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Complete schil uit 1.000 geprinte puzzelstukjes 

spraakmakend
Boerderij van glas 

  MARCO GROOTHOFF

geprinte stukjes én gaat - via projec-

tengineering, logistiek en montage - de 

puzzel leggen. Niet zomaar een puzzel, 

want de schil is echt volledig van glas 

en dat vraagt veel van de waterdicht-

heid, energiezuinigheid en transparantie. 

De oplossing is gevonden in structurele 

beglazing van Artilite digital 8 millimeter 

blank gehard glas met print op zijde 2 

en isolatieglas bestaande uit gehard 

blank float (8 mm) voorzien van print 

met gasgevulde spouw (15 mm) en 

gelaagd glas 88.2 met Low-E coating. 

De isolerende dan wel enkele beglazing 

wordt structureel verlijmd op deuren, 

ramen, brandwerende panelen, kozij-

nen, gevel- en dakroosters en uitzetra-

men. Ook alle niet-glazen delen worden 

voorzien van stroken glas. Van buitenaf 

gezien, zal er geen deurstijl in het zicht 

komen. Zelfs de schoorsteen is van 

glas. De afmeting van de grootste ruit in 

het dakvlak is 2.230 x 3.130 millimeter.

Opdrachtgever van de boerderij is Van 

den Brand Vastgoed & Projectontwikke-

ling, Bouwbedrijf Remmers uit Schijndel 

is de aannemer (tezamen Rembrand). 

De bouw is gestart in maart, de ople-

vering staat gepland voor december. In 

komende uitgaven zullen we het spraak-

makende project op de voet volgen.  < 

De basis van het ontwerp  is ontstaan 

door de fotografie van alle overgebleven 

Schijndelse boerderijen. MVRDV vroeg 

kunstenaar Frank van der Salm daar 

een collage van te maken. Het door 

hem gecreëerde beeld wordt geprint op 

de 1.700 vierkante meter grote glazen 

gevel. Omwille van zicht en transpa-

rantie varieert de print in sterkte en zo 

wordt een moderne techniek toegepast 

met het effect van gebrandschilderd 

glas. De boerderij wordt 14 meter hoog; 

de print volgt de schaalvergroting, de 

geprinte deur telt bijvoorbeeld 4 meter. 

In het bouwwerk worden winkels, res-

taurants, kantoren en een wellnesscen-

trum gehuisvest. 

Glasheldere detaillering

Brakel Atmos vervaardigt de 1.000 

Impressie: MVRDV

’s Nachts zal de boerderij van binnenuit worden 

aangelicht ‘als een monument van de lokale 

geschiedenis’. Impressie: MVRDV

De grootste geprinte ruit geeft 

de hoogwaardige kwaliteit van 

de prints weer: dakpannen en 

rieten dak zijn niet van echt te 

onderscheiden. Foto: Brakel Atmos

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 

die zo kenmerkend is voor de streek. Maar alleen het uiterlijk is 

traditioneel, de uitvoering – uitvergroot en compleet in geprint 

glas – is dat allesbehalve. De schil uit 1.000 puzzelstukjes wordt 

gemaakt door Brakel Atmos uit Uden met glas van AGC Mirodan 

Bouwglas uit Heule (B), geleverd door AGC Westland uit Maasdijk. 
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