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Extra aandacht voor kitten en bevestigen beglazing 

Sinds een jaar of twee zijn composietmaterialen herontdekt voor gebruik 

in gevelelementen. Composieten zijn licht en sterk en maken interessante 

gevelvormen mogelijk. De beglazer van zo’n gevel moet wel rekenen op een 

paar aandachtspunten extra. Goed kijken naar de detaillering, de bevestiging 

van het glas en de verdraagzaamheid van de kit, is het devies.

van composietgevels
Beglazen

Wie de beglazing voor een composiet-

gevel detailleert, zal eerst iets moeten 

weten over de fabricage. Elementen 

voor composietgevels worden gemaakt 

in een mal. Over het algemeen worden 

met composieten grote holle vormen 

gemaakt voor scheepsrompen, opslag-

silo’s, bruggen, windmolenwieken en 

dus ook voor complete gevelelementen. 

Die mal biedt veel mogelijkheden voor 

‘vrije’ ronde en gebogen vormen. Dat be-

tekent niet dat alle vormen mogelijk zijn, 

want de vorm moet nog wel uit de mal 

los kunnen komen. Een gevelelement 

met kloostersponningen kan niet ‘lossen’ 

uit de mal en is daarom niet mogelijk 

in composiet. Daar staat tegenover dat 

gevelelementen uit composieten als 

voordeel hebben dat ze licht zijn en naar 

verhouding erg sterk. Door de wanden 

dikker te maken, kunnen composietele-

menten net zo sterk gemaakt worden als 

nodig is. De holle vorm kan van binnen 

met isolatie worden opgevuld.

Nat of droog beglazen

Tot nu toe is de beglazing in compo-

sietgevels altijd gekit. Daarbij is altijd 

vooraf getest welke kit verdraagzaam is 

met de composiet. Dat is echt nog een 

kwestie van uitproberen. Er zijn ver-

schillende soorten composiet; dus een 

kit die goed hecht en verdraagzaam is 

met de ene composiet, hoeft dat op een 

andere niet te zijn. Wanneer de compo-

sietgevel gecoat wordt, zal dat ook de 

kitkeuze beïnvloeden. Degene die de 

beglazing uitwerkt, moet van geval tot 

geval uitproberen welke kit geschikt is. 

Dat een kit om veel uitzoekwerk vraagt, 

betekent niet dat een droog beglazings-

systeem gemakkelijker is. 

‘Integendeel’, legt Cees Isselman, ad-

viseur van adviesbureau Köhler Peutz 

uit. ‘Bij een droog beglazingssysteem 

hoort een profiel waar de rubber af-

dichtingstrip ingedrukt kan worden. 

Dat profiel kan niet in de vorm van het 

gevelelement uitgespaard worden, 

want dan komt het niet meer los uit de 

mal.’ Wat eventueel wel kan, is een 

aluminium profiel in de mal integreren 

dat dan ingieten in het gevelelement. 

Deze techniek is nog niet gebruikt om 

droog te beglazen. Ingegoten alumi-

nium profielen zijn al wel toegepast 

om gevelelementen onderling aan 

elkaar te koppelen en af te dichten. 

De beglazing kan bevestigd worden 

door bevestigingsprofielen op de com-

posietconstructie vast te schroeven. 

Heel belangrijk is waar en hoe diep de 

Het nieuwe Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht krijgt een composietgevel met ronde ramen. Het 

glas is van Saint-Gobain, type 66A2(20A)10S Cool Lite SKN 154. Beeld: Architectuurstudio HH
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Het A2 hotel bij Amsterdam krijgt een composiet binnengevel en een glazen buitengevel. Het glas is van 

AGC: 6(16)6.6.2 blank glas met een Low-E coating op posite 2. Beeld: Benthem Crouwel Architecten
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schroeven komen. Het is absoluut niet 

de bedoeling dat via het schroefgat 

teveel water terecht komt in de spon-

ning rond het glas of, misschien wel 

erger, in het holle composietelement. Te 

lange schroeven en schroeven op de 

verkeerde plek zijn te voorkomen door 

de mogelijkheden goed door te spreken 

met de composietleverancier.

