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Uitwerken, ontwikkelen, informatie 

koppelen en tekenen van de 

gevelsystemen in BIM software

Engineering1

Produceren (zagen, CNC frezen, 

montage, beglazen)  van 

kozijnen, vliesgevels en 

elementengevels in de 

productielocatie in Hengelo. 

Productie2

Montage op de bouwlocatie.

Montage3

Service na de oplevering. 

Onderhoud en beheer van de 

gevels. 

Beheer en 
Onderhoud

4

Scope Alkondor Hengelo



Ziekenhuis: Medisch Spectrum Twente 

Enschede



Schoolgebouw: CHE Ede



Woningbouw: Langerak Appartementen 

Utrecht



Renovatie: BB gebouw Universiteit Twente 

Enschede



Circulaire visie



CIRCULAIR

Monitoring KPI’s
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Esthetisch en Technisch 
onderhoud

Businessmodel ontwikkeling, 
Levenscyclus engineering, ontwerp 
Begeleiding, productie, montage 

Wat is een circulaire gevel?
Dit is een dienst die wordt aangeboden als deeloplossing van Building as a service,
waarbij het gaat om de functie en prestatie in plaats van het product. De circulaire 
gevel is ontworpen op de levenscyclus van het gebouw en zal altijd weer terug in de 
keten terecht komen zonder verspilling van grondstoffen.

Visie circulaire gevels



Product/Service 

gebruiksgerelateerd

- Lease / huur

- Sharing

- Pay per use

- Pay per service

Product Service Systeem

- Een service provider levert 

een functionele prestatie. 

- Het product is 

ondergeschikt

- Werkt alleen integraal

Product verkoop Service voor product

- Bijvoorbeeld (meerjarig) 

onderhoudscontract

- Adviesdiensten

Van producten naar diensten



Informatie wanneer producten 

gerepareerd of vervangen 

moeten worden

Informatie over klant 

tevredenheid van het gebruik 

en functioneren van de gevels

Gebruikers worden ontzorgt

omdat Alkondor de producten 

goed monitord

Verbeteringen kunnen tijdens 

de levensduur worden 

aangebracht

Urban mining, 

grondstoffenbeheer.

Data genereren



Gevel innovatie



Alkondor is ambassadeur van Physee: Smart- en PowerWindows

Wat draagt Physee bij?

o een slimme, decentraal aangestuurde gevel, 

zonder dat daarvoor bekabeling nodig is

o speelt sneller in op omgevingsveranderingen 

waardoor minder energie wordt verbruikt in 

koeling en verlichting

o vergroten van comfort en effectiviteit van 

gebouwgebruikers



Circulaire gevel als een service
‘leasegevel’

De reactieve gevel:
Een communicerende + een 
reactieve gevel = een slimme 
levende gevel



Circulaire gevel als een service



- Koopt/hoort/gebruikt een gevel 
met service op grond van een 
overeengekomen prestatie

- Heeft een langdurige relatie (15+ 
jaar) met de circulaire gevel 
aanbieder (Alkondor)

- Kan eenvoudig veranderingen 
doorvoeren (aanpassingen aan de 
gevel en het systeem)

De circulaire gevel als een service

Assistentie bij ontwerp

Realisatie

Monitoren van 
gevelprestaties

Voert technisch 
onderhoud uit

Voert esthetisch 
onderhoud uit

Voert veranderingen 
door, neemt 
verantwoordelijkheid voor 

recycling

- Levert een prestatie voor 
optimaal comfort

- Levert een circulaire gevel met 
een service voor 15+ jaar

- Levert een prestatie in de vorm 
van functionaliteiten in KPI’s
vastgelegd

- Krijgt betaald voor de dienst 
conform de behaalde KPI’s

- Zorgt voor energiebesparing

Krijgt comfort

Wordt ontzorgt op beheer 
van gevelsystemen

Zelf bediening en 
automatisch

Gebouweigenaar/ 

gebruiker

Schone lucht

Licht reguleren

Temperatuur 
controle

Regulering van zonlicht- en warmte

Reactie op luchtvochtigheid

Reactie bij te hoog oplopende temperatuur

Wind- en waterdicht

Optimale bedienbaarheid deuren/ramen

Esthetisch in blijvend goede conditie

De gevel is veranderbaar (demontabel, 
herbruikbaar en 100% recyclebaar)

Mogelijke prestaties gevel



Actualiseren, hergebruik en recycling



Materiaal recycling

Recyclebare materialen
Aluminium: onbeperkt upcyclebaar
- Jaarlijks komt zo’n 30.000 ton aluminium vrij uit 

gebouwen (sloop) voor recycling 
- Sinds 2017 in Nederland kringloop gesloten
- Recycling kost 5% van de initiële energie bij 

eerste loop

Glas onbeperkt recyclebaar: 
- Jaarlijks komt zo’n 72.000 ton glas vrij (vlakglas) 

voor recycling

RVS: onbeperkt recyclebaar

Aluminium (technische) kringloop

Ontmantelen

& verzamelen

Scheiden

Recyclen

Onttrekken 

grondstoffen

Verwerken 

grondstoffen

Fabricage 

gevelproducten

Bouw

Gebruiksfase



1

Demontabel/ 

aanpasbaar op 

elementniveau
1

Demontabel/ 

aanpasbaar op 

componentniveau
2

Flexibiliteit, modulariteit en demontabelheid van de gevelsystemen

Modulaire maatvoering en 
coördinatie ter vergroting van de 
hergebruik mogelijkheden

Modulaire maatvoering en 
coördinatie ter vergroting van de 
hergebruik mogelijkheden

Modulaire maatvoering en 
coördinatie ter vergroting van de 
hergebruik mogeljikheden

BB 2012: 300

330

Klasse B: 360

Klasse A: 360

420

60 90 120 180 240 300 360

450



FIS Facade Identification System



4

Met een smartphone kan de 

informatie worden uitgelezen 

of worden toegevoegd voor 

service

FIS systeem laat de 

gevraagde informatie zien3
De gevels worden op 

productniveau verder 

uitgewerkt
2

De gevels worden volledig in 

BIM gemodelleerd1

BIM model wordt gekoppeld 

aan het FIS systeem op basis 

van IFC.

Elk gevelelement krijgt een 

unieke code en een specifieke 

informatie set die door 

Alkondor wordt beheerd.

De fysieke producten worden aan 

het gebouw  gemonteerd en de 

informatie is via FIS oproepbaar.

Materiaal info

Onderhoud

Service

Sensor info

Productinformatie

Server 

Alkondor
Server 

FIS





Organisatie



Service provider

Gebruiker: afname 

comfort, 

werkplekken etc.

Installaties Casco Inbouw

(Integrale gevel) als een service

Gebouwschil
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Co-makers

Functioneel prestatiecontract voor de totaal oplossing

Ultiem Product Service System model



‘Circulaire 

gevels als 

een service’
De gevel van 

de toekomst

Martijn Veerman | m.veerman@alkondor.nl 


