
www.glasinbeeld.nl 17

Glass Performance Days, Finland

Van 13 t/m 15 juni vonden in Tampere alweer de dertiende Glass Performance Days (GPD) plaats. 

Het tweejaarlijkse congres was met 500 deelnemers minder druk bezocht dan de gangbare 1.200 

congresgangers uit het verleden, maar de GPD is nog steeds maatgevend voor glasinnovatie en 

volgens auteur Paul Bastianen zeer de moeite waard. Hij constateerde een accentverschuiving 

onder de bezoekers: minder deelnemers uit de  glasindustrie en meer belangstelling van 

adviserende en uitvoerende partijen zoals ingenieursbureaus, gevelbouwers en wereldwijd 

opereren montagebedrijven. Een tipje van de sluier van de trends voor de komende jaren.

glasinnovatie 
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De GPD heeft zich de laatste jaren 

gericht op wereldwijde verspreiding van 

het congres naar China, India, Brazilië 

en vanaf volgend jaar ook naar Noord-

Amerika. Enerzijds werkt dat wel kanni-

baliserend voor het Finse congres, maar 

anderzijds is de keuze voor meerdere 

versies ook wel logisch: Chinezen heb-

ben moeite een visum voor Europa te 

krijgen en 70 procent van de Amerika-

nen hebben geen paspoort omdat ze 

nooit buiten de VS reizen. Ook de deel-

nemers en sprekers veranderen de laat-

ste jaren: er was altijd al wel veel ruimte 

voor architecten die hun projecten pre-

senteerden, maar nu komen ook meer 

constructeurs en machine- en gevelbou-

wers aan het woord. In dit artikel kunnen 

nooit de 548 pagina’s van de syllabus 

behandeld worden; we beperken ons tot 

de meest spraakmakende openingspee-

ches en enkele innovatieve presentaties. 

Verder brengen we een bijzonder project 

in beeld: in het Pitztal in Oostenrijk is op 

3.440 meter hoogte een gondelstation 

met restaurant gebouwd. 

De aanval openen

Tot de sprekers tijdens de opening 

behoorden Scott Thomsen, CEO van 

Guardian Industries, met het thema hoe 

grote industrieën zich moeten vernieu-

wen en Kelly Schuller, CEO van Vira-

con, die een pleidooi hield voor glas als 

primaire toepassing in de gevel. Verder 

spraken Jonathan Cohen van Dupont 

over de trends in de constructieve toe-

passingen van glas en Dan Futter van 

Dow Corning over het managen van de 

levenscyclus van glas. Glaston, initiatief-

nemer van het congres, liet haar CEO 

Arto Metsänen de opening afsluiten.

Scott Thomsen wil dat de glasindustrie 

niet meer onderling ‘vecht’ maar de 

aanval opent op andere bouwmaterialen 

die in de gevel gebruikt worden. ‘Glas 

is een prachtig bouwproduct met een >>

In Singapore 

is verdiepings-

hoog glas 

gemeengoed.
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Van vloer tot plafond

Volgens Thomsen staan de mogelijkhe-

den op het gebied van beeld, geluid en 

esthetica nog in de kinderschoenen. Hij 

noemde het uitvoeren van grote gevels 

als display, elektronische façadebegla-

zing, flexibilisering van daglichttoetreding 

en dynamische privacybeglazing als 

voorbeelden. ‘Innovatieve vraagstukken 

waarvoor passende en tegelijkertijd be-

taalbare oplossingen ontwikkeld moeten 

worden. Maar de vraag van de markt, 

van architecten en gebruikers, ontwik-

kelt zich sneller dan de glasindustrie nu 

kan volgen. We zullen ons tijdschema 

drastisch moeten bijstellen en uit moeten 

gaan van onze sterke punten. Europa 

heeft als voordeel dat het gemeengoed 

is om op jumboformaat (PLF) te pro-

duceren; isolerend dubbelglas in grote 

maten toepasbaar van vloer tot plafond 

zijn dan ook geen uitzondering. Vanuit 

dat oogpunt moet het mogelijk zijn de 

raam-muur ratio snel naar 40 procent te 

kunnen brengen. Mijn boodschap aan 

de industrie is dan ook: stop de orderpik-

mentaliteit en distantieer je van de be-

wezen producten, van de producten van 

gisteren. Neem tijd om nieuwe techno-

logie te begrijpen en die af te stemmen 

op de vraag van de continu veranderde 

markt. Probeer bouwondernemingen, 

architecten en gevelbouwers met in-

novatieve producten de juiste aspecten 

en service te bieden. Verlaag de risico’s 

in de gehele keten door coöperatie in 

ontwikkeling en aanneming. Verhoog de 

kloksnelheid door meer aan research uit 

te geven’, aldus de Guardian CEO. 

