
   4 Glas in Beeld

Structurele glasgevel Erasmus MC

Tussen twee torens van het nieuwe Erasmus Medisch Centrum is een 

structurele glasgevel geplaatst die de verschillen in zetting van de twee torens 

moet kunnen volgen. De ruiten lopen nu trapsgewijs op. Na verloop van jaren 

komen ze in één lijn.

Glazen ‘wiebelgevel’

De nieuwbouw van het Erasmus MC 

is een enorme bouwput, waar tot 2017 

aan gewerkt wordt. Een van de bouw-

partners daarin is Brakel Atmos, dat in 

totaal meer dan 25.000 vierkante meter 

huidgevel rondom de hogere gevels en 

1.265 vierkante meter in een technisch 

hoogstandje: drie glazen gevels tussen 

twee torens van verschillende bouw-

hoogte, die zo ontworpen zijn dat ze de 

verschillen in zetting van de twee to-

rens kunnen volgen. Dit glasdeel wordt 

omschreven als de ‘wiebelgevels’. Het 

glas van het dak, de gang en speciale 

gevel is van AGC Interpane. Het glas in 

de tweede huidgevel is van Scheuten-

dochter BGT Bischoff Glastechniek.

Laag van Kedichem

De wiebelgevels bestaan uit twee bui-

tengevels en een binnengevel. De bin-

nengevel en de noordelijke buitengevel 

grenzen aan loopbruggen tussen de 

twee torens, waardoor aan deze gevels 

extra eisen van doorvalveiligheid wor-

den gesteld.

Uitdaging in deze gevel was de ver-

schillen in zetting van de twee torens. 

Die hebben een heel verschillende 

hoogte, namelijk 120 en 60 meter. Het 

eigen gewicht geeft al een verschil in 

zetting tussen de twee torens. En de 

laag van Kedichem in de Rotterdamse 

bodem maakt dat er sprake is van extra 

zetting over een langere periode. De 

hoge toren zakt in dertig jaar totaal 0,20 

meter en de lagere toren 0,13 meter, 

zo is vooraf berekend. Daarbij gaan de 

torens ook nog licht naar elkaar toe hel-

len. Toen Brakel Atmos met de glasge-

vels tussen de torens begon te bouwen, 

was het eerste jaar verstreken en zou 

de hoge toren nog 0,12 meter gaan 

zakken en de lage toren nog 0,08. Een 

verschil van 4 centimeter dus.

Hangende staalprofielen

De ruiten zijn bevestigd aan verticale 

staalprofielen (hoh 4,8 m) die aan de 

zakt vanzelf recht

glas levert en monteert. Daarvan zit 

6.500 vierkante meter in het glasdak 

van een glazen gang als backbone tus-

sen nieuwbouw en bestaande bouw, 

9.000 vierkante meter in een tweede 

De wiebelgevels bevinden zich tussen twee torens van verschillende bouwhoogtes, die in de loop 

der tijd nog verschillend nazakken. Foto: Brakel Atmos 
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Harmonicaprofielen maken het mogelijk dat de ruiten  

ten opzichte van elkaar nog 20 millimeter zakken.  

Foto: Henk Wind

Glazen ‘wiebelgevel’
 PROJECT  HENK WIND

bovenzijde zijn opgehangen aan een 

stalen vakwerkligger. Deze vakwerk-

ligger is aan één zijde scharnierend 

bevestigd en aan de andere zijde schui-

vend opgelegd om de beweging in de 

toren te kunnen volgen. Omdat de be-

gane grondvloer tussen de beide torens 

zich heel anders gedraagt, is het onder-

ste deel (16 m) van de glasgevel op de 

grond afgesteund en niet aan staalpro-

fielen opgehangen. De staalprofielen 

van beide delen zijn schuivend aan 

elkaar verbonden. Tussen het onderste 

en het bovenste deel van de gevel is 

een horizontale dilatatie toegepast.

