurtestsysteem vervangt een oudere 
installatie waarop slechts één cilinder 
kon worden beproefd. De nieuwe cilin-

dertester kan vanaf beide zijden duur-
testen uitvoeren op een cilinder. Hiermee 
kan zowel de binnenzijde als de buiten-
zijde van de cilinder tegelijkertijd wor-
den getest. De duurtest is een maat voor 
de levensduur van cilinder en sleutel. 
 
Door deze uitbreiding van de testfaci-
liteiten en door continu te blijven ont-
wikkelen, weet SKG-IKOB de top van 
keuringsinstituten en testlaboratoria te 
blijven aanvoeren.
 
Onafhankelijk
SKG-IKOB voert het merendeel van 
haar beproevingen uit als geaccre-
diteerd testlaboratorium en Notified 
Body onder onafhankelijk toezicht 
van de Raad voor Accreditatie waar-
door voor de diverse beproevingen de 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid 
gegarandeerd en gewaarborgd is. Door 
continu te blijven ontwikkelen, weet 
SKG-IKOB de top van keuringsinstitu-
ten te blijven aanvoeren.

SKG-IKOB heeft meer dan 50 jaar er-
varing als keuringsinstituut en testla-
boratorium voor bouw- en veiligheids-
producten. Opgericht door de industrie 
zelf om de prestaties en de veiligheid 
van producten en diensten voor de 
bouw- en vastgoedsector duurzaam op 
onafhankelijke en onpartijdige wijze 
te waarborgen.    ❚
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Beeld: Metaglas/fotograaf Ossip van Duivenbode

The Lee Towers,  
grootste transformatie 
van Nederland
De Rotterdamse Europoint-gebouwen aan het Marconiplein, voorheen ook wel Marconitorens genoemd, zijn een 
begrip in de stad. Van 1975 tot 2015 waren twee van de drie grijs met zwart geruite kantoorkolossen het onder-
komen van gemeente Rotterdam. Na de verhuizing van de ambtenaren naar De Rotterdam kwamen Europoint-
torens II en III in handen van projectontwikkelaars. Zij transformeerden de iconen tot 840 huurappartementen en 
gaven ze een illustere naam mee: The Lee Towers.

The Lee Towers, grootste transformatie van Nederland
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De appartementen lopen uiteen van studio’s van 40 m2 
tot tweekamerappartementen van 70 m2. Ze zijn volle-
dig gemeubileerd met wit- en bruingoed. “Het zijn net 
hotelkamers, je kunt er met je rolkoffertje zo in”, legt 
Bram van Ekeren van diederendirrix architectuur & 
stedenbouw het concept uit. “De opdrachtgevers heb-
ben zich gericht op afgestudeerde starters en expats 
die nieuw in de stad zijn en een stek nodig hebben.” De 
getranformeerde torens bieden optimaal wooncom-
fort met de service van een hotel. In de plint van de 
gebouwen bevinden zich horeca, werkplekken, gyms 
met sauna en laundrettes. Een conciërge is 24 uur per 
dag in de lobby aanwezig voor conveniencediensten. 
Hij of zij is aanspreekpunt voor vragen of verzoeken 
van huurders. Op de bovenste twee verdiepingen zijn 
twee rooftop-restaurants en entresolwoningen.

Sfeervolle buitenruimte
De appartementen beschikken over royale 
Methermo®XL verticale schuiframen van Metaglas, 
waarmee de woonkamers kunnen worden omgeto-
verd tot een sfeervolle buitenruimte. Deze slank ge-
profileerde ramen hebben de oude vaste ramen ver-
vangen, zonder het beeldbepalende karakter van de 
gevel aan te tasten. Van Ekeren: “Het gebouw is net als 
in de oude situatie mechanisch geventileerd, maar be-
woners hebben nu wel de mogelijkheid om een raam 
open te zetten.” Het gros van de verdiepingen heeft 
ramen van 2,80 m breed bij 2,80 m hoog. In de plint 
en op de 22e en 23e etage zijn de ramen tweemaal 
zo hoog. De helft van elk raamoppervlak is schuif-
baar met behulp van elektrische bediening. Alle ra-
men, met uitzondering van de plint, zijn voorzien van 
bronskleurig glas van 2 x 8 mm dikte. “Dit is dezelfde 
kleur als het oorspronkelijke glas. Hierdoor sluit het 
nieuwe gevelbeeld nauw aan bij het oude en dat was 
een belangrijke eis van de welstandscommissie.”

