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Glas van Scheuten voor ‘achtertuin’ in Venlo

Blikvangers Floriade

Eens in de tien jaar vindt in Nederland 

de Floriade plaats. Dit jaar ontvangt 

Venlo naar verwachting ruim 2 miljoen 

bezoekers uit binnen- en buitenland. 

Deelnemers zoals landen, (tuinbouw-) 

bedrijven en overheden laten de be-

zoekers nog tot en met oktober genie-

ten van ‘s werelds mooiste en meest 

bijzondere bloemen, planten, bomen, 

groenten- en fruitsoorten. Om een in-

druk te geven: er zijn 18.000 struiken, 

1,8 miljoen bloembollen en 15.000 

hagen geplant. Het centrale thema 

van de tuinbouwtentoonstelling is ‘Be 

part of the theatre in nature, get closer 

to the quality of life’. Dit staat voor de 

invloed van de tuinbouw op de kwaliteit 

van leven: economisch, lichamelijk 

en geestelijk welzijn. Het terrein in de 

Noord-Limburgse telt circa 100 hectare. 

Jo Coenen & Co Architekten maakte het 

masterplan voor de Floriade. 

Duurzaamheid 

Het centrale thema in het ontwerp is 

duurzaamheid. Twee markante en duur-

zame gebouwen zetten de toon in het 

gebied: de InnovaToren en Villa Flora. 

In de InnovaToren verwerkte BAM 

duurzame materialen en energiezuinige 

installaties. De energiebesparende 

technieken die zijn toegepast, zijn 

onder andere warmtewisselaars, beton-

Jón Kristinsson
Professor Jón Kristinsson is uitvinder, architect en emeritus hoogleraar en in die 

hoedanigheden al meer dan dertig jaar dé expert en pionier bij uitstek als het gaat 

om duurzaamheid. Met Villa Flora ziet hij hiermee op 78-jarige leeftijd zijn levens-

werk gerealiseerd. Al dertig jaar geleden had hij plannen voor een volledig duur-

zaam, liefst volledig C2C, gebouw. Deze ideeën combineerde hij met de eisen van 

de opdracht: glas en groen. En het ontwerp moest symbool staan voor de tuinbouw. 

Kristinsson is een van de zes sprekers tijdens het SBR Duurzaamheidscongres dat 

op 7 juni op de Floriade plaatsvindt en klimaatadaptie als thema heeft. Organisaties 

die dat wensen kunnen sponsor worden van het congres, en bijvoorbeeld zelf een 

bijdrage leveren in de vorm van een workshop, excursie of stand. Meer informatie 

en aanmelden: www.sbr.nl/duurzaamheidscongres

InnovaToren en Villa Flora 
InnovaToren
Opdrachtgever: Provincie Limburg

Ontwerp: 

Jo Coenen & Co Architecten

Bouw: BAM utiliteitsbouw BV

Hoogte: 70 meter

Aantal verdiepingen: 12

Totale oppervlakte: 5.200 m2 kan-

toorruimte, 1.000 m2 glazen atrium, 

400 m2 horeca/catering

Bijzonderheden: de fysieke 

entree van de Floriade 2012 en 

multifunctioneel kennis- en innova-

tiecentrum; vrijwel volledig cradle-

to-cradle 

Kosten: circa 26 miljoen euro

Voor het eerst in de geschiedenis wordt de Floriade buiten de Randstad 

gehouden. Blikvanger in Venlo zijn de InnovaToren en Villa Flora. Scheuten 

Glas leverde een groot deel van het glas voor deze bouwwerken ‘in haar 

achtertuin’. Na de Floriade krijgen de gebouwen een tweede leven en wordt het 

terrein omgevormd tot een duurzaam bedrijventerrein, het Venlo GreenPark.
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De InnovaToren bestaat uit een kantoortoren met daarvoor een atrium met golvend 

dak. Het glas is geleverd door Saint-Gobain.

  MARK VAN SEGGELEN 

kernactivering en een dubbele glasge-

vel. De InnovaToren bestaat naast de 

kantoortoren uit een entreegebouw en 

een atrium. 

