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Van gotische kerkramen tot expressionistische sky-

scrapers: bouwers en ontwerpers maken al heel lang 

heel graag gebruik van glas. Het materiaal uit zand, 

soda en kalk is een multitalent: transparant, repre-

sentatief, constructief inzetbaar, duurzaam en in 

staat om tal van functies aan de gevel te vervullen. 

Zes recente Hollandse projecten bieden een staal-

kaart van de innovatieve kracht van glas.

Zes 
innovatieve 
projecten

Bouwen met glas

Hybride verlijmde constructie

Transparante entree

Een blikvanger moest het worden, 

de nieuwe entree naar de kasteel-

ruïne van Valkenburg, en een dui-

delijke markering van de voorheen 

wat weggestopte ingang naar de 

historische hoogteburcht. 

Scheuten Absoluut Glastechniek 

deed de engineering en leverde en 

monteerde het transparante 

entreegebouw naar ontwerp van 

architect Harrie Luijten uit 

Maastricht. Dat het een hybride uit 

staal en gelamineerd gelaagd glas 

werd, is te danken aan wat ze bij Scheuten het ‘Hollandse bouw-

budget’ noemen. Het strikte financiële kader resulteerde in een (op 

zichzelf te licht) stalen frame, uitgestijfd met constructief, in het 

staal verlijmd glas. 

Het entreegebouw meet 6 x 6 meter bij een hoogte van 9,30 meter 

en heeft twee ingangen met automatische schuifdeuren. De terug-

liggende ingangen verlangden een portaalconstructie waaraan de 

schuifdeuren kwamen te hangen en waarmee de openingen in de 

gevel opgevangen konden worden. Het gevelglas bij aan de stabili-

teit van de portaalconstructie. Op twee niveaus aan de binnenkant 

bevinden zich stabilisatiekabels van 6 mm diameter.

De hybride constructie is vergelijkbaar met die in het Ministerie van 

Financiën, waar Scheuten de ‘hangende wintertuin’ realiseerde. 

Met dat verschil dat de constructie in Den Haag hangt en in 

Valkenburg sprake is van een staande constructie. Scheuten was 

vrij vroeg bij het project betrokken. Zodoende kon een aantal zaken 

fraai worden geïnte-

greerd, zoals de 

hemelwaterafvoer 

(opgenomen in de 

staalconstructie) en de 

sensoren voor de toe-

gang (openen/sluiten 

van de schuifdeuren) 

die zijn weggewerkt in 

de nis van de deuren.

Brandwerend glas van 
uitzonderlijk formaat

Alles glas

In de Lely Campus in Maassluis is 

zo veel glas verwerkt, dat het 

gebouw op sommige plekken uit 

louter glas lijkt te bestaan. De Lely Campus is het internationale 

hoofdkantoor van de Lely Groep en herbergt twee productielocaties. 

Volgens projectarchitect Machiel Hopman van ConsortArchitects uit 

Rotterdam geeft de open architectuur het beste uitdrukking aan de 

high tech bedrijfsvoering van de Lely Groep. 

AGC Glass leverde voor de Lely Campus Thermobel Stopray Vision 

50 dubbel glas, met een LTA van 50 en een ZTA van 28, gevat in een 

ranke aluminium vliesgevel van De Groot & Visser. Wat betreft het 

ontwerp van het gebouw lag de uitdaging met name in het feit dat de 

gevels zo ontwikkeld moesten worden dat ze in geval van een brand 

alleen (of hoofdzakelijk) van buitenaf belast konden worden. 

Hierdoor kon met een verkorte brandkromme gerekend worden.

Bij het brandwerende Pyropane 241-60 glas van AGC verlangde de 

architect forse formaten, om de transparantie in het ontwerp vast te 

houden. Gevelbouwer De Groot & Visser moest voor de ruitmaat van 

177,6 x 360 centimeter een conformiteitsverklaring opvragen bij 

Efectis Nederland.

Voor het overige moest het glas in de Lely Campus voldoen aan een 

heel spectrum van eisen: warmtewering, zonreflectie, windbelasting, 

letselveiligheid, doorvalveiligheid, brandveiligheid en akoestiek, 

mede ingegeven door de ligging van de Lely Campus aan de drukke 

A20. Opmerkelijk wapenfeit: de Lely Campus ontving een REEAM-NL 

Outstanding duurzaamheidscertificering met vijf sterren, de hoog-

ste haalbare certificering. Met glas als prominent bouwmateriaal. 