Ramen op maat
De Methermo®XL schuiframen zijn op maat ge-
maakt. “Het was best een uitdaging om in de be-
staande gevel een raam te creëren met vlakke 
detaillering”, vertelt Van Ekeren. “De bestaande stel-
kozijnen zitten namelijk achter de natuurstenen 
gevelbekleding en daar konden we niet bij. Daarom 
hebben we het bestaande kozijn laten zitten als 
stelkozijn en heeft Metaglas zijn profielen hierop 
aangepast.” Metaglas heeft hiervoor een behoorlijk 
plan van aanpak moeten maken, weet Van Ekeren. 
“Het oude raam eruit, indien nodig werden bescha-
digde kozijnen gerepareerd en is de waterdichting 
hersteld en dan gingen er aluminium strips over de 
bestaande kozijnen heen.   › 
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Als dit gedaan was, kon het nieuwe 
raam erin.” De montage was geen si-
necure. “De waterdichting luistert op 
zo’n hoogte, met een grote winddruk, 
zeer nauw.”

2000 ramen
De transformatie is het grootste trans-
formatieproject van Nederland, ook 
voor Metaglas dat zo’n 2000 ramen 
monteert. “Op een afstand zie je de 
nieuwe profilering nauwelijks en dat 
is, hoe gek dat ook klinkt, een compli-
ment voor Metaglas”, aldus van Eke-
ren. De appartementencomplexen zijn 
eind 2019 geopend en zijn verder ge-
gaan onder de naam The Lee Towers, 
een verwijzing naar de Rotterdamse 
zanger én naar een van de ontwik-
kelaars: Lee Foolen. Het idee hiervoor 
ontstond naar aanleiding van een 
filmpje van Arjen Lubach in het sati-
rische VPRO-programma Zondag met 
Lubach over America First, Nether-
lands Second. Daarin was te zien dat 
Amerika de Trump Towers heeft, maar 
Nederland Lee Towers heeft. “Omdat ik 

zelf ook Lee heet werd de grap al wel 
eens gemaakt om het de Lee Towers 
te noemen”, vertelt Foolen in dagblad 
Metro. Volgens de Telegraaf verbond 
de Rotterdamse zanger Lee Towers zijn 
naam maar wat graag aan de torens. 
„Daar word je toch gewoon een beetje 
stil van. Ik heb in mijn leven alle on-
derscheidingen gehad die je kunt krij-
gen, maar dit is de kers op de taart”, 
zei hij bij de presentatie.    ❚

Bouwinfo
THE LEE TOWERS, ROTTERDAM  

OPDRACHTGEVER: 
City Pads (onderdeel Foolen & Reijs 
vastgoed) en Bakkers
ARCHITECT:  
diederendirrix architectuur & 
stedenbouw
GEVELBOUWER:  
Metaglas
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Tekst: Roel van Gils   Beeld: Aluverre Gevelbouw, fotograaf Bart van Hoek

Meest duurzame 
dealerpand van Nederland
Gelegen langs de A15, op de grens van Rotterdam, Ridderkerk en Barendrecht heeft Louwman Dealer Group vorig 
jaar het meest duurzame dealerpand van Nederland in gebruik genomen. Met 10.000 m2 vloeroppervlakte is het 
tegelijk ook één van de grootste vestigingen van de dealergoep. Het pand met een 5 sterren-rating BREEAM Out-
standing heeft zelfs een nominatie voor de BREEAM Award 2020. Aluverre Gevelbouw heeft hier de gevels geleverd 
en gemonteerd, waarvoor een speciale zeefdruk werd ontwikkeld. Duurzaamheid en ontwikkelen op projectniveau 
past precies in de visie van Aluverre Gevelbouw. 

