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‘C2C-gecertificeerde wand op termijn circulair’

‘C2C-gecertificeerde wand op 
termijn circulair’

Gecertificeerde en conform normen geteste producten worden met de naderende invoering van de Wet Kwaliteitsborging 
voor het Bouwen (WKB) zeer gewild, denkt FAAY. Met C2C-certificaten voor de duurzame prefab FAAY-wanden gaat de 
producent nu ook voor circulaire bouw. “Onze producten zijn er klaar voor. Wij ontwikkelen voor de vraag uit en zorgen dat 
wij altijd aan de goede kant van de streep staan – op het gebied van geluidsbelasting bijvoorbeeld '30 dB minimaal'”, aldus 
manager techniek en projecten Robert-Jan Kobben.

De FAAY-wand bestaat uit een massieve kern van 
vlasscheven, met aan weerszijden een gipskarton-
plaat. “Stevig en schroefvast, en met verschillende 
inbouwhoogtes en kwalificaties leverbaar. In prin-
cipe is het zo: hoe zwaarder de scheidingswand, 
hoe beter de geluidswering. Ook de spouw en het 
isolatiemateriaal helpen daarbij. Belangrijk is dat 
de montagevoorschriften goed worden gehan-
teerd. Dubbele wanden halen bij FAAY altijd 
minimaal 45 dB, maar ook onze enkelvoudige 
systemen, zoals de VP-scheidingswand, leveren 
goede prestaties vanaf 30 dB. In de huidige markt 
is het echter zo dat enkelvoudige kwaliteiten er 
niet zozeer toe doen: een wand dient zowel op 
het vlak van constructieve kwaliteiten, isolatie-
waarde, brandveiligheid, inbraakwerendheid én 
geluidwering te voldoen. Belangrijk is dat je zelf 
minimumeisen stelt aan je producten en deze 
op de genoemde aspecten conform de geldende 
normen laat testen. Zo weten wij zeker dat onze 
producten voldoen aan de eisen wanneer zij in het 
werk worden gemonteerd.”

Tekst | Jan-Kees Verschuure   Beeld | FAAY

‘De kwaliteit van de gehele productieketen 
wordt maatgevend in de markt’

‘PRODUCTIEKETEN STEEDS 
BELANGRIJKER’
FAAY beschikt over diverse internationale produc-
tie- en productcertificaten, zoals ISO 14001 
(milieu-effecten), ISO 9001 (kwaliteitsmanage-
ment), FSC® en PEFC. Hoewel in de kern duur-
zaam, is de herbruikbaarheid van de FAAY-wand 
een volgende stap in de 'kwalificatiestrijd'. Op het 
C2C-Congres eind maart in Venlo kreeg FAAY twee 
C2C-certificaten uitgereikt, voor respectievelijk de 
panelen GP22, VP54, VP70 en VP35 (Flax board 
– Gypsum Drywall) en SP54, HV84 en VK50 (Flax 
board – Fibre Drywall). Daarmee kan FAAY deze 
wandsystemen in projecten met een C2C-vraag 
aanbieden. “Een mijlpaal”, zegt Kobben. “Mede 
omdat opdrachtgevers erom vragen, maar wij zijn 
er klaar voor: in de basis worden de panelen niet 
anders geproduceerd dan voorheen. C2C-certifi-
cering gaat echter over de gehele productieketen 

– onder meer de nulreductie van de CO2-footprint 
speelt een rol, en dan moet je gaan kijken naar 
alle aspecten van de productie tot aan het 
plaatsen van bijvoorbeeld zonnepanelen toe. 
De C2C-certificering is een mooie ontwikkeling 
waarin ook onze productiepartners zijn meegewo-
gen. Wij zien de keten steeds belangrijker worden; 
de kwaliteit van de gehele productieketen wordt 
maatgevend in de markt.”

CIRCULAIRE BOUW
Met de invoering van de WKB (voorlopig 1 januari 
2018) gaat volgens Kobben een volgende kwali-
teitsslag gepaard, waarbij goed gecertificeerde 
partijen de overhand krijgen – zowel aan de 
productie- als aan de uitvoeringszijde. “Een goed 
gecertificeerd dan wel conform normen getest 
product is een belangrijk onderdeel van de kwali-
teitsborging en wordt essentieel voor de aanne-
mende partij die aansprakelijk wordt binnen de 
nieuwe wetgeving. Wij glimmen al van trots als wij 
zien wat deze ontwikkeling voor FAAY kan beteke-
nen. FAAY test de producten al inclusief zaken als 
wandcontactdozen in de constructie, en onze in 
de basis duurzame en nu dus C2C-gecertificeerde 
producten ontwikkelen wij nog door voor de 
circulaire bouw. Zo hebben wij het eerste project 
met een terugkoopregeling al aangeboden. De 
afgenomen wandsystemen kunnen dan door ons 
worden hergebruikt of doorverkocht. Op technisch 
gebied is dit mogelijk, omdat onze systemen 
demontabel zijn. De toekomst is aan de circulaire 
bouw, en dat is geen cliché: die toekomst is er al 
wat FAAY betreft.”   ❚
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‘C2C-gecertificeerde wand op 
termijn circulair’

Gecertificeerde en conform normen geteste producten worden met de naderende invoering van de Wet Kwaliteitsborging 
voor het Bouwen (WKB) zeer gewild, denkt FAAY. Met C2C-certificaten voor de duurzame prefab FAAY-wanden gaat de 
producent nu ook voor circulaire bouw. “Onze producten zijn er klaar voor. Wij ontwikkelen voor de vraag uit en zorgen dat 
wij altijd aan de goede kant van de streep staan – op het gebied van geluidsbelasting bijvoorbeeld '30 dB minimaal'”, aldus 
manager techniek en projecten Robert-Jan Kobben.