Ook Scheuten Glas draagt bij aan duur-

zaamheid. De Venlose onderneming 

wilde erg graag de opdracht binnenha-

len, merkt Roy van Leeuwen op, com-

mercieel manager van het bedrijf.  ‘De 

Floriade ligt haast in de achtertuin van 

ons familiebedrijf. Het project, prestigi-

eus door zijn omvang en allure, wilden 

we graag uitvoeren. De provincie Lim-

burg wilde graag innovatieve Limburgse 

bedrijven bij het evenement betrekken. 

Dat we al ons vlakglas recyclen en 

smelten in de eigen floatovens, draagt 

mede bij aan onze duurzaamheid en 

hetzelfde geldt voor de hoogwaardige 

glassoorten die we toepassen.’ Scheu-

ten doorliep het aanbestedingstraject. 

Hurks Geveltechniek kreeg de opdracht 

als gevelbouwer. De eerste paal voor 

de InnovaToren ging op 20 juli 2010 de 

grond in. 

Atrium als entree

Het complex bestaat uit een kantoorge-

bouw met daarin een gedeeltelijk geïn-

tegreerd atrium als entreeruimte voor 

de Floriade. De kantoortoren van 70 

meter hoog heeft een bruto vloeropper-

vlak van 5.200 vierkante meter verdeeld 

over twaalf verdiepingen. Het atrium 

heeft een bruto vloeroppervlak van 

1.000 vierkante meter met daarin de 

ontvangstruimte en toegangscontrole 

voor de Floriade. Het atrium heeft een 

hoog transparant karakter en een bij-

zonder golvende vormgeving. Het gol-

vende glas is van Saint-Gobain (1.250 

m² SGG Stadip 66.2) met als bijzonder 

kenmerk dat de gehele bovenzijde van 

het atrium een unieke radius heeft. 

Naast het atrium is een ruimte gereali-

seerd, bestemd voor horeca, catering 

en vergaderingen. 

Voor de InnovaToren leverde Scheuten 

4.100 vierkante meter glas. Petro van 

Haaren van Hurks Geveltechniek somt 

de functies op: superisolerend, brand-

werend en veilig. ‘De U-waarde van 

het isolatieglas bedraagt 1,1 W/m2K. 

Daarmee dragen we bij aan een lagere 

energiebehoefte en brengen we de 

CO2-uitstoot terug.’

‘Met de specifieke glassamenstellingen 

geven we gehoor aan duurzaam bou-

wen’, vult Van Leeuwen aan. ‘Het was 

geen standaard klus; er is een grote 

diversiteit in glassamenstellingen: ruiten 

van enkel en halfgehard glas, ruim 3 

meter hoge gevelelementen van 10 

millimeter dik floatglas tot gezeefdrukt 

>>

J. van Vegchel, Kunststof, Aluminium & Glas heeft op de Floriade een 

paviljoen gebouwd in de vorm van een serre met gelaagd veiligheidsglas van 

Pilkington. Het paviljoen wordt door de Smood Smart Food Factory gebruikt 

voor de promotie van gezonde ‘snacksnoepjes’.
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glas met een dikte van 8 millimeter. Dat 

laatste glas wordt veelal gebruikt als 

borstwering.’

Klimaatgevel

Hurks Geveltechniek paste een klimaat-

gevel toe uitgevoerd in profielen van 

Alcoa. ‘Dit geveltype wordt nog mond-

jesmaat toegepast’, licht Van Haaren 

toe. ‘De binnen- en buitengevel staan 

op een afstand van zo’n 0,60 meter van 

elkaar met daar tussen roostervloeren 

voor de glazenwassers. Met de dubbele 

gevel creëren we een binnenklimaat, 

dat gebruikt kan worden voor de tempe-

ratuurbeheersing van het gebouw. De 

boven- en onderzijde van de gevel zijn 

met kleppen af te sluiten. In de winter-

periode wordt de lucht in de gevel op-

gewarmd onder invloed van de zon en 

kan deze opgewarmde lucht via puien 

in de gevel door de holle vloer gestuurd 

worden. In de zomerperiode gebeurt 

het omgekeerde. Dan worden ’s nachts 

de kleppen boven- en onderaan de 

gevelconstructie geopend. Er treedt 

dan een schoorsteeneffect op. Gevolg 

is dat de lucht in de klimaatgevel afkoelt 

en daarmee ook de lucht in de kanalen 

van de vloer.’