BREEAM Outstanding
Louwman Dealer Group voldoet met 
het nieuwe pand als eerste autobe-
drijf in Nederland aan de eisen van de 
hoogste norm voor duurzaam bouwen, 
BREEAM Outstanding. In het pand 
bevindt zich een grote occasionshow-
room op de tweede bouwlaag en drie 
aparte showrooms voor de merken 
Toyota, Suzuki en Peugeot op de eer-
ste bouwlaag. Daarnaast is voorzien 
in een grote en moderne werkplaats. 
Het kantoor steekt met een extra 

bouwlaag als een torentje bovenuit 
het grote complex. “Het is een heuse 
blikvanger langs de A15,” zegt Martijn 
van Donselaar van Aluverre Gevel-
bouw. Voor de gevelbouwer is sprake 
van een dubbel partnership. “We zijn 
een relatie van aannemer Giesbers 
Rotterdam en klant bij Louwman.”  

Zeefdrukpatroon
Het ontwerp van het gebouw bracht de 
nodige uitdagingen met zich mee. Van 
Donselaar: “De vliesgevel van de kan-

toortoren is voorzien van een zeefdruk 
met een specifiek lijnenpatroon. De 
architect wil namelijk het beeld schep-
pen alsof er zonnecellen in het glas zijn 
verwerkt. Aan ons de taak om te schip-
peren tussen de wens van de architect, 
de opdrachtgever zelf én de installa-
teur. Dat laatste met name vanwege de 
warmtelast. Hier is uiteindelijk behoor-
lijk wat tijd aan besteed om de juiste 
balans te vinden, rekening houdend 
met de technische haalbaarheid en de 
juiste bedrukkingsgraad.   ›

Meest duurzame dealerpand van Nederland
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'De vliesgevel van de kantoortoren  
is voorzien van een zeefdruk met  

een specifiek lijnenpatroon'
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Bouwinfo
LOUWMAN DEALER GROEP, 
RIDDERKERK

OPDRACHTGEVER:
Louwman Dealer Groep 
AANNEMER: 
Giesbers Rotterdam
GEVELBOUWER: 
Aluverre Gevelbouw BV
SYSTEEMLEVERANCIERS: 
Schüco Nederland, 
HUECK Aluminium Profieltechniek 
Benelux

De vliesgevel is overigens uitgevoerd in 
de Schüco FWS 50-serie, een hoogiso-
lerend profielsysteem om het BREE-
AM ambitieniveau te kunnen halen.”  

Schuifpuien
Op de begane grond stonden we ook 
voor een uitdaging voor wat betreft de 
verschillende schuifdeuren, vervolgt 
Donselaar. “De deuren moesten van aan-
zienlijk formaat zijn én tevens de last 
(het gewicht) van een auto kunnen dra-
gen. Auto’s worden door de schuifdeu-
ren van buiten naar binnen gereden en 
vice versa. Deze uitdaging zijn we samen 
met HUECK Aluminium Profieltechniek 
aangegaan. We zijn tot een zeer hoog-
waardige oplossing gekomen op basis 
van het HUECK Volato M-systeem. Het 
profielsysteem biedt enerzijds een grote 
doorgang en maakt het mogelijk om op 
detailniveau aanpassingen te doen. We 
hebben de onderdorpel zodanig aan-
gepast dat de krachten van een over-
heen rollende auto worden overgedra-
gen aan de ondersteuning van de deur. 
Daartoe is een rvs-rijplaat toegevoegd 

zonder dat de ontwatering van het sy-
steem in de verdrukking komt. Je kunt 
immers niet ongelimiteerd wijzigin-
gen aanbrengen in een profielsysteem.” 

Top 5
In totaal heeft Aluverre Gevelbouw zo’n 
1.050 m2 aan Schüco vliesgevels geleverd 
en gemonteerd in het nieuwe pand en 
nog eens 320 m2 aan kozijnen, ramen en 
deuren, eveneens van het profielsysteem 
Schüco uit de AWS / ADS serie. De ramen 
bevinden zich vooral op de kantoorverdie-
pingen en de deuren aan de achterzijde 
van het pand ter hoogte van de werk-
plaats, het magazijn en de kantine.  Tevens 
zitten er een achttal schuifautomaten in 
het pand verwerkt. Al met al wederom 
een mooi project voor ons en ook nog eens 
in de buurt van ons eigen kantoor met 
productie. Het dealerpand was tevens ge-
nomineerd voor de BREEAM Award 2020 
in de categorie commerciële projecten/
ontwerpfase, maar greep net naast de 
hoofdprijs. Neemt niet weg dat Louwman 
Rotterdam tot de top 5 best scorende ge-
bouwen in Europa behoort.”   ❚

GEVELBOUW.INFO
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Wet kwaliteitsborging 
voor het bouwen
Kwaliteitsborging voor het bouwen is het bewaken van de kwaliteit van 
ontwerp en uitvoering zodat het eindresultaat aan de voorschriften van het 
Bouwbesluit voldoet. In het huidige stelsel toetst de gemeente bouwplannen 
vooraf en ziet toe op de uitvoering volgens de verleende vergunning. Onder 
de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) dragen partijen in de bouw 
zelf zorg voor het voldoen aan de voorschriften. 