De ontwerpers hebben er voor gekozen 

om de glasgevel zo aan te brengen dat 

deze na verloop van tijd recht zakt. Dit 

betekent dat het zettingsverschil nu 

zichtbaar is in de in hoogte versprin-

gende ruiten.

Om de ruiten – van 2,4 meter breed 

en 4 meter hoog - te kunnen laten zak-

ken, konden deze slechts éénzijdig 

worden opgehangen. Dat betekende 

dat er bovenaan de ruit slechts één op-
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Bouwfeiten
Vernieuwing Erasmus MC

Locatie: Westzeedijk, Rotterdam

Opdrachtgever: Erasmus MC, Rotterdam

Ontwerp: EGM Architecten, Dordrecht

Constructieadviseur: Aronsohn  raadgevende  

ingenieurs, Rotterdam

Uitvoering: Bouwcombinatie Nieuwbouw Erasmus MC 

(BAM Utiliteitsbouw en Ballast Nedam Bouw Speciale 

Projecten)

Uitvoering wiebelgevel e.a.: Brakel Atmos, Uden

Bouwperiode: juli 2009 – 2017, gefaseerde oplevering 

vanaf februari 2013

Glasfeiten
Glasdak backbone (6.500 m2): incidenteel beloopbaar zonwerend isolatieglas 

10(15)66.2 van AGC Interpane, buitenruit gehard floatglas heat soak getest met 

zonwerende coating op positie 2, Ug: 1,3 W/m2K, Tl: 56%, g-factor: 32%

Tweede huidgevel (9.000 m2): geharde ruiten (1010.3) van BGT Bischoff Glas-

techniek, 3,7 m hoog, enkel gelaagd blank floatglas, Ug: 5,3 W/m2K, Tl: 84%, 

g-factor: 68%

Wiebelgevels (1.265 m2)

Zuidgevel: zonwerend isolatieglas 12(15)15 van AGC Interpane, beide ruiten 

gehard floatglas heat soak getest, spouw gasgevuld, zonwerende coating op 

positie 2, Ug: 1,1 W/m2K, Tl: 55%, g-factor: 32%

Dubbele schuifdeuren: zonwerend isolatieglas 6(12)4 van AGC Interpane, beide 

ruiten gehard floatglas heat soak getest, spouw gasgevuld, zonwerende coating 

op positie 2, Ug: 1,3 W/m2K, Tl: 60%, g-factor: 33%

Lamel ramen: zonwerend isolatieglas 6(15)4 van AGC Interpane, zonwerende 

coating op positie 2, Ug: 1,4 W/m2K, Tl: 60%, g-factor: 33%

Noordgevel: zonwerend isolatieglas 10(15)88.2 van AGC Interpane, buitenruit 

gehard floatglas heat soak getest met SSN 1,1 low-E coating op positie 2, spouw 

gasgevuld, binnenruit enkel gelaagd halfgehard glas, Ug: 1,1 W/m2K, Tl: 74%, 

g-factor: 53%

Binnengevel: 88.3 halfgehard glas, van AGC Interpane, Tl: 85%, g-factor: 71%

hangpunt beschikbaar was. De andere 

bevestigingspunten zijn puur ter fixatie 

in het horizontale vlak en zijn dan ook 

overmaats uitgevoerd of in de vorm van 

een sleuf. De ruiten zijn met beugels 

en rotules aan de staalprofielen beves-

tigd, waarbij de rotules in de sleufgaten 

volgens precies berekende momenten 

zijn aangedraaid om het schuiven niet 

te belemmeren. In totaal hangt er tot 

700 kilogram glas aan één ophangpunt. 

