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 ESTHETISCHE KADERS 
beeldbepalend voor uitbreiding 
De International School of The Hague is enorm populair. De afgelopen tien jaar nam het leerlingenaantal toe van 
gemiddeld 700 naar maar liefst 2.000 leerlingen. Steeds vaker werd uitgeweken naar noodgebouwen. Reden voor 
Stichting Rijnlands Lyceum om een uitbreiding te realiseren. DAT Architecten tekende voor het ontwerp dat dankzij 
de esthetische kaders mooi aansluit op het bestaande gebouw. Een gesprek met Herre Jongbloed van Van Iersel 
Geveltechniek en Tony Suijkerbuijk van Schüco over de geveluitdagingen.

De zogenaamde Primary School van de In-
ternational School of The Hague kreeg in 
2017 het predicaat ‘Excellente School’. Een 
certificaat dat wordt toegekend voor on-
derwijs van bijzonder goede kwaliteit. Die 
kwaliteit wordt blijkbaar gewaardeerd ge-
zien het jaarlijks toenemende aantal leer-
lingen. Een uitbreiding was dan ook bittere 
noodzaak. De uitbreiding bestaat uit een 
lesgebouw met twintig lokalen over drie 
bouwlagen en een nieuwe gymnastiek-
zaal. Via een nieuw gerealiseerd entreege-
deelte is de uitbreiding gekoppeld aan de 
bestaande school. “Al in een vroeg stadium 
zijn we door de architect benaderd om op 

een mooie manier meer diepte te creëren 
in de gevel,” zegt Suijkerbuijk. “We hebben 
daartoe verschillende voorstellen gedaan. 
Uiteindelijk is gekozen voor de oplossing 
waarbij op de kozijnprofielen een vliesge-
velkoker is gemonteerd, vakkundig uitge-
voerd door Van Iersel Geveltechniek.”

Hoog kwaliteitsniveau
Schüco stond reeds voorgeschreven in 
het bestek vanwege het kwaliteitsniveau 
waaraan de gevel moest voldoen. “Er wer-
den hoge eisen aan de gevel gesteld met 
betrekking tot de isolatiewaarde en af-
werking,” zegt Jongbloed. Van Iersel Gevel-

‘Dankzij de ‘esthetische kaders’ ontstaat  
een mooie dieptewerking op de gevel’

techniek is hofleverancier van Schüco en 
was derhalve ook reeds door hoofdaanne-
mer Van Bree Aarts B.V. gevraagd om een 
aanbieding te maken voor het leveren en 
monteren van de aluminium kozijnen, 
vliesgevels en gevelbeplatingen. “ Tijdens 
de aanbestedingsprocedure hebben wij 
intensief contact gehad om een complete 
aanbieding te kunnen maken, afgestemd 
op de behoeften en esthetische wensen. 
Na de gunning van het project aan de 
hoofdaannemer sprak de projectleider 
zijn voorkeur uit om het project samen 
met ons te gaan maken vanwege eerdere 
ervaringen bij andere projecten. Een mooi 
compliment voor ons.”
 
Hoog-isolerend profielsysteem
Conform het Bouwbesluit moet een gevel 
voldoen aan een U-waarde van 1,65. “Voor 
dit project lag de eis iets scherper, namelijk 
op 1,20,” weet Suijkerbuijk. “Voor de alumi-
nium kozijnen hebben we het Schüco AWS 
70 HI hoog-isolerend profielsysteem geadvi-
seerd met aangepaste zonwerende ZHR+++ 
triple beglazing.” Jongbloed vult aan: “Het 
gaat hier om kozijnen in een fors formaat 
van 5600 bij 2600 millimeter. Deze kozij-
nen bestaan uit zes verticale glasstroken 
waarvan drie glasstroken om esthetische 
redenen aan de buitenzijde zijn voorzien 
van aluminium opzetstukken rondom met 
een diepte van 140 millimeter. Door deze 
‘esthetische kaders’ ontstaat een mooie 
dieptewerking op de gevel. De maakbaar-
heid vroeg wel de nodige afstemming met 
zowel de architect als met Schüco, vooral 
ten aanzien van de naden in de hoeken.   ›

Esthetische kaders beeldbepalend voor uitbreiding
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De architect wenste een bijna naadloos 
kader te realiseren.” 

Esthetische kaders
Van Iersel Geveltechniek heeft de esthe-
tische kaders gerealiseerd door een 140 
millimeter hoge deklijst van een Schüco 
vliesgevel als klemlijst op het raamko-
zijn te monteren. “Zo’n 140 millimeter 
hoge deklijst is niet standaard,” zegt 
Suijkerbuijk. “Toevallig hadden we nog 
een geschikt matrijs voorhanden van 
een eerder project, zodat we de hoge 
deklijsten toch konden laten extrude-
ren.” Jongbloed: “Vervolgens aan ons de 
taak om de verdiepte kaders ter plaat-
se van de hoeken zo strak mogelijk in 
verstek uit te voeren, zodat het visueel 
één naadloos kader vormt. Dat is uitein-
delijk gelukt door de kaders volledig in 
onze werkplaats voor te bereiden.” Ook 
de architect was direct verkocht na een 
fabrieksbezoek waarbij de productie 
werd geïnspecteerd. “Na een intensief 
proces zijn we eruit. Ik heb de fabriek 

van Van Iersel bezocht en de aluminium 
kaders worden nu geproduceerd op een 
goede manier. De hoeken zijn dicht en 
de kaders worden in de fabriek geprodu-
ceerd. Dus geen gehannes op de bouw-
plaats,” aldus Theo van Esch van DAT 
architeten.
 