Ze doen dit op basis van een  
instrument voor kwaliteitsborging, 
toegepast door een onafhankelijke 
kwaliteitsborger. Het moeten inzet-
ten van een kwaliteitsborger gaat  

gefaseerd in werking en start voor alle 
bouwwerken onder Gevolgklasse 1. Na 
een evaluatieperiode wordt besloten 
of ook hogere gevolgklassen onder de 
Wkb vallen.

Voor wie en waarom
De nieuwe wetgeving geldt voor alle 
partijen uit de bouwketen: ontwikke-
laars/opdrachtgevers (incl. architect en 
voorschrijvers), bouwers, kwaliteitsbor-
gers en bevoegd gezag. 

De Wet kwaliteitsborging  
heeft drie doelen:
1.  verbeterde (borging van de) bouw-

kwaliteit;
2. verbeterde positie van de consument;
3.  stimuleren van kwaliteitsverbetering 

en faalkostenvermindering.

GEVELBOUW.INFO

Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen
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De regels van de Wet kwaliteitsborging 
zijn overgenomen in een algemene 
maatregel van bestuur (AMvB) onder 
de Omgevingswet: het Besluit bouw-
werken leefomgeving (Bbl), de opvolger 
van het Bouwbesluit 2012. 
 
Gevolgklasse 1
De Wet kwaliteitsborging borging voor 
het bouwen zal bij inwerkingtreding al-
leen gelden voor bouwwerken vallend 
onder sse 1. Het gaat samengevat om 
de volgende bouwwerken:
-  Grondgebonden eengezinswoningen, 

inclusief nevenfuncties (garage, kan-
toor aan huis);

- Woonboten;
- Vakantiewoningen;
-  Bedrijfspanden van maximaal 2 

bouw lagen, inclusief een klein kan-
toor/kantine;

-  Kleine fiets- en voetgangersbruggen 
(niet over rijks- of provinciale wegen);

-  Overige bouwwerken geen gebouw 
zijnde tot maximaal 20 meter hoog 
(masten, antennes, etc.);

-  Verbouwingen van hiervoor genoemde 
bouwwerken vallen ook onder gevolg-
klasse 1 (voor zover niet vergunningvrij).

 
Aansprakelijkheid
Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer 
het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor 
het bouwen aanvaard. De Wkb zou vol-
gens de oorspronkelijke planning op 1 
januari 2021 in werking treden. Op 20 

mei jl. heeft minister Ollongren van 
BZK de Tweede Kamer voorgesteld dit 
uit te stellen naar 1 januari 2022. De 
aansprakelijkheid, die geregeld is via 
het Burgerlijk Wetboek, gaat vooralsnog 
ook per 1 januari 2022 in werking, maar 
geldt voor alle bouwwerken (dus niet 
alleen bouwwerken vallend onder Ge-
volgklasse 1) waarvoor na deze datum 
een contract wordt aangegaan voor het 
realiseren van het bouwwerk. Bij aan-
neming van bouwwerken is (en blijft) 
de aannemer na inwerkingtreding van 
de Wkb aansprakelijk voor gebreken die 
bij de oplevering van het werk niet zijn 
ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan 
de aannemer zijn toe te rekenen. Hier-
van kan niet ten nadele van de particu-
liere opdrachtgever worden afgeweken. 
In andere gevallen kan hier alleen van 
worden afgeweken indien dit contractu-
eel is overeengekomen. 
 
