M2uurkrant ‘Gevelpanelen met eigen
ontwerp als duurzaam alternatief’
Duurzaam, betaalbaar en maximale ontwerpvrijheid
M2uur bv mag zich gerust specialist noemen in het ontwerp en de opmaak van wand- en gevelvullende prints. Een
uniek en in eigen huis ontwikkeld proces van ‘scripting’ biedt architect en opdrachtgever maximale ontwerpvrijheid.
Producten van gevelplaatfabrikanten zijn steeds beter betaalbaar en bovendien steeds duurzamer. In dit artikel vertellen we je wat er allemaal mogelijk is. En dat is waarschijnlijk meer, tegen lagere kosten en met een geringere impact op
onze planeet, dan je nu vermoedt...

Door Roderic Rosenkamp

Ontwerpen

Ieder digitaal bestand kan worden gereproduceerd
op een keur aan materialen. M2uur bv heeft zich de
afgelopen jaren toegelegd op zowel het ontwerpen
als het technisch opmaken van beeldmateriaal. ‘Toen
we begonnen, was het al heel wat om een wandvullende panoramafoto te realiseren’, herinnert Freekje
Vervoord van M2uur bv zich. ‘Tegenwoordig pakken
we hele gevels aan van vele honderden vierkante

meters. Daarin gaat het trouwens steeds vaker om
het nabootsen van materialen als bepaalde soorten
natuursteen, staal of hout. We zien daarnaast ook
steeds meer vraag naar meer gedurfde patronen
en dessins die het gebouw en zijn omgeving iets
geheel eigens geven.’ De collectie van INVIDU®, het
ontwerplabel van M2uur bv, laat goed de enorme
verscheidenheid aan ontwerpmogelijkheden zien.
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Scripting en renderen

Een klassieke manier om bijvoorbeeld marmersteen
na te bootsen, is het digitaliseren door middel van
een technische foto of een scan van een stuk marmer. ‘Dat beeld bewerk je na en voilà, je hebt een
marmerdessin’, legt Freekje uit, ‘prima als je één
stuk marmer wilt reproduceren. Maar als je een hele
gevel hebt te vullen, valt het direct op dat je één repeterend ontwerp gebruikt. We maken daarom veel
gebruik van een in huis ontwikkelde techniek. We
componeren vanaf scratch digitaal een beeld. Bijvoorbeeld een marmerpatroon. Als we dat eenmaal
hebben, is het door middel van scripting en renderen
relatief simpel om daar eindeloze variaties van te
maken.’ Twee bakbeesten van pc’s staan haast dag
en nacht te stampen op het aanmaken en verwerken
van bestanden. Freekje: ‘Hoe dat precies werkt, is
het geheim van de smid!’

Duurzaamheid

‘Een steeds belangrijker argument om te kiezen
voor geprint plaatmateriaal is duurzaamheid’, merkt
Freekje op. ‘Waarom steengroeves uitputten en
vervolgens loodzware slabben marmer verschepen
naar de andere kant van de wereld? Om nog maar te
zwijgen over het bevestigen van dergelijke panelen
en wat dat betekent voor de constructie, de kosten
en de impact daarvan. We hebben in onze projecten
samengewerkt met tal van fabrikanten van wand- en
gevelbekleding. De platen van fabrikant Steni worden
bijvoorbeeld gemaakt uit steengruis, een mooi voorbeeld van hoe afval van de één, de grondstof voor de
ander kan zijn. Hun plaatmaterialen zijn een duurzamer alternatief voor natuursteen, metselwerk en
staal. De uitstoot van Co2 van Steniplaten is tot twee
keer lager dan vezelcementplaten of baksteen.
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We zijn inmiddels bij meerdere echt grote projecten betrokken om mee te denken hoe we die mooi,
duurzaam, functioneel én betaalbaar kunnen maken.’

Samenwerking

‘We werken met veel fabrikanten van plaatmaterialen samen. Maar het is niet voor niets dat we steeds
meer samenwerken met Steni’, vertelt Freekje. ‘Hun
materialen zijn niet alleen een duurzaam alternatief,
ze bieden ook de mogelijkheid tot personaliseren.
Als architect, ontwerper of opdrachtgever bepaal
je zelf welk ontwerp de plaat draagt. Natuurlijk is
er een collectie met daarin een groot aantal kleuren, dessins en afwerkingen beschikbaar, maar hoe
geweldig is het om echt je eigen signatuur mee te
geven? Wij ondersteunen Steni en hun klanten in dit

proces, omdat we ruim twintig jaar ervaring hebben
in ontwerp en technische opmaak. We hebben de
afgelopen jaren al heel wat mooie projecten mogen
doen. Ik ben ook bijzonder trots op de collectie met
64 verschillende dessins die we hebben mogen ontwerpen met onze ontwikkelde techniek.’

Betaalbaar

Op maat gemaakte platen met een eigen ontwerp,
is dat niet zeer kostbaar? ‘Dat hangt dus volkomen
van de drager af’, weet Freekje. ‘Moet je kiezen voor
een druktechniek op keramiek, maak dan je borst
maar nat. Met HPL liggen de kosten al een stuk lager.
Steni kan platen tegen nog lagere prijzen maken. Dat
komt omdat de platen per opdracht op maat worden
gezaagd en vervolgens worden geprint. Je bent dus
niet gebonden aan een repeterend patroon, maar
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kunt - als je dat wilt - elke plaat uniek maken. Omdat
Steni on demand werkt, wordt simpelweg veel afval
voorkomen. Dit maakt dat de ‘custom’ platen van
Steni niet gek veel duurder zijn dan de dessins uit de
standaardcollectie.’

Missie

‘Ik voel me soms net een missionaris’, lacht Freekje.
‘Ik merk dat veel ontwerpers, architecten en opdrachtgevers de mogelijkheden nog niet kennen.
Of dat er hardnekkige misvattingen bestaan dat dit
soort toepassingen heel duur en ingewikkeld zijn. Je
kunt het letterlijk zo gek niet bedenken of het is uitvoerbaar tegenwoordig. De meerprijs voor een eigen
ontwerp ten opzichte van een patroon uit de stan-

daardcollectie van een plaatfabrikant zijn minimaal.
En met een veel geringere impact op onze planeet
en het klimaat dan met meer traditionele materialen. In alle opzichten zijn plaatmaterialen met unieke
prints een enorme stap voorwaarts. Laten we die
samen zetten.’

Meer weten?

Wil je meer weten naar aanleiding van dit artikel?
Een afspraak voor een kop koffie is zo gemaakt!
Dit mag ook per Zoom of Teams als dat beter past :-)
Mail naar info@m2uur.nl, bel met 0570 – 67 00 07 of
app Freekje op 06 – 22 20 33 10.
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