
Complexe vorm 
‘vrij’ vertaald in

Uit het ontwerp volgde dat het glas

op een aantal verdiepingen door-

valveilig moest zijn met conform het

Bouwbesluit als eisen een maximale ver-

ticale naad tussen de platen van 100 mil-

limeter en een horizontale naad tussen

de vloer en de glasplaten van maximaal

50 millimeter. Al deze ontwerppunten

samen betekenden dat het bevestigings-

In het Hijmans van den Berghgebouw

te Utrecht, een ontwerp van Erick Van

Egeraat Architects, bevinden zich drie

atria die tot over vijf lagen uitwaaie-

ren. De architect had speciale wensen

voor de glastoepassing van de atria:

de glazen platen moesten in twee

richtingen worden geschubd en in

drie richtingen hellen. Het ontwerp

maakte deze vraag nòg complexer: op

iedere verdieping verandert  de vorm

van het atrium, er is geen sprake van

enige regelmaat in die vorm. 
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systeem over drie assen moest kunnen

roteren en schuif- en stelbaar moest zijn

in de richting naar de atria toe. 

Bevestigingssysteem

Na het stellen van de ruiten moest het

systeem deels onbeweeglijk vastgezet

kunnen worden. Dit is opgelost met een

bevestigingssysteem bestaande uit een

15 millimeter dikke staalplaat die door

middel van twee lijmankers aan de dik-

tekant van de vloer is vastgemaakt. De

toevoeging van de staalplaat was nood-

zakelijk door de semi-ronde vorm van de

atria. Aan de plaat is met één bout M16

een L-profiel (130 x 90 x 10 mm) beves-

tigd. Hierdoor is het L-profiel roteerbaar. 

Het profiel is aan de bovenkant voor-

zien van vier sleufgaten; twee sleufga-

ten per bevestiging. De bevestigingen

zijn vrij van elkaar te roteren. Aan de

voorste twee sleuven is een stalen blok

met een verticale sleuf voor het bevesti-

gen van een rotule. Dit is het bovenste

bevestigingspunt van de ruit. Aan de

achterste twee sleuven is het ‘scharnier’

bevestigd. Dit punt, de onderbevestiging

van de ruit, is roteerbaar in twee rich-

tingen. Alles bij elkaar is dit systeem

roteerbaar in drie richtingen en schuif-

baar in één richting. 

Berekeningen en beproeving

Het bevestigingssysteem moest zowel

esthetisch als constructief worden

getoetst. Hiertoe is een proefopstelling

gemaakt die na esthetisch te zijn

getoetst, is beproefd op de glasparelzak-

slingerproef conform NEN 6702. De con-

structie voldoet aan deze proef. De door-

valveilige ruiten zijn opgebouwd uit

gelaagd thermisch voorgespannen glas

(1515.2). De overige ruiten zijn opge-

bouwd als gelaagd, thermisch voorge-

spannen glas (1212.2). Al de statische

berekeningen zijn met analytische

modellen (zonder computer)  uitge-

voerd. De glazen plaat is ter controle

met een ‘eindige elementen model’

getoetst. De samenstelling voldoet. 

Werkvoorbereiding 

Totaal zijn er 450 ruiten gemonteerd,

waarvan 350 verschillende. De grootste

ruit telt  900 x 5150 millimeter. De logis-

tieke uitdaging was groot: de ruiten kon-

den slechts op één volgorde gemonteerd

worden. Daar de atria geen vaste vorm

hebben, verlopen de gaten in de vloer ten

opzichte van elkaar per verdieping. Met

andere woorden: er was sprake van een

willekeurige vorm, ook wel Blob

genoemd. Er is voor gekozen om de vorm

van de atria digitaal te meten. Deze digita-

le informatie is door Tekenbureau Ron

van Slobbe vertaald naar een 3D-model.

Vanuit dit  model zijn de boorposities

vastgesteld van de ankers voor de voet-

plaat. Deze punten zijn door het meet-

kundige bureau op de bouw uitgezet.

Door deze manier van werken was verde-

re maatvoering niet noodzakelijk. Het

vastleggen van het ruitmerk per positie

en de betreffende beugeltypen kon vervol-

gens met behulp van werktekeningen. <

Ron Kruijs,
Glasimpex Schiedam

d in glas

Blob 
De betekenis van het woord Blob is tweeledig. Omdat de vorm

niet eenvoudig met rechte vlakken te beschrijven is, gebeurt

dit geautomatiseerd in een zogeheten ‘binary large object file’,

wat ook wel als Blob afgekort wordt. Maar de naam Blob refe-

reert ook aan de speelfilm ‘The Blob’, een cultfilm waarin een

gigantisch, amoebeachtig ruimtewezen de hoofdrol speelt.

) :  H I J M A N S  V A N  D E N  B E R G H G E B O U W  T E  U T R E C H T

Blik vanuit één van de atria met zicht op het

bevestigingssysteem, bestaande uit een 15 milli-

meter dikke staalplaat. 

Details van het complexe bevestigingssysteem van het glas dat in drie richtingen roteerbaar en in één rich-

ting schuifbaar is.
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