Dossiers
De Wkb introduceert twee dossiers: het 
dossier bevoegd gezag (publiekrechtelijk) 
en het opleverdossier (privaatrechtelijk).
-  Het dossier bevoegd gezag moet sa-

men met de verklaring van de kwali-
teitsborger bij gereedmelding door de 
vergunninghouder aan de gemeenten 
worden aangeleverd. Het dossier be-
voegd gezag bestaat uit gegevens met 
betrekking tot onder meer construc-
tieve veiligheid en brandveiligheid. De 
gemeente kan het dossier gebruiken 
bij eventuele toekomstige calamiteiten 
met bouwwerken.

-  Het opleverdossier of consumentendos-
sier moet de aannemer op grond van de 
nieuwe regels in het Burgerlijk wetboek 
aan zijn opdrachtgever aanleveren. De 
wet schrijft voor dat het dossier infor-
matie bevat waaruit blijkt dat het bouw-
werk aan alle contractuele eisen voldoet. 
Het dossier bevat in ieder geval tekenin-
gen en berekeningen van het bouwwerk 
en informatie over de gebruiksfuncties 
en de gebruikte materialen. Daarnaast 
moet informatie aanwezig zijn over het 
beheer en onderhoud van het bouw-
werk. Wat er exact in het dossier moet 
zitten, regelt de wet niet. Het is aan de 
contractpartijen om dit onderling af te 
stemmen en vast te leggen.

Het dossier bevoegd gezag geldt voor-
alsnog alleen voor bouwwerken vallen 
ook onder gevolgklasse 1 waarvoor 
vanaf 1 januari 2022 een Omgevings-
planactiviteit wordt aangevraagd 
 
Voor het ‘consumentendossier’ is tot 
nu toe geen overgangsrecht geregeld. 
Dit betekent dat alle bouwwerken die 
na 1 januari 2022 worden opgeleverd 
voorzien moeten zijn van een consu-
mentendossier/opleverdossier.
 
Het doel van het consumentendossier 
is vierdelig:
-  aantonen dat de opdrachtgever krijgt 

wat hij gekocht dan wel afgesproken 
heeft;

-  bieden van een handleiding om vast 
te stellen of er goed en deugdelijk 
werk is geleverd;

-  bieden van aanwijzingen voor ge-
bruik en onderhoud;

-  aangeven van punten waarop te let-
ten bij verbouw en/of renovatie (zo-
als doorbraken, uit- en opbouwen).

 
Proefprojecten
Door de Wkb verandert de rol van 
gemeenten tijdens het bouwproces. 
Gemeenten kunnen samen met aan-
nemer/architect, kwaliteitsborger en 
waar mogelijk opdrachtgever nu al 
nuttige ervaring opdoen met de nieu-
we wetgeving door middel van proef-
projecten. De Vereniging Nederlandse 
Gemeenten (VNG) gaat gemeenten 
de komende tijd hierbij ondersteu-
nen. Hiertoe heeft de VNG – in nau-
we samenwerking met de Vereniging 
Bouw- en Woningtoezicht Nederland 
– het Implementatieteam Wkb opge-
zet. Proefprojecten geven inzicht in 
en ervaring met het werken in een 
nieuw stelsel. Tijdens deze proefpro-
jecten doen alle partijen waardevolle 
praktijkervaring op en worden moge-
lijke knelpunten in het stelsel zicht-
baar. De VMRG is actief betrokken bij 
proefprojecten en wordt graag geïn-
formeerd als bedrijven betrokken zijn 
bij proefprojecten. Op basis van opge-
dane ervaringen, kan de VMRG de ge-
velbranche informeren over mogelijke 
toekomstige consequenties.   ❚
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Eyescan 
Utrecht  

IJver 
Amsterdam 

De nieuwe oogkliniek bestaat uit twee gesloten bouwvolumes 
met elkaar verbonden via een glazen atrium waarin de entree 
is ondergebracht. Het atrium is uitgevoerd met Sapa elegance 
52 vliesgevelsysteem. “Anders dan gebruikelijk was voor dit 
project daglichttoetreding via de gevel van ondergeschikt be-
lang,” begint projectarchitect Hoeshmand Mahmoed. “Sterker 
nog, de spreekkamers en OK’s zijn gebaat bij zo weinig mogelijk 
daglicht. Dat heeft geresulteerd in een vrij gesloten gevel voor 
beide bouwvolumes. Om de gevel toch wat sjeu mee te geven, 
ondanks zijn gesloten karakter, hebben we een horizontale ge-
leding bedacht ingevuld met gevelpanelen in wisselende hoog-
ten en specifieke detaillering.” In deze gesloten gevels zijn uit-
gevoerd met Sapa Avantis 70. De architect heeft gekozen voor 
de beplating en kozijnen in één kleur te maken. Hierdoor vallen 
de kozijnen weg ten opzichte van de sierkaders en beplating