Thermische uitzetting

Door te variëren met de samenstelling 

van de composiet, kunnen producenten 

de uitzettingscoëfficiënt beïnvloeden. In 

de gevel van INHolland in Delft is een 

composiet toegepast waarvan de uitzet-

ting gelijk is aan die van glas. Daardoor 

‘werkt’ de aansluiting tussen composiet 

en glas niet of nauwelijks wanneer de 

gevel door temperatuurwisselingen 

uitzet en krimpt. Een heel andere keuze 

is gemaakt voor de nieuwe compo-

sietgevel van het Stedelijk Museum in 

Amsterdam: die heeft een uitzettingsco-

efficiënt van praktisch nul. Daarom kan 

deze gevel als één geheel en zonder 

dilataties uitgevoerd worden. Andere 

composieten hebben een uitzetting die 

ongeveer gelijk is aan die van alumi-

nium. De vraag is of de uitzetting van 

het gevelmateriaal veel uitmaakt voor 

de beglazing. ‘Nee’, zegt Isselman. ‘Be-

glazing wordt altijd al geplaatst met een 

omtrekspeling en die is groot genoeg 

om de verschillende uitzettingscoëffici-

enten van composieten op te vangen.’

Omdat composieten een nieuw gevel-

materiaal zijn, is de toepassing tot nu toe 

vooral in projecten waaraan een bepaald 

architectonisch idee ten grondslag ligt. 

Denk aan de volledig vlakke gevel van 

Gebouw X van hogeschool Windesheim 

in Zwolle of de uiterst dunne gevel van 

INHolland. Dat architectonische aspect 

moet dan wel tot in de details doorge-

voerd worden en dat kan gevolgen heb-

ben voor de uitwerking van de beglazing. 

Een te diep liggende of verkeerd ge-

kleurde kitnaad of een ten opzichte van 

het composietvlak verspringend glasvlak 

kan het hele beeld verstoren. Wat dat 

betreft moet de beglazer van een com-

posietgevel extra zorgvuldig werken. In 

grote lijnen zijn composietgevels dus niet 

lastiger of ingewikkelder om te beglazen, 
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ze vragen alleen om wat meer zorgvul-

digheid van tevoren, aldus Isselman: ‘De 

checklist is wat langer’.

Goede ervaringen

Met twee projecten, die eerder in Glas 

in Beeld beschreven werden, is de 

nodige ervaring opgedaan. Gebouw X 

was BNA gebouw van het jaar 2011. 

De composiet is een met glasvezel 

versterkt polyester. De ramen zijn ge-

lijmd op aluminium profielen, die op 

hun beurt aan de composietelementen 

geschroefd zijn. Het glas is aan de bui-

tenkant afgekit. Architect Aldo Vos van 

BroekBakema volgt het gebouw nog en 

weet dat de gevel goed functioneert: 

‘Weliswaar zijn er kleine opleverpunten, 

maar die worden hersteld. Geen zaken 

voor het glasbedrijf.’  Over de toekomst 

van composiet als gevelmateriaal is 

Vos positief gestemd: ‘Ik denk dat het 

materiaal qua duurzaamheid en schoon 

blijven verder verbetert en dan kunnen 

we er helemaal niet meer omheen.’

De composietgevel van INHolland is de 

slankste glasgevel ter wereld en won 

daarmee de Innovatie Award van de 

Glas Award 2010. De composiet is hier 

een met koolstofvezel versterkte epoxy. 

Peter van de Rotten, projectleider bij Oc-

tatube, volgt de gevel nu twee jaar: ‘Hij 

beweegt wat minder dan we verwacht 

hadden, omdat een ander gebouw de 

wind wegneemt. De voorspanning in de 

aramide spandraden is iets teruggelo-

pen, maar ook dat valt helemaal binnen 

de verwachting. De hechting van de kit 

op het composiet is nog steeds goed.’ 