De FAAY-wand bestaat uit een massieve kern van 
vlasscheven, met aan weerszijden een gipskarton-
plaat. “Stevig en schroefvast, en met verschillende 
inbouwhoogtes en kwalificaties leverbaar. In prin-
cipe is het zo: hoe zwaarder de scheidingswand, 
hoe beter de geluidswering. Ook de spouw en het 
isolatiemateriaal helpen daarbij. Belangrijk is dat 
de montagevoorschriften goed worden gehan-
teerd. Dubbele wanden halen bij FAAY altijd 
minimaal 45 dB, maar ook onze enkelvoudige 
systemen, zoals de VP-scheidingswand, leveren 
goede prestaties vanaf 30 dB. In de huidige markt 
is het echter zo dat enkelvoudige kwaliteiten er 
niet zozeer toe doen: een wand dient zowel op 
het vlak van constructieve kwaliteiten, isolatie-
waarde, brandveiligheid, inbraakwerendheid én 
geluidwering te voldoen. Belangrijk is dat je zelf 
minimumeisen stelt aan je producten en deze 
op de genoemde aspecten conform de geldende 
normen laat testen. Zo weten wij zeker dat onze 
producten voldoen aan de eisen wanneer zij in het 
werk worden gemonteerd.”

Tekst | Jan-Kees Verschuure   Beeld | FAAY

‘De kwaliteit van de gehele productieketen 
wordt maatgevend in de markt’

‘PRODUCTIEKETEN STEEDS 
BELANGRIJKER’
FAAY beschikt over diverse internationale produc-
tie- en productcertificaten, zoals ISO 14001 
(milieu-effecten), ISO 9001 (kwaliteitsmanage-
ment), FSC® en PEFC. Hoewel in de kern duur-
zaam, is de herbruikbaarheid van de FAAY-wand 
een volgende stap in de 'kwalificatiestrijd'. Op het 
C2C-Congres eind maart in Venlo kreeg FAAY twee 
C2C-certificaten uitgereikt, voor respectievelijk de 
panelen GP22, VP54, VP70 en VP35 (Flax board 
– Gypsum Drywall) en SP54, HV84 en VK50 (Flax 
board – Fibre Drywall). Daarmee kan FAAY deze 
wandsystemen in projecten met een C2C-vraag 
aanbieden. “Een mijlpaal”, zegt Kobben. “Mede 
omdat opdrachtgevers erom vragen, maar wij zijn 
er klaar voor: in de basis worden de panelen niet 
anders geproduceerd dan voorheen. C2C-certifi-
cering gaat echter over de gehele productieketen 

– onder meer de nulreductie van de CO2-footprint 
speelt een rol, en dan moet je gaan kijken naar 
alle aspecten van de productie tot aan het 
plaatsen van bijvoorbeeld zonnepanelen toe. 
De C2C-certificering is een mooie ontwikkeling 
waarin ook onze productiepartners zijn meegewo-
gen. Wij zien de keten steeds belangrijker worden; 
de kwaliteit van de gehele productieketen wordt 
maatgevend in de markt.”

CIRCULAIRE BOUW
Met de invoering van de WKB (voorlopig 1 januari 
2018) gaat volgens Kobben een volgende kwali-
teitsslag gepaard, waarbij goed gecertificeerde 
partijen de overhand krijgen – zowel aan de 
productie- als aan de uitvoeringszijde. “Een goed 
gecertificeerd dan wel conform normen getest 
product is een belangrijk onderdeel van de kwali-
teitsborging en wordt essentieel voor de aanne-
mende partij die aansprakelijk wordt binnen de 
nieuwe wetgeving. Wij glimmen al van trots als wij 
zien wat deze ontwikkeling voor FAAY kan beteke-
nen. FAAY test de producten al inclusief zaken als 
wandcontactdozen in de constructie, en onze in 
de basis duurzame en nu dus C2C-gecertificeerde 
producten ontwikkelen wij nog door voor de 
circulaire bouw. Zo hebben wij het eerste project 
met een terugkoopregeling al aangeboden. De 
afgenomen wandsystemen kunnen dan door ons 
worden hergebruikt of doorverkocht. Op technisch 
gebied is dit mogelijk, omdat onze systemen 
demontabel zijn. De toekomst is aan de circulaire 
bouw, en dat is geen cliché: die toekomst is er al 
wat FAAY betreft.”   ❚


