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De Glazen Boerderij (3)

montage in volle gang
Verlijming glas klaar,

  MArco groothoff

De montage van de glazen ruiten van de veelbesproken Glazen 

Boerderij in Schijndel is in volle gang. Halverwege september 

werden de eerste ruiten geplaatst. Inmiddels krijgt men in 

Schijndel al een duidelijk beeld van de boerderij van glas die 

op het marktplein komt te staan. De montage vindt van boven 

naar beneden plaats, waarbij gestart is met het dak en de 

schoorstenen, gevolgd door de glazen gevels. De verlijming 

van het glas is afgerond en uitgevoerd door Condor Projects 

uit Echt, dochterbedrijf van Mosa Glas.

De Glazen 

Boerderij krijgt 

langzaam 

vorm. Het 

effect van het 

geprinte glas 

is verbluffend. 

Foto’s: Brakel 

Atmos

De basis van De Glazen Boerderij is 

een stalen framewerk. Strak op dit staal 

zijn de aluminium profielen van Bra-

kel Atmos aangebracht. De uitdaging 

hierbij was het gebrek aan toleranties, 

namelijk maximaal 5 millimeter. Het 

toegepaste beglazingssysteem is het 

Brakel 4 systeem waarbij ruiten vierzij-

dig opgelegd en ingeklemd worden. Dit 

systeem heeft een interne waterafvoer, 

hetgeen betekent dat water te allen 

tijde naar buiten afgevoerd wordt.

De structureel verlijmde beglazing is op 

de profielen geplaatst. Dit betekent dat 

de buitenruit structureel met de binnen-

ruit verbonden wordt door middel van 

een structurele, terug liggende randaf-

dichting. Vervolgens worden de ruiten 

onderling op het aluminium profiel inge-

klemd middels aluminium klemstrips.

Schil compleet van glas

De gehele buitenschil bestaat uit glas. 

Dit betekende dat ook onderdelen die 

geen deel uitmaken van de glascon-

structies voorzien moesten worden 

van glas. Concreet houdt dit in dat op 

maat vervaardigde ruiten, voorzien 

van unieke prints, verlijmd worden op 

allerhande producten zoals roosters, 

deuren, panelen en ramen. 

De verlijming van het glas is in op-

dracht van Brakel Atmos uitgevoerd 

door Condor Projects, geselecteerd 

vanwege de (internationale) ervaring 

met complexe gevelverlijmingen en de 

eigen ontwikkelde en goedgekeurde 

systemen voor structurele verlijming. 

Condor is gecertificeerd voor verlij-

ming met Dow Corning, maar bij dit 

project is voor een eigen systeem 

gekozen, waarbij gebruik wordt ge-

maakt van tape. Projectleider John 

Schot was het aanspreekpunt van 

Condor Projects voor Brakel Atmos 

en heeft het gehele project in juiste >>
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Gevelpanelen van glas: geen metselwerk, maar een 

‘levensechte’ print met en voor boerderijen uit de streek 

zo kenmerkend detail. Foto’s: Condor Projects

De structurele verlijming van een 

glaspaneel op een aluminium frame. 

Verlijming van geprint glas op een 

dakrooster.

banen geleid. ‘We hebben het werk 

in een zeer nauwe, open en prettige 

samenwerking uitgevoerd. Uitdagin-

gen die gedurende de uitvoering van 

dergelijke speciale projecten altijd 

naar voren komen en op de tekentafel 

Compleet van glas
In Schijndel wordt een complete boerderij van glas gemaakt. Het geboortedorp 

van architect Winy Maas van MVRDV uit Rotterdam inspireerde hem tot het 

maken van een traditionele boerderij. De schil bestaat uit 1.000 puzzelstukjes ge-

print glas, gemaakt door Brakel Atmos uit Uden met glas van AGC Mirodan Indu-

stries uit Heule-Kortrijk (B), geleverd door AGC Westland uit Maasdijk. Kunstenaar 

Frank van der Salm maakte een collage van foto’s van Schijndelse boerderijen en 

het door hem gecreëerde beeld wordt geprint op de 1.700 vierkante meter grote 

glazen gevel. Omwille van zicht en transparantie varieert de print in sterkte. De 

boerderij wordt 14 meter hoog; de print volgt de schaalvergroting. In het bouwwerk 

worden winkels, restaurants, kantoren en een wellnesscentrum gehuisvest. We 

volgen de bouw die dit najaar plaatsvindt, op de voet. In Glas in Beeld nummer 3 

(juli 2012) en nummer 4 (september 2012) verschenen de eerste afleveringen.Impressie: MVRDV

Keperdetail van het toegepaste beglazingssysteem.

niet zichtbaar zijn, hebben we in een 

goede samenwerking opgelost. Het 

voordeel van tape is de flexibiliteit als 

het gaat om de handling, ook van gro-

tere glasoppervlakken. Bij tapen komt 

de hechting direct, voor ongeveer 80 

procent, tot stand. Na verlijming is het 

object onmiddellijk handelbaar en de 

volledige hechting, dus voor 100 pro-

cent, vraagt maar 24 uur.’

Montage en logistiek

De afdichting van de schil van glas ge-

beurt, in plaats van met een traditionele 

afdeklijst, met een weatherseal kitnaad 

waardoor er geen waterophoping op-

treedt. In dit geval gaat het – vanwege 

de esthetica - om een zeer smalle voeg 

van 20 millimeter. Dit op uitdrukkelijke 

wens van de architect. 

De glazen puzzelstukjes vormen straks 

een sluitend geheel. Deze puzzel moet 

onder een behoorlijke tijdsdruk gere-

aliseerd worden. De daarvoor vereiste 

logistiek vormt weer een puzzel op 

zich. De duizend ruiten, die allemaal 

verschillende afmetingen hebben, 

ondergingen op diverse plaatsen be-

werkingen. Zoals aangegeven zijn veel 

van de bedrukte ruiten samengevoegd 

tot isolerende beglazing. De isolerende 

dan wel enkele beglazing is vervolgens 

structureel verlijmd op deuren, ramen, 

brandwerende panelen, roosters en 

kozijnen. Het is daarbij uiterst be-

langrijk dat alle glazen elementen op 

tijd op de bouwplaats arriveren. De 

volgorde luistert daarbij erg nauw. De 

monteurs moeten de juiste ‘bouwpak-

ketten’ krijgen, zodat ze die volgens 

planning op de juiste locaties kunnen 

aanbrengen.   < 
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