Op de NDSM-Werf in Amsterdam-Noord  is een honderd jaar 
oude scheepsbouwloods getransformeerd tot horecapavil-
joen IJVER. Binnen en buiten overheerst de industriële sfeer. 
De muren zijn aan de buitenzijde bekleed met warmgewalst 
staal. Voor de gevelopeningen maakte H. Baars ramen en 
deuren met behulp van de slanke Jansen Art 15 en Jansen 
Arte profielen. Deze zijn gelast zonder nabewerking – lasrup-
sen zijn zichtbaar gebleven – en in blanke lak gecoat.

Opdrachtgever: Eyescan
Architect: Architectenbureau Guido Bakker
Systeemleverancier: Hydro Building Systems NL > Merk SAPA

Opdrachtgever: St. Kinetische Noord en IJver
Architect: Dynamo Architecten
Gevelbouwer: H. Baars BV

Visitekaartjes
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Naturalis Biodiversity Center
Leiden 

Station Noord 
Amsterdam 

Naturalis Biodiversity Center is een onderzoeksinstituut en 
natuurhistorisch museum. Boon Edam leverde twee tour-
niquetdeuren in de spectaculaire gevel voor de entrees 
Oost en West. Door de toepassing van twee automatische 
Tournex draaideuren als hoofdentrees wordt een optimale 
doorstroom van bezoekers gegarandeerd en blijft het bin-
nenklimaat optimaal gescheiden van het buitenklimaat. Bij 
binnenkomst door de automatische tourniquetdeur wacht 
de bezoekers in het spectaculaire atrium een verrassing: de 
buitengevel die een wit betonnen uiterlijk heeft, is binnen 
bekleed met eikenhout. Het ontwerp van het nieuwe Natu-
ralis valt op door een markante, opengewerkte ‘glaskroon’. 
De gevels en het plafond van de hal, opgebouwd uit driedi-

Station Noord is overkapt met een 130 meter lang, koud gebo-
gen, glasdak met een brandhangendheid van 30 minuten. Van-
wege toleranties van de staalconstructie is deze glasconstructie 
speciaal geëngineerd. De tien in panelen uitgevoerde ribben over 
de glasconstructie zijn voorzien van geïntegreerde ventilatie-
roosters. Om het lijnenpatroon van de roosters in de ribben door 
te trekken is onder aan de ribben gekozen voor glas met geprinte 
lijnen. GEZE heeft de toegangen naar het station voorzien van 
brede automatische telescoopdeuren, de Slimdrive SLT. Deze 
oplossing is uitermate geschikt voor binnen- en buitendeuren 
voor situaties waar een zeer hoge toegangsfrequentie is vereist. 
De telescoopdeuren zorgen met een openingsbreedte van 1.000-

Opdrachtgever: Naturalis Biodiversity Center
Architect: Neutelings Riedijk Architecten
Gevelbouwer: Alkondor Hengelo
Leverancier deuren: Boon Edam Nederland BV
Parametrisch ontwerp en advies: ABT

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam 
Architect: Benthem Crouwel Architects 
Gevelbouwer: Zuid-Nederlandse Ramenfabriek  
Systeemleverancier: Kloeckner Metals ODS Nederland/Jansen
Glasdak: Kingspan Light + Air NL 
Leverancier deuren: GEZE

mensionale elementen, vormen samen een bladerpatroon. 
ABT verzorgde in opdracht van de architect het parame-
trische ontwerp en de geveladvisering van deze markante 
gevel en dak. 

3.600 mm voor veel daglicht in het station. De aandrijvingen, 
veiligheidssensoren en radars zijn netjes ingebouwd in de gevel-
bekleding waardoor er een strak geheel ontstaat.
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In Circular Inspirations beschrijft een wisselende gastcolumnist zijn of haar visie op Circulariteit.

