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Tijdens de Bouwbeurs op 9 februari in 
Utrecht is de MDG Architectuurprijs 
2010/2011 uitgereikt aan architect Fons 
Verheijen van VVKH architecten voor het 
project ‘The Wall’ langs de A2 ter hoogte 
van Leidsche Rijn. De nieuwe prijs is een 
initiatief van de vereniging toeleveranciers 
Metalen Dak- en Gevelmaterialen (MDG), 
en heeft als doel het bevorderen van de 
kwaliteit, zowel technisch als esthetisch, 
bij het realiseren van gebouwen waarbij 
dak en/of gevel voornamelijk uit metalen 
elementen bestaan. Namens de jury sprak 
voorzitter Paul Bontenbal zijn waardering 
uit voor het initiatief van MDG, dat volgens 
hem getuigt van een bijzondere dosis lef.

 ‘The Wall’ is een 800 meter lang en 60 me-
ter breed Ferrari-rood geluidscherm, maar 
tevens een gebouw voor grootschalige de-
tailhandel. Het gebouw is ontworpen vanuit 
de beweging van de langsrijdende auto. De 
metalen panelen fungeren als schubben die 
bij het langsrijden een vloeiend geheel vor-
men. Het juryrapport oordeelde aldus: “Con-
troversieel is de oriëntatie van de gevelpane-
len met open naden naar boven. Doordacht 
is echter het afwateringssysteem. Opdracht-
gever, ontwerper en gevelbouwer tonen lef. 
De rode huid glooit mee met passanten: een 
plezier voor het oog, ook voor de weggebrui-
kers in stilstand tijdens de dagelijkse files. 
De vertaling van de ‘walvishuid’ naar duizen-
den unieke panelen met als resultaat een 

vloeiende vorm verdient een pluim. De na-
den getuigen van precisiewerk tijdens mon-
tage. De samenwerking tussen architect, 
aannemer en gevelleverancier is voorbeel-
dig, net als de zorgvuldigheid waarmee de 
conservering is samengesteld. Evenzo zijn de 
verschillende materialen (beton, glas, staal, 

aluminium) keurig afgestemd op functies 
en eigenschappen. Het gebouw bekent kleur 
en symboliseert dynamiek en duurzaamheid 
als symbiose tussen esthetica en productie. 
Een betere hybride is op de snelweg niet te 
vinden. En daarmee is dit project een acce-
lerator voor de Nederlandse architectuur en 
de metalen gevelbranche. Een terechte win-
naar.”

Architect Fons Verheijen (VVKH) is trots op 
het winnen van de MDG Architectuurprijs. 
Het is een erkenning van het lef dat hij sa-
men met metaalbouwers Van Wijnen en VPT 
Versteeg en investeerder Lips Capital Group 
heeft getoond door het gewaagde ontwerp 
uit te voeren. VPT Versteeg uit Heusden le-
verde voor het gehele bouwwerk 20.000 m2 
gevelsysteem in PVDF-gecoat aluminium en 
verzorgde tevens de plaatwerk-engineering. 
Speciaal hiervoor is een geavanceerd 3D 

Cad-systeem toegepast, waarbij de plaat-
werkonderdelen door middel van een ma-
cro-modulaire techniek zijn gegenereerd. 
VPT Versteeg is leverancier van complete 
metalen gevel(cassette)systemen met als 
specialisme complexe paneelvormen. De rui-
me combinatie van innovatieve bewerkings-
technieken en ervaring maakt het mogelijk 
aan de steeds verdergaande eisen van archi-
tect en opdrachtgever te kunnen voldoen.

jury
De jury van de MDG Architectuurprijs be-
stond uit de heer P. Bontenbal (voorzitter), 
de heer M. Pauw (Bouwen met Staal, hoofd-
redacteur blad Bouwen met Staal), de heer 
O. Kettlitz (Kettlitz Gevel- en Dakadvies BV), 
de heer C. Nieuwenhuizen (Bijlbouw), de 
heer M. Leemhuis (Kandans Vastgoed) en de 
heer R. J. Steegman (Nestinox, bestuurslid 
MDG). Daarmee was een doorsnede van de 
betrokkenen bij een bouwproject in de jury 
vertegenwoordigd. Dat was ook terug te vin-

den in de criteria die varieerden van innova-
tie, gebruik van de Kwaliteitsrichtlijn Meta-
len Daken en Gevels tot verhuurbaarheid en 
flexibiliteit in gebruik.

meer informatie
VVKH architecten 
www.vvkh.nl, tel. 071-5149957
 
VPT Versteeg en zusterbedrijf VMG Versteeg 
Metaal Groep, die samen onlangs een nieu-
we eigen coaterij in gebruik namen, stonden 
in de Bouwbeurseditie van Oppervlaktetech-
nieken: januari, p. 10-13, “Kwaliteit met 26 
hoofdletters”, www.Oppervlaktetechnieken.
com/archief.
 
tel: 0416 662507
verkoop@vptversteeg.nl
www.vptversteeg.nl
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VPT Versteeg verzorgde adviesdetaillering en gevelpanelen

MDG Architectuurprijs 
voor The Wall

“De samenwerking tussen architect, aannemer en 
gevelleverancier is voorbeeldig, net als de zorgvuldigheid 
waarmee de conservering is samengesteld.”