Dat stelde extra eisen aan de glasdikte 

en de bevestigingspunten in de vorm 

van aluminium ringen in het glas. Ook 

de beugels zijn speciaal ontwikkeld 
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voor deze belasting. Voor de zuidgevel 

is gebruik gemaakt van isolatieglas 

12(15)15. In de noordgevel – die de 

loopbruggen begrenst – is isolatieglas 

10(15)88.2 (halfgehard) toegepast, 

terwijl in de binnengevel langs de 

loopbruggen 88.2 halfgehard glas is ge-

bruikt. Het zonwerend isolatieglas heeft 

een Tl-waarde van 60 en een g-waarde 

van 33 procent; er komt dus veel licht, 

maar weinig zonnewarmte binnen. 

Beweging opvangen

Door de ophanging aan één punt oe-

fent het glas onderin een zijdelingse 

druk uit op het staalprofiel. Om dat te 

compenseren is de naastliggende ruit 

aan het zelfde staalprofiel opgehangen. 

De ruiten zijn dus per twee afgehangen 

aan één staalprofiel. Deze twee ruiten 

zullen ten opzichte van elkaar dus niet 

gaan zakken en zijn dus op de zelfde 

hoogte aangebracht, met een structu-

rele kitnaad (Weatherseal) tussen de 

ruiten. De volgende twee ruiten zijn 20 

millimeter hoger geplaatst, evenals de 

derde serie van twee ruiten.

De echte beweging moet dus worden 

opgevangen in de verticale naad tussen 

deze glasstroken. Brakel Atmos heeft 

hiervoor een speciaal siliconenprofiel 

ontwikkeld dat inwendig gevouwen is 

als een harmonica en dat daardoor in 

staat is om de beweging op te vangen. 

Het profiel bestaat uit twee delen, die 

vooraf op de zijkanten van beide ruiten 

zijn verlijmd. De koppeling tussen de 

twee delen is in het werk gemaakt. Een 

zelfde harmonicaprofiel is ook toege-

past in de horizontale dilatatie tussen 

het onderste en het hogere deel van de 

gevel. Bij de zijaansluiting van de glas-

gevel op de torens kon een meer ge-

bruikelijke oplossing worden toegepast. 

Hier is gebruik gemaakt van aluminium 

profielen met rubbers, waarin de ruiten 

vrij kunnen schuiven.

Structurele lamellen

De wiebelgevel is niet het enige tech-

nische hoogstandje dat Brakel Atmos 

leverde voor het Erasmus MC. Ook de 

structureel verlijmde glaslamellen in de 

hoofdentree vallen in deze categorie. 

EGM had in deze glasgevel draaibare 

lamellen ontworpen van 2,4 meter 

breed. Brakel levert dergelijke louvre-

systemen onder de naam Estra in enkel 

glas dat eventueel (semi)structureel kan 

worden bevestigd en ook in isolatieglas 

met aluminiumkaders. Lamellen met 

structureel verlijmd isolatieglas zaten 

niet in het assortiment en waren in deze 

breedte ook niet zonder meer te maken. 

‘Het frame in deze lengte gaat doorhan-

gen en dan wil de lamel niet meer slui-

ten. Om dat tegen te gaan heb je een 

tussenstijl nodig’, vertellen Ton Willems 

en Bart van Langen. Die mocht echter 

aan de buitenzijde niet zichtbaar zijn. 

Daarom is nu aan de binnenzijde een 

extra stijl geplaatst. In de zijprofielen 

is een haak verwerkt die het glas extra 

dichttrekt. Daarmee kon de vereiste 

waterdichtheid in gesloten toestand 

worden gegarandeerd. Het glas is struc-

tureel bevestigd op een staalprofiel. 

Ventilatoren op backbone

Ook de backbone was geen alledaagse 

glastechniek. Dit is een glazen gang 

van 250 meter lang en 20 meter breed 

De ‘wiebelgevel’ van binnenuit gezien, aansluitend op de 

backbone die alle delen van het ziekenhuis met elkaar 

verbindt. Foto: Henk Wind

Aan de noordzijde begrenzen twee glasgevels de loop-

bruggen tussen het ene en het andere gebouw.  