In de buitenschil van de klimaatgevel 

werd 10 millimeter dik glas gebruikt. 

De binnenschil bestaat uit Isolide Su-

perplus HR++ isolatieglas; de coating 

en het email op het glas werden aan-

gebracht in de productielocatie van 

Scheuten in Venlo. Van Leeuwen: ‘De 

coating zorgt er voor dat de warmte-

straling, afkomstig van de verwarming 

in het pand, behouden blijft, terwijl het 

daglicht en de zonnewarmte in gelijke 

mate als bij gewoon isolatieglas bin-

nengelaten worden. De toepassing van 

Colorsafe geëmailleerd glas zorgt voor 

een strakke en moderne uitstraling.’ De 

veiligheid van het gebouw wordt ge-

waarborgd door het gebruik van brand-

werende beglazing en veiligheidsglas 

voorkomt doorval of persoonlijk letsel.

Jörgen Bisschops, project manager van 

Scheuten, laat weten dat ook de logis-

tiek rondom de glasleveringen aan de 

Floriade uitdagend waren. ‘Het leveren 

van de ruiten gebeurde op afroep. In 

overleg met Hurks Geveltechniek wer-

den de verschillende glaspakketten per 

verdieping aangeleverd. Dat vereiste 

een goede logistieke afstemming. We 

moesten snel reageren op de vraag.’ 

Ook alle overige glasbewerkingen, van 

lamineren tot zeefdrukken, vonden in de 

eigen nabijgelegen fabriek van Scheu-

ten plaats. Bisschops wijst nog op de 

korte productietijd. ‘Er stond daardoor 

veel druk op de planning. Vloeren en 

het dak werden snel opgetrokken.’ 

Villa Flora 

Voor het inrichten van de binnenexpo-

sitie van de Floriade werd Villa Flora 

gebouwd. Dit kas- en kantoorconcept 

is ontworpen volgens de duurzaam-

heidprincipes van cradle-to-cradle. 

Villa Flora voorziet in haar eigen ener-

giebehoefte, is CO2-neutraal en her-

gebruikt organisch afval. Het gebouw 

is 45 meter hoog, 220 meter breed en 

110 meter lang. De vloeroppervlakte 

bedraagt 42.500 vierkante meter. Het 

gebouw is ontworpen door het architec-

ten- en ingenieursbureau van professor 

Jón Kristinsson uit Deventer en heeft 

een wigvorm met een lage zuidzijde en 

een vijf verdiepingen hoge noordzijde. 

Het hellende dak begint als glasdak, 

naarmate het hoger wordt neemt het 

Villa Flora
Ontwerp: Kristinsson, Deventer 

Volantis, Venlo Vibes Virtual Building 

Engineers, Deventer (dak kantoor)

Opdrachtgever: Ontwikkelbedrijf 

Venlo

Aannemer: Pellikaan Bouwbedrijf 

Nederland, Tilburg 

Afmetingen: 45 m hoog, 220 m 

breed en 110 m lang

Vloeroppervlakte: 42.500 m2

Verdiepingen: 5

Bouwkosten: 18 miljoen euro

Villa Flora 

heeft een wig-

vorm met een 

lage zuidzijde 

en een vijf 

verdiepingen 

hoge noord-

zijde.

Villa Flora gebouwd is een kas- en kantoorconcept ontworpen vol-

gens de duurzaamheidprincipes van cradle-to-cradle. 
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glaspercentage af. Het indirecte licht 

van het glas in het kantorenlandschap 

in de noordgevel neemt het dan over 

van het directe zonlicht van de kas. 

Stroom wordt geleverd door zonnecel-

len op de luifel, een suntracking system 

op de parabooldaken en een warmte-

krachtcentrale. Die is gekoppeld aan 

de biogasproductie van een anaerobe 

(zuurstofloze) vergistinginstallatie van 

fecaliën, horeca- en groenafval. Voor 

het warmen en koelen van het gebouw, 

wordt gebruikt gemaakt van een lange 

termijn warmte- en koudeopslagsys-

teem (WKO) met meerdere warme 

en koude ondergrondse bronnen 

(aquifers). Die bevinden zich in water-

voerende zandlagen op circa 80 meter 

diepte. 