Ononderbroken montagegang
In totaal heeft Van Iersel Geveltechniek 
550 m2 aan kozijnen geleverd en gemon-
teerd en nog eens 250 m2 aan Schüco FWS 
50+ vliesgevels voor de gevel van de cen-
trale hal en de nieuwe entree. “Beide vlies-
gevels lopen door tot in de tweede verdie-
ping, waarvan een deel gesegmenteerd 
is uitgevoerd,” zegt Jongbloed. “Door een 
goede afstemming met de aannemer kon-
den wij de kozijnen en vliesgevels in een 
ononderbroken montagegang aanbren-
gen. Vanwege de grote afmetingen van 
de kozijnen zijn deze met een kraan ge-
monteerd, van boven naar beneden, met 
het zakken van de steiger. De zware triple 
glas ruiten zijn per verdieping aangevoerd 

en van binnenuit gemonteerd. Door een 
goede afstemming van de bouwkundige 
werkzaamheden en bescherming van de 
kozijnen tijdens transport zijn beschadi-
gingen aan de kozijnen met de estheti-
sche kaders voorkomen.”   ❚

In Circular Inspirations beschrijft een wisselende gastcolumnist zijn of haar visie op Circulariteit.
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De gevel 
'ontleden'
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Toen de VMRG mij vroeg om een column 
te schrijven over mijn rol in de circu-
laire geveleconomie, hoefde ik niet lang 
na te denken om dat te doen. Het afge-
lopen jaar ben ik betrokken geraakt bij 
verschillende projecten, initiatieven en 
start-ups die alle in mijn ogen koploper 
zijn in deze nieuwe economie. Als cir-
culariteitsadviseur ben ik betrokken bij 
de gevelrenovatie van gebouw B+C van 
Hogeschool Windesheim. Hier passen 
wij de, door Alba Concepts ontwikkelde, 
Building Circularity Index© (hierna: BCI) 
toe als sturingsinstrument om een circu-
laire gevel te realiseren. Bij de uitvraag is 
aan de markt een BCI van minimaal 60% 
meegegeven. De BCI weegt de verant-
woorde herkomst van producten en ma-
terialen in de gevel, het afvalscenario van 
de totale gevel en de losmaakbaarheid 
op component- en productniveau. Met 
het bouwteam zijn wij de uitdaging aan-
gegaan om deze 60% daadwerkelijk te re-
aliseren. Materiaalkunde en bouwtech-
niek vormen de sleutel tot succes, omdat 

wij met elkaar de gevel tot op grondstof- 
en materiaalniveau ‘ontleden’ en de type 
verbindingen en de toegankelijkheid 
daarvan kritisch beschouwen. Ook heb-
ben wij geprobeerd om de gevel op basis 
van een alternatief circulair verdienmo-
del in te kopen. Dat is helaas niet gelukt, 
omdat de bestaande manier van inkopen 
en boekhouden dit vooralsnog niet toe-
laat. Ik heb hiervan geleerd dat ik deze 
interne belanghebbenden nog eerder 
ga betrekken in toekomstige projecten. 

Naast de steeds belangrijkere rol van cir-
culariteit in bouwprojecten, zijn er ook een 
aantal start-ups bezig om de bouw- en 
vastgoedmarkt volledig op zijn kop te zet-
ten. Een veelbelovend platform is Excess 
Materials Exchange (hierna: EME)[1] wat 
inzet op het matchen van producten en 
materialen door cross-sectoraal te zoeken 
naar de meest hoogwaardige bestemming. 
EME is dé datingsite voor secundaire mate-
rialen en producten. Voor het matchen re-
gistreert EME de grondstoffen, materialen 

en producten, van bijvoorbeeld een gevel, 
in een paspoort. Op basis hiervan bepalen 
zij de financiële waarde op recycling- en 
hergebruikniveau, alsmede de ecologische 
en sociale waarde. De door EME inzichte-
lijk gemaakte valuecase vormt de basis 
voor het voeren van de discussie over de 
keuze voor een totaal nieuwe gevel, ten 
opzichte van een te hergebruiken en/of te 
recyclen gevel al dan niet op component-
niveau. Andere waarden worden zodoen-
de in de besluitvorming geïntroduceerd 
en maken op onderdelen de door veel be-
drijven en publieke organisaties omarmde 
Sustainable Development Goals meetbaar. 
Want de tijd dat het onderbuikgevoel over-
heerste, is wat mij betreft voorbij en is het 
nu tijd om op basis van feitelijk inzicht 
juiste keuzes te maken.     ❚

[1] https://excessmaterialsexchange.com/ 
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