Foto: Brakel Atmos

De nieuwe 

entree met de 

structurele 

glaslamellen 

met daarboven 

een deel van 

de tweede 

huidgevel. Foto: 

Henk Wind

Aan de binnenzijde van de glaslamellen 

is een extra stijl geplaatst. In de zijpro-

fielen is een haak verwerkt die het glas 

extra dichttrekt. Foto: Henk Wind
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tussen bestaande bouw en nieuwbouw 

die de delen van het ziekenhuis onder-

ling elkaar verbindt. Aan de oostzijde 

gaat de gang door in een atrium. Het 

glasdak van deze backbone wordt ge-

dragen door houten spanten met een 

staalconstructie er op. Op het glasdak 

zijn zeven grote ventilatoren geplaatst 

met een doorsnede van ruim 2 meter, 

elk goed voor een afvoer van 100.000 

kubieke meter lucht per uur. Als die 

worden aangezet – bijvoorbeeld in 

testsituaties – veroorzaakt dat enorme 

krachten in het glasdak, dat daar dus 

wel op moest worden berekend. Ook 

de kleppen aan de bovenzijde van de 

ventilatoren zijn speciaal berekend op 

de grote krachten waarmee ze worden 

open geblazen. De vraag is of dit af-

doende is berekend: een deel van de 

kleppen staat reeds krom en daardoor 

‘te klapperen’.

De backbone telt zeven dilataties en is 

tevens voorzien van 82 Ventria-uitzetra-

men voor ventilatie. Het glas is structu-

reel gekit en ligt op aluminium roedes. 

Er is ook een rubber op staalsysteem 

overwogen, maar de aluminium roedes 

hebben een betere waterafvoer en 

worden allemaal geprefabriceerd, waar 

rubber op staal in het werk wordt ge-

knipt en verlijmd.

Tweede huid

De tweede huidgevel van de hogere 

bouwlagen van het ziekenhuis, waar-

van nog een groot deel gebouwd wordt, 

vormden vooral voor de montage een 

uitdaging. Het zijn geharde ruiten 

(1010.3) van 3,7 meter hoog. Deze 

verdiepingshoge ruiten moesten tussen 

horizontale betonstroken (glazenwas-

sersbalkons) gemonteerd worden. Om 

het hoogste punt te kunnen bevestigen, 

moest een heel smalle steiger achter de 

glaslijn worden geplaatst. De ruiten zijn 

met beugels en rotules bevestigd aan 

stalen kolommen en zijn zaagtandsge-

wijs geplaatst. De ruiten zijn met een 

kraan geplaatst en vervolgens vanaf de 

achterzijde bevestigd. Om de zuignap-

pen aan de takel te kunnen lossen, is 

gebruik gemaakt van een afstands-

bediening. Er is reeds schade aan 

een van de ruiten en voor vervanging 

moet een hoogwerker worden ingezet. 

Daarmee komt de vraag weer eens 

naar boven waarom bij het ontwerp van 

gevels als die van het Erasmus MC niet 

meer rekening kan worden gehouden 

met onderhoud en reparatie.   < 

Beugels en rotulen
Vanwege het krachtenspel ontwikkelde 

Elcee Holland, specialist in gevelcom-

ponenten, speciaal voor Erasmus zwaar 

uitgevoerde beugels die middels de 

‘verloren was methode’ gegoten zijn 

in RVS 316 materiaal en vanwege de 

esthetische afwerking in één richting 

geslepen zijn. Ook de rotules vroegen 

vanwege datzelfde krachtenspel spe-

ciale aandacht. Voor de totale ruitdikte 

van 42 millimeter was een M20 draad-

bevestiging nodig.

De backbone is een glazen gang van 250 meter lang en 

20 meter breed die de delen van het ziekenhuis onderling 

elkaar verbindt. Het glasdak wordt gedragen door houten 

spanten, met een staalconstructie er op. Foto: Henk Wind

De tweede 

huidgevel 

bestaat uit grote 

glasplaten die 

strak tussen 

betonnen randen 

zijn gemonteerd. 

Foto: Henk Wind
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