CEO Kelly Schuller van Viracon dat haar 

producten hoofdzakelijk afzet in Noord- 

en Zuid Amerika, had dezelfde bood-

schap: het is de uitdaging meer glas 

in de gevel van vloer tot plafond toe te 

Smart windows
Lisec presenteerde een tussentijds verslag van een Europees gesubsidieerd project voor de ontwikke-

ling van een ‘smart’ raam. Doel van het project is zoveel mogelijk functies in het glas te integreren en zo 

triple isolatieglas, LED, thermische solar, zonnepanelen en transparante geleidingscoatingen te com-

bineren. Dit laatste om het glas ook als touchscreen te kunnen gebruiken. Het project wordt in samen-

werking met de TU van Kassel en enkele industriële partners uitgevoerd. Dun glas vormt een basis van 

het project. Het is Lisec enkele jaren terug als eerste gelukt dun glas (> 2 mm) efficiënt te kunnen voor-

spannen. Inmiddels heeft Glaston een hardingsoven ontwikkeld voor dun glas: GlastonAir. Deze nieuwe 

technologie maakte het mogelijk dun gehard glas op een efficiënte en goedkope wijze toe te passen. De 

toepassingen zijn legio: denk alleen al aan de besparing in gewicht en dikte van triple isolatieglas.

lange historie, maar het product vraagt 

nu een veel snellere innovatie om de 

slag in de markt te kunnen winnen en 

een groter deel van de gevel te kunnen 

opeisen’, aldus Thomsen. ‘Als je naar de 

skyline van bijna iedere stad kijkt, zie je 

heel veel wit metselwerk of natuursteen. 

Dat duidt op heel veel geschilderd beton 

en steen, wat ook glas had kunnen zijn.’ 

De wereldwijde recessie in de bouw 

leidt volgens Thomsen tot korte termijn 

denken, terwijl juist nu een lange termijn 

visie met een focus op de energiecon-

sumptie, duurzaamheid en onze ecolo-

gische voetafdruk wordt gevraagd. ‘De 

werkelijke concurrentie voor glas is de te 

lage raam-muur verhouding en het ge-

ringe besef hoe belangrijk het is dat een 

materiaal recyclebaar moet zijn. En juist 

daar onderscheidt glas zich in.’

De recessie in de Europese en Ame-

rikaanse bouw is nu ook bij de glasin-

dustrie merkbaar. Zowel in Europa als 

de VS zijn twaalf floatovens gesloten, 

waarvan de ene helft betrekking heeft 

Scott Thomsen, 

CEO Guardian, 

tijdens zijn 

openingspeech.

Jonathan Cohen 

van Dupont.

op glas voor de bouw en andere helft 

bestemd is voor de auto-industrie die 

eveneens kampt met 50 tot 60 procent 

mindere vraag. In de VS waren er in 

2007 42 floatovens, nu nog maar dertig. 

Vanuit het oogpunt van glas kan de 

negatieve spiraal volgens Thomsen 

alleen worden doorbroken met innova-

tie. ‘Maar de ontwikkeling van nieuwe 

producten duurt veel te lang; in de glas-

industrie zijn periodes van vijftien tot 

twintig jaar geen uitzondering. Samen-

werking, ook met kenniscentra universi-

teiten, is doorslaggevend voor de snelle 

ontwikkeling van producten waarmee 

we de waarde van gebouwen optimali-

seren. Denk aan specifieke beglazing 

op verschillende verdiepingen, aan 

geveloriëntatie, variabele transmissie, 

electrochrome beglazing en vacuüm 

isolatieglas om energie te besparen, 

maar ook aan het gebruik van de gevel 

voor het opwekken van energie, zoals 

het gebruik van gebouwgeïntegreerde 

zonnepanelen en boilers (BIPV) in com-

binatie met klimaatcontrolesystemen.’
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passen. ‘Dit neemt wel een wissel op de 

energiehuishouding, maar glas heeft in-

middels wel bewezen dit met bestaande 

technologie op te kunnen lossen.

