
Constructief glazen luifel 
doorstaat te

De liggers zijn van PVB-gelaagd

glas, opgebouwd uit drie lagen

thermisch gehard glas 12 x 440 milli-

meter. De liggers zijn 2700 millimeter

lang en op een raster van 2133 millime-

ter gemonteerd. De bevestiging van de

liggers aan de stalen torsieligger is uit-

gevoerd met stalen hoeken door een

combinatie van klemming en stuik. De

klemming wordt geactiveerd door de

Aan het Stadhoudersplein in Rotterdam is een bijzonder constructief glazen

luifel te vinden. De glazen liggers van de luifel, een ontwerp van VVKH Archi-

tecten uit Leiden in combinatie met Glasimpex Schiedam, zijn berekend,

gecontroleerd en uitvoerig getest.
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bout voor te spannen; stuik door de

ruimte tussen vulring en gat in het glas

te vullen met een mortel. De liggers dra-

gen een glazen luifel van twee lagen

thermisch voorgespannen glas 12 milli-

meter dik met een totale lengte van 20

meter.

Berekend en getest

De glazen liggers zijn analytisch (zon-

der FEM) statisch berekend door Glas -

impex. De gemeente kon vanwege het

ontbreken van normen de berekening

niet toetsen op het Bouwbesluit en

eiste een second opinion. De controle

is uitgevoerd door prof. ir. Rob Nijsse

van ABT uit Arnhem en hij keurde de

berekeningen zonder enig commen-

taar goed. 

Toch eiste de gemeente Rotterdam dat

de capaciteit van de verbinding tussen

de ligger en de bouwkundige construc-

tie getest zou worden. Op voorstel van

Glasimpex is de verbindingscapaciteit

op stuik en wrijving apart getest. In

aanwezigheid van de betrokken partij-

en is dit bij Glasimpex in huis uitge-

voerd, waarbij twee liggers zijn opge-

bouwd. De origineel toe te passen

opbouw is getest in een verbinding op

stuik die is belast met een gewicht van

700 kilogram op een arm van 2000 mil-

limeter vanaf de boutverbinding (4670

kg op één gat). De klemming is getest

met een ruit van 12 x 440 millimeter,

belast door een gewicht van 600 kilo-

gram op een arm van 2000 millimeter

(4000 kg op één gat). De testen werden

glansrijk doorstaan.  

Veiligheidsconcept

Het veiligheidsconcept van de con-

structie is als volgt uitgedacht. Wan-

neer twee van de drie ruiten van een

ligger falen, blijft de ligger in staat een

aanzienlijk deel van de belasting te

kunnen dragen. Wanneer één complete

ligger faalt, blijft de liggende ruit, met

een aanzienlijke doorbuiging, op zijn

plaats. Dit hele concept voldoet aan

het Bouwbesluit (NEN 6700) en is  juni

2010 gemonteerd. Begin augustus is

een van de liggers door het uitvoeren

van grondwerkzaamheden volledig

gebroken. Het veiligheidssysteem vol-

deed en de constructie bleef in tact. De

gebroken ligger, zonder enig restdraag-

vermogen, werd gedragen door de dak-

ruiten. <

Ron Kruijs  en Cock Weerd,             
Glasimpex Schiedam
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Na de breuk

van een van

de liggers

bleek het vei-

ligheidssys-

teem te vol-

doen en bleef

de constructie

in tact. 

De test van

de luifel in de

hal van 

Glasimpex.
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