Dubbel glas wel te verstaan, geen triple glas.
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Bouwen met glas Transparante afgeronde hoeken

Glas maakt gebouw slank

In het kantoor van ICT-bedrijf Sigmax in Enschede maken grote glas-

ruiten de scheiding tussen binnen en buiten ragfijn. Architect Paul 

de Ruiter maakte van het Sigmax gebouw een sterk horizontaal 

belijnd, rank en licht gebouw, met een hoofdrol voor het glas. 

Glassolutions Saint-Gobain leverde de beglazing voor het gebouw.  

Er werden hoge eisen gesteld aan het glas, wat betreft afmeting, 

eigenschappen en met name de wijze van bevestiging. Het 

Sigmaxkantoor kreeg om die reden Climaplus Ultra N en Climaplus 

Contour glas. Het glas is semi-structureel bevestigd, waarbij de hori-

zontale zijden van het glas zijn weggewerkt in de vloer en in het pla-

fond. De verticale naden zijn structureel gekit. Achter de verticale 

naden is geen kozijn- of vliesgevelstijl toegepast, waardoor van bin-

nen en buiten een volledig vlakke glasgevel is ontstaan. Omdat er 

geen stijlen en klem- en deklijsten zijn toegepast, worden de reflec-

ties van het glas niet onderbroken en is een zeer hoge mate van 

transparantie ontstaan. Hierdoor kan het daglicht tot diep in het 

gebouw doordringen

Het meest opmerkelijke glasgebruik is te vinden op de hoeken van 

het pand. De glaspuien zijn op alle gebouwhoeken afgerond. Hier is 

warmgebogen Climaplus Contour glas geplaatst. 

Het glas zorgt in het Sigmax pand niet alleen voor transparantie en 

een goede daglichttoetreding, het speelt ook een belangrijke rol bij 

de klimaatbeheersing. Iedere gevel heeft zijn eigen klimaatconcept 

en de klimaatbeheersing gebeurt direct via de glazen gevel. De uit-

kraging van de verdiepingsvloeren varieert per gevel. Aan de zuid-

zijde is de uitkraging van de verdiepingsvloeren het grootst en dient 

als zonneluifel. Aan de onderzijde is de uitkraging voorzien van rvs-

panelen om, via de volledig beglaasde gevel, indirect daglicht diep 

het gebouw in te transporteren.

Glazen lamellen met LED

Custom made en high tech

AAE Helmond, bedrijf in mechatronics, wilde van de nieuwe kan-

tine, prominent gepositioneerd aan de voorkant van het bedrijf-

sterrein, een visitekaartje maken, even hightech als producten van 

AAE. Dat hightech-karakter is uitgedrukt in een ellipsvormig 

gebouw met een schuin groen dak en een volledig transparante 

glazen gevel. 

De glasgevel van Scheuten Absoluut Glastechniek is opgebouwd 

uit gesegmenteerd zonwerend triple glas en 126 glazen lamellen. 

De gevelglasdelen zijn ca. 0,5 meter breed en 3 meter hoog. 

De lamellen zijn multifunctioneel. In de eerste plaats werken ze 

constructief door te zorgen voor afdracht van de windlast naar de 

staalconstructie die werkt op het gevelglas. Dit werd mogelijk door 

het verlijmen van profielen aan de lamellen waarin het triple gevel-

glas is geklemd. Montagetechnisch bood deze methode bovendien 

extra tijdwinst: alle lamellen konden in het werk met een eenvou-

dige boutverbinding aan de staalconstructie worden gekoppeld. 

Tenslotte is de custom made gevel van de kantine, een ontwerp 

van architectenbureau Margry Arts uit Valkenswaard, aan de bin-

nenzijde, op de koppen van de glazen lamellen, voorzien van RGB 

LED strips, ingegoten in een profiel aan de achterzijde van het glas. 

Dankzij een honingraat zeefdruk op de glazen lamellen wordt het 

LED licht egaal verspreid. Zo ontstaat de indruk dat de lamellen 

stralen van licht. Elke LED heeft zijn eigen aansturing: AAE kan het 

licht computergestuurd laten ‘waaieren’ van licht- naar donker-

groen, of kiezen voor een willekeurige andere kleur licht binnen het 

RGB spectrum. 

Extra aandachtspunt was de afstemming van glas en staal. De  

geometrische vorm van het gebouw, ovaal met een schuin dak, 

vereiste de toepassing van complex gewalste staalprofielen.  