Glas verdiepingshoog toepassen ver-

hoogt de designflexibiliteit en is niet 

alleen goedkoper ten opzichte van het 

gebruik van andere gevelmaterialen, 

het leidt ook tot hogere huurinkomsten 

en daardoor een hogere gebouw-

waarde. Optimale daglichttoetreding 

vergroot bovendien het buitengevoel 

en zorgt voor bewezen welbehagen: 

meer daglicht verbetert het welzijn en 

verhoogt de productiviteit.’ Schuller 

denkt dat bij een groter aandeel glas in 

de gevel de gemiddelde lichttoetreding 

terug kan van nu 60 tot 70 naar 25 tot 

50 procent. ‘Door dit te optimaliseren 

is het mogelijk verschillende typen glas 

te combineren wat de ontwerpvrijheid 

verder vergroot.’

Vier megatrends

Volgens Jonathan Cohen van Dupont 

zijn vier ‘megatrends’ bepalend voor de 

markt:

•  de groei van de populatie van 6 mil-

jard in 2010 naar 9 miljard in 2050,

•  door de groei van de wereldbevolking 

is meer veiligheid en milieubescher-

ming van belang,

•  de prijzen van energie en water gaan 

enorm stijgen,

•  door klimaatverandering stijgt de ge-

middelde temperatuur in Europa met  

5 °C en het aantal dagen met de 

hoogste temperatuur met 8 procent.

Deze trends hebben enorme gevolgen 

voor glas dat een nog grotere rol zal 

spelen in de energiehuishouding van 

gebouwen. Tegelijkertijd wijzigen de 

gebouwvoorschriften: wereldwijd is meer 

vraag naar veiligheid waarneembaar. 

Gelaagd glas zal volgens Cohen meer 

voorgeschreven worden in balustrades, 

horizontale beglazing, façades en con-

structief glas. ‘Er zullen nieuw ontwik-

kelde materialen als interlayer worden 

toegepast. Producten als Ionoplast, dat 

betere kwaliteiten in temperatuurbesten-

digheid en sterkte heeft dan PVB, zullen 

daarvan profiteren’, aldus Cohen.   < 

Wildspitsbahn

Ir. Irene Bachmann, architect bij Frener & Reifer uit 

Noord-Italië, bracht een schitterend project in beeld dat 

het bureau in Oostenrijk op 3.440 meter hoogte in het 

Pitztal heeft gerealiseerd. Het gaat om gondelstation 

Wildspitsbahn van architect Baumschlager Hutter uit Oos-

tenrijk. In 2009 werd besloten de bestaande kabelbaan te 

vervangen en een nieuw basis- en bergstation te bouwen. 

Architect en gevelbouwer hebben zowel het ontwerp als 

de engineering van het station in 3D computermodellen 

uitgevoerd. Volgens Bachmann de meest efficiënte en 

precieze manier om de gevel en glassamenstellingen te 

kunnen prefabriceren. 

In de Wildspitsbahn is triple isolatieglas met afmetingen 

van 1.350 x 2.586 millimeter en een dikte van 62,8 mil-

limeter toegepast. Hieronder zijn 250 gebogen ruiten met 

een U-waarde van 0,6 W/m²K. De panelen in de glasbalu-

strades tellen 1.900 x 2.450 millimeter met een dikte van 

39 millimeter. In de balustrades zijn achttien gebogen rui-

ten van gelaagd glas gebruikt met een hoogte van 2.300 

en een radius van 2.000 millimeter. Het project is in de 

herfst van 2012 opgeleverd.

Nieuw  
borstweringspaneel
Dr. Ir. Valérie Hayez van Dow Corning 

presenteerde een nieuw paneel voor 

borstweringen dat beter in de gevel 

beter geïntegreerd kan worden dan de 

cassette-isolatiepanelen van vandaag. 

Het paneel is opgebouwd uit een 

aluminium achterplaat, vulling van va-

cuüm geperst pyrogeen zand (silicaat) 

en een voorplaat van een willekeurig 

materiaal. Zo kunnen met glas, steen-

achtig materialen, metaal en zonnepa-

nelen alle mogelijke toepassingen en 

specificaties gemaakt worden.
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