Glas Villa Flora

Scheuten leverde voor het kantoorge-

deelte 2.400 vierkante meter isolatieg-

las in diverse samenstellingen met een 

neutraal zonwerende coating en voor 

de kas 9.900 vierkante meter isolatieg-

las in twee samenstellingen. De ruiten 

zijn 1,60 bij 0,90 meter en de gevel is 3 

meter hoog. ‘Het volume aan glas was 

erg groot. In totaal leverden we zeven 

vrachtwagens’, zegt Bisschops. Het 

zonwerend glas is Isolide Brilliant. ‘Met 

de nieuwe coating 62/29 is het een 

zeer zonwerend glas, met een hoge 

lichttransmissie van 62 procent met 

een lage zonnefactor van 29 procent. 

‘Optimale lichtdoorlaat in combinatie 

met het weren van zonnewarmte, om 

opwarming en dus hoog energiever-

bruik voor koeling te voorkomen, is de 

uitdaging van elke glas- en coatingpro-

ducent’, laat Van Leeuwen weten. De 

doorzichtramen zijn van HR++ helder 

glas. De bovenste kantoorverdiepingen 

hebben Nanogel translucente aerogel 

dakramen. Tegen nachtelijke afkoe-

ling en extreme zoninstraling worden 

horizontale reflectiegordijnen toege-

past. Scheuten Glas leverde ook hier 

Colorsafe. ‘In dit glas kan een kleur 

of patroon worden aangebracht. Het 

is een enkelvoudig glas, waarop een 

hoogwaardige emaillaag wordt aange-

bracht. Het thermische hardingsproces 

zorgt voor een optimale hechting van 

de kleur aan het veiligheidsglas’, aldus 

Van Leeuwen.

Villa Flora heeft vier klimaten en sferen. 

Zo is er een groot subtropisch kantoor 

met mediterrane lavendelgeur en olijf- 

en palmbomen. Het Midden-Oosten 

kantoor heeft  zand als thema met 

leembouw, cederhouten luiken, tenten 

en dadelpalmen. Het Amazonekantoor 

kent een warm en vochtig klimaat met 

vogels en vlinders onder een dik blader-

groen en stromend water. Tot slot is er 

een koele, ronde Poolcirkel vegetatie-

kas met schaduwvrije, hoge verlichting 

en daarop aangepaste werkplekken. De 

650 overdekte open parkeerplaatsen 

onder het gebouw krijgen daglicht door 

glazen schachten rond bomen in de 

volle grond, die door de vloer steken.

Na de Floriade 

Nadat de tentoonstelling in oktober 

haar deuren sluit, wordt het terrein 

omgevormd tot een duurzaam bedrij-

venterrein, het Venlo GreenPark, een 

internationaal (kennis)centrum voor 

logistiek, glastuinbouw en agrofood. 

GreenPark is onderdeel van Klavertje 

4, een meer dan duizend hectare groot 

gebied met glastuinbouw, bedrijventer-

reinen, infrastructuur, natuurontwik-

keling én de Floriade 2012. Klavertje 

4 maakt op haar beurt deel uit van de 

Greenport Zuid-Oost Nederland, één 

van de vijf Greenports aangewezen in 

de Nota Ruimte. De InnovaToren en de 

Villa Flora blijven na de Floriade staan. 

De InnovaToren krijgt een tweede leven 

als kantoorgebouw. Ze worden nu al 

vergeleken met de Eiffeltoren en het 

Atomium, beide overgebleven van we-

reldtentoonstellingen, en de Euromast 

die is gebouwd voor de eerste Floriade 

in 1960.   < 

Van Dijken Glas uit Waddinxveen heeft een aantal 

bijzondere toepassingen van vlakglas geleverd aan een 

duurzame tuin voor de Wereld Expo Horticultuur, die dit 

jaar plaatsvindt tijdens de Floriade in Venlo. Hieronder 

is een gebogen glazen balustrade, bestaande uit twee 

lagen veiligheidsglas met daartussen transparant 

natuursteen. De gebruikte steensoort heet Onyx Gold, 

de kleurtonen van de steen sluiten naadloos aan op het 

geoxideerde staal. 

Villa Flora voorziet in haar eigen energiebehoefte, 

is CO2-neutraal en hergebruikt organisch afval. 