De staalconstructie fungeert tegelijk als kozijn voor de glazen 

lamellen ; dat resulteerde in een strikte maattolerantie van 4 milli-

meter op 7 meter hoogte. 
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24 glasopbouwen

Cradle tot cradle met glas

Opvallend veel glas onder een ver uitkragende luifel, dat typeert de 

architectuur van het nieuwe hoofdkantoor van de FIFPRo, de bond 

die wereldwijd de belangen behartigt van professionele voetballers. 

Het FIFPRo House staat op het Park 20|20, het groene bedrijventer-

rein in Hoofddorp waar de Amerikaanse architect William 

McDonough probeert zijn cradle to cradle filosofie zoveel mogelijk 

toe te passen, in elk gebouw dat er verrijst.

Het hoofdontwerp van het FIFPRo House stamt van William 

McDonough and partners en is technisch uitgewerkt door N3O 

Architecten uit Nootdorp. Bij het FIFPRo kantoor zette N3O aan de 

gevels in op zo groot mogelijke glasvelden en zo min mogelijk ander 

materiaal. Dat resulteerde in glas van voet tot dak. Dat glas is afkom-

stig van AGC, leverancier van het glas voor alle bedrijfspanden op 

Park 20|20 en in Europa de enige C2C gecertificeerde glasleveran-

cier . 

In het gebouw draaide het bij de inzet van het glas om de balans tus-

sen lichtdoorlatendheid en zonwering. De prominente luifel stond 

AGC toe de lichtdoorlatendheid van het glas groter maken, zonder 

daarbij aan zonwering te hoeven inboeten. Aan de gevel bevindt zich 

Stopray Vision 50 glas, met een LTA van vijftig procent en een ZTA 

van 28 procent. 

Daarnaast moest het 

glas een rol vertolken 

in een heel palet aan 

aanvullende eisen, ten 

aanzien van luchtver-

keerslawaai, inciden-

teel beloopbaar glas, 

brandwerend glas, 

dakbeglazing, privacy, 

letselwerendheid, doorvalveiligheid en isolatiewaarde. Al deze eisen 

hebben uiteindelijk geresulteerd in 24 verschillende glasopbouwen. 

Bij het doorvalveilig glas leverde AGC een glasopbouw (van buiten 

naar binnen) van 8 mm Stopray Vision 50 t, spouw 15 argon, en 

Stratobel 1010.2, bij het incidenteel beloopbaar glas 10 mm Stopray 

vision 50 t, spouw 15 argon, en Stratobel 66.2, bij een oppervlakte 

van ruim 3 vierkante meter per ruit. 

De voorgevel van het FIFPRo kantoor staat onder een lichte hoek 

van 7,5 graden. Deze helling en de grootte van de ruiten (hellend 

glas 2220 mm x 3370 mm; doorvalveilig glas 2220 mm x 3780 mm) 

stelden extra eisen aan de sterkte en dikte van het glas. 

Rondom spiegelend en abstract

Glassculptuur aan de Maas

De Regiocentrale Zuid in Maasbracht, de ‘verkeerstoren’ die het 

internationale scheepsverkeer op de Maas en andere waterwegen in 

de regio afwikkelt, is een ontwerp van architect Wiel Arets. Arets 

koos voor een heldere hoofdvorm met een gladde huid uit ruiten en 

panelen van isolatieglas. Saint Gobain Glassolutions Gevelebouw 

leverde voor het gebouw gebogen zonnewarmtewerend glas Cool-

Lite ST 150 als shadowboxpaneel en als gebogen en gezeefdrukt 

glas met een gordijnmotief. Ook bevindt zich aan het gebouw gebo-

gen en gelaagd geëmailleerd glas, structureel verlijmd (Emalit) , 

gebogen brandwerend glas en gelaagd glas met een geprint motief 

(Stapid View). Het buigen van de isolatieglasruiten gebeurde bij 

Döring Glas. 

Arets’ ontwerp bestaat uit een glazen plint die staat in een waterpar-

tij, met daarop een ver uitkragend, veelhoekig volume. Profielen in 

het zicht waren voor de architect uit den boze. Alle zichtvlakken zijn 

beglaasd, zelfs de onderkant van de overstek: hier verlangde Arets 

gezeefdrukt zwart glas om een extra reflectievlak te creëren dat het 

daglicht dat op het water valt een extra duw in de rug te geeft bij het 

verlichten van de ruimtes in de plint. Binnen zorgt een centraal 

atrium bovendien voor extra daglicht van bovenaf.
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