Een ander aandachtspunt is de damp-

dichtheid van de composiet afstand-

houders. Tot nu toe is geen enkele ruit 

aangeslagen en er loopt een studie naar 

de dampdichtheid eigenschappen van 

de glas-composietpanelen. 

Op komst

Hoewel de bouw als geheel flink terug-

gelopen is, groeit de toepassing van 

composieten. We tellen momenteel zes 

interessante projecten. In het centrum 

van Utrecht wordt gewerkt aan de nieuw-

bouw van Muziekcentrum Vredenburg. 

Dit krijgt een composietgevel met cirkel-

vormige uitsneden van 0,70 meter waarin 

Het gebouw van INHolland in Delft heeft een composietgevel van slechts 45 millimeter; het dubbelglas 

is van AGC Westland. Foto: Octatube 
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Detail constructie
A: verbinding met staalconstructie
B: Isolatie glaspanelen
C: Composiet buis
D: Aramide kabel
E: Hydrauliek afspannen aramidekabel

Detail: draagconstructie door glasspouw
F: 10 mm. gehard glas
G: spacer (evt. composiet)
H: composiet voetplaat verlijmd op buis
I: composiet vulringen tbv verticaal stellen
J: composiet assemblage bus
K: carbon buis
L: buitenblad gehard 10 mm. incl. coating
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Doorsnede bevestiging glaspanelen 
aan de afgespannen aramide kabels
in het hart van de glaspanelen

Isometrie contructiedetail

Bevestiging glaspanelen aan de 
afgespannen aramide kabels in het 
hart van de glaspanelen
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glas komt. De gevelelementen zijn 3,40 x 

15 meter groot. Het Stedelijk Museum in 

Amsterdam krijgt een gladde façade van 

100 meter. Met het composietmateriaal 

van aramide- en koolstofvezels is dat 

zonder naden of zichtbare verbindingen 

uit te voeren. De uitzettingscoëfficiënt 

is te verwaarlozen zodat geen dilataties 

nodig zijn om eventuele uitzetting op te 

vangen. Helaas voor de glasbranche 

krijgt deze gevel, voor zover de visualisa-

ties dat laten zien, geen ramen.

Ook in Amsterdam, maar dan aan 

de stadsrand langs de snelweg, is 

momenteel het A2 hotel in aanbouw. 

Deze ronde toren krijgt een buitenhuid 

van glas, maar daarbinnen ligt de 

eigenlijke wind- en waterdichte gevel 

en dat is een composietgevel. De be-

doeling is dat in deze composietgevel 

de isolerend dubbelglasruiten op een 

‘traditionele wijze’ worden geplaatst. 

De dakkap van het ministerie van 

Defensie in Den Haag wordt gemaakt 

van composiet en het Regiokantoor 

van Enexis in Zwolle krijgt een gevel 

van composiet. Op de campus van de 

Rijksuniversiteit Groningen tenslotte, 

is het gebouw voor levenswetenschap-

pen recent gerealiseerd met een com-

posietgevel. De ruiten in deze gevel 

zijn in aluminium frames opgenomen 

die vervolgens in de sponningen van 

de composietgevel zijn aangebracht.

De ontwikkeling van composieten is 

nog lang niet ten einde. Wie in compo-

sietgevels glas wil (blijven) leveren en 

monteren, zal de ontwikkelingen op de 

voet moeten volgen en is genoodzaakt 

samen te werken met leveranciers, 

want, aldus Van de Rotten: ‘Composiet 

heeft een absolute meerwaarde in ge-

vels en overspanningen die aan bijzon-

dere eisen moeten voldoen.’ <

De stevigheid van 

de beglazing van 

de composietgevel 

van gebouw X werd 

getest met een 

slingerproef. Foto: 

Cees Isselman, 

Kohler Peutz 

Mock-up van de gevel van het A2 hotel, de binnengevel is van composiet. Foto: Octatube

Detailtekening van de bevestiging van de beglazing in de composietgevel van Gebouw X. 

Tekening: BroekBakema