Circular Inspirations

Niets lastiger 
dan veranderen 

co
lu
m
n

Binnen een aantal jaar heeft de circu-
laire economie de aandacht volledig 
overgenomen van duurzaamheid. Een 
circulaire economie is in feite een spe-
cifieke manier om duurzame doelen te 
bereiken door het minimaliseren van 
het gebruik van grondstoffen, afval, 
emissie, water- en energieverspilling in 
combinatie met een nieuw economisch 
en ecologisch waardemodel. Het feit dat 
de EU miljarden euro’s toewijst aan fi-
nanciering voor circulaire economie in 
programma's als Horizon en de nieuwe 
Green Deal geeft aan dat ook de politiek 
de aanpak serieus neemt. Het versterkt 
ons in het idee dat we op de goede weg 
zijn om een circulair gebouwde omge-
ving te creëren.

Maar een circulair gebouwde omgeving 
is extreem moeilijk te realiseren. Een cir-
culair bouwproduct maakt namelijk nog 
geen circulair gebouw. Een stad vol circu-
laire gebouwen betekent niet dat het een 
circulaire stad is. Het probleem moet op 
alle niveaus tegelijk worden aangepakt. 
De materiaalkeuze is belangrijk, maar 
moet worden afgestemd op nieuwe en 
verbeterde materiaal- en afvalstromen. 
De aanbodzijde moet de juiste producten 
aanbieden en de vraagzijde moet klaar 
zijn om te investeren. Dit alles vraagt    om 
een   nieuwe maatschappelijke aanpak. 
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Een echte circulaire gebouwde omgeving 
heeft systemische verandering nodig.

Als er reclame wordt gemaakt voor cir-
culaire oplossingen, moeten we voor-
zichtig zijn. 'Circulair wassen' is echt niet 
wat we willen, omdat dit juist verbergt 
hoe ver we verwijderd zijn van de echte 
verandering die we nodig hebben. De hy-
bride auto begon als een interessante en 
nieuwe aanpak. Tegenwoordig wordt het 
sterk gepromoot door de auto-industrie, 
voornamelijk om belastingvoordelen te 
verzilveren. We weten al dat het ons mo-
biliteitsprobleem niet zal oplossen. Laten 
we dus niet in die val trappen en tevreden 
zijn met oplossingen die de zaken minder 
erg maken, zodat we kunnen doorgaan 
met wat we altijd hebben gedaan. Hier 
staat de bouwsector voor een dilemma: 
hoe kunnen we, wetende dat we ons in 
een overgangsfase bevinden, duurzame 
bedrijfsmodellen creëren die investerin-
gen in technologieën, faciliteiten en per-
soneel rechtvaardigen? Hoe kan verande-
ring worden bereikt als iedereen om ons 
heen terughoudend lijkt om te bewegen?

Veelbelovend is dat we een sterke maat-
schappelijke tendens zien naar openheid, 
samenwerking en zelfs delen. Die tendens 
wordt ook langzaamaan waargenomen 
in de bouw. Vergeleken met hoe groot de 

bouwopgave in de woningsector is, lijkt 
dit veelbelovender dan de voortdurende 
strijd om de laagste prijs, die in contrast 
staat met het concept van verandering. 
We kunnen de discussie beter richten 
op nieuwe milieuwaarden en gedeelde 
welvaart dan op individuele winst. Meer 
dan ooit hebben we nieuwsgierigheid en 
experimenten nodig. We moeten de the-
orie vertalen in de praktijk. Resultaten 
van experimenten en hun bijdrage aan 
het milieu moeten besproken en eerlijk 
beoordeeld worden. Dan is elke stap, zelfs 
een kleine, een stap in de goede richting. 

Al met al ben ik van mening dat de cir-
culaire aanpak zeer krachtig is. Covid-19 
heeft ons laten zien hoe een externe ge-
beurtenis ons leven en onze bedrijven 
radicaal kan veranderen. Wat denken we 
dat klimaatverandering zal doen? De we-
reldwijde economische en maatschap-
pelijke implicaties zullen ons vele ma-
len harder treffen en dat kan heel snel 
gebeuren. We kunnen onze oude wegen 
niet voortzetten en we moeten veel radi-
caler worden met wat we vragen.   ❚

(Beeld: Tillmann Klein)

GEVELBOUW.INFO

Circular Inspirations


