
‘Koud gebogen g
b

BRS Building Systems uit Moerka-

pelle heeft inmiddels zoveel tes-

ten gedaan en projecten uitgevoerd met

het koud buigen van glas dat het in ons

land op dit gebied tot de koplopers

behoort. Glas in Beeld besteedt in

samenwerking met BRS in een serie

aandacht aan koud gebogen glas, waar-

bij de historie in combinatie met de

techniek (manieren van buigen) en de

krachtenleer, geldende normen, inclu-

sief een tabel met toelaatbare grenzen

voor het buigen, aan de orde komen. In

deze eerste aflevering behandelen we

enkele aansprekende projecten om dui-

delijk te maken hoe hoog de lat inmid-

dels ligt.

Freeformglass

Bij de term ‘koud gebogen glas’ moeten

we allereerst een kanttekening maken,

want koud gebogen glas bestaat niet.

Het gaat om gewoon floatglas, gehard

en gelamineerd, dat onder spanning

wordt gebracht en zo buigt. Wordt die

spanning weggenomen, dan neemt het

glas zijn oorspronkelijke, rechte vorm

weer aan. Net als bij isolerend dubbel-

Glas is te buigen. Net zo lang tot het

breekt. Staal ‘vloeit’, zodat de

krachten zich verspreiden. Glas doet

dat niet: daar waar de meeste span-

ning ontstaat, breekt het. 

G R E N Z E

Het Jinso Paviljoen, een ontwerp van

Cepezed,  betreft een gevel in neutraal

zonwerende uitvoering in combinatie

met koud gebogen isolatieglas.

BRS heeft haar koud gebogen glas een merknaam gegeven, Freeformglass, omdat het bij de toepassing vooral de kunst is de balans

te vinden in de glassamenstelling, de mate van buigen en het profiel waarin het glas wordt opgelegd en gemonteerd. Foto’s: BRS
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glas dat onder invloed van lucht- en

winddruk hol of bol gaat staan, maar

telkens zijn oorspronkelijke positie aan-

neemt. De term ‘koud gebogen’ is ont-

staan om het onderscheid te maken met

warm gebogen glas. Dit glas wordt in

een oven verhit en vloeit uit over een

mal waardoor het een ‘vaste’ gebogen

vorm krijgt. Het behoudt na afkoelen

zijn ronde vorm. 

Volgens BRS zijn de kosten een nadeel

van warm gebogen glas. Voor grote

(gevel)oppervlakken is koud gebogen

glas een economischer alternatief. Koud

gebogen glas is in eerste instantie vlak

en wordt pas bij het plaatsen, op locatie

en onder omgevingstemperatuur, gebo-

gen. BRS heeft haar koud gebogen glas

een merknaam gegeven, Freeformglass,

omdat het bij de toepassing vooral de

kunst is de balans te vinden in de glassa-

menstelling,  de mate van buigen en het

profiel waarin het glas wordt opgelegd

en gemonteerd. 

Het gebruikte glas is een vinding van

ingenieur László Vákár van Ingenieurs-

bureau Movares. Dit zogenoemde Free-

formglass bestaat uit dunne lagen

gehard glas die met PVB-folies gelami-

neerd zijn. Movares legt in vakblad ‘De

Ingenieur’ uit dat een laminaat van

dunne glasplaten verder gebogen kan

worden. Bij dikke glasplaten zou al bij

een kleine buiging een trekspanning

ontstaan, zou het glas zijn sterkte verlie-

zen en breken. De folie laat toe dat de

glasplaten langs elkaar schuiven zonder

dat het delamineert. ‘Koud gebogen glas

is dus meer dan het op bijzondere wijze

toepassen van gewoon glas, het is een

compleet systeem van glas, metaal en

vooral veel expertise’, aldus BRS. Om

duidelijk te maken hoe ver die kennis

inmiddels gaat, in deze eerste afleve-

ring kort aandacht voor drie vergaande,

recente projecten van BRS met koud

gebogen glas.

Jinso Paviljoen

Allereerst het Jinso paviljoen aan de

ArenAboulevard in Amsterdam. Bij dit

project hebben we uitvoerig stilgestaan

in Glas in Beeld, uitgave april 2009. Het

Jinso Paviljoen is winnaar van de Natio-

nale Staalprijs 2010 en kwam begin dit

jaar opnieuw onder de aandacht na de

nominatie voor de prestigieuze Detail

Prize 2011, uitgereikt onder auspiciën

van het gelijknamige Duitse architec-

tuurtijdschrift. Een vijfkoppige jury met

daarin onder meer de Duits-Nederland-

se architect André Kempe koos het pavil-

joen uit 420 inzendingen als nominatie

voor de Special Prize Glass. Het bleef

overigens bij een nominatie, de glasprijs

ging naar de Britse ambassade in Wars-

chau. Het Jinso Paviljoen, een ontwerp

van Cepezed, betreft een gevel in neu-

traal zonwerende uitvoering in combi-

natie met koud gebogen isolatieglas. In

deze toepassing was het koud buigen

weer een doorslaggevende factor in het

streven naar een zo economisch moge-

lijke uitvoering. Aangezien het hier een

restaurant betreft op een unieke locatie

nabij de Arena zijn hoge eisen gesteld

aan transparantie en uitstraling van het

geheel.

Bussation Amsterdam CS

De Combinatie Strukton Hollandia

(CSH) is in april gestart met de bouw

n glas
bestaat niet’

E N Z E N  V E R L E G G E N  M E T  K O U D  G E B O G E N  G L A S  ( 1 )

>>

j
u

l
i

2
0

1
1

G
l

a
s

 
i

n
 

B
e

e
l

d

14 | 15

De toepassing van PV-cellen in koud gebogen glas in de perronoverkappingen van Utrecht CS dat momenteel ingrijpend gerenoveerd wordt.

14-15-16_Koud gebogen glas_14-15-16  28-06-11  15:35  Pagina 15



j
u

l
i

2
0

1
1

G
l

a
s

 
i

n
 

B
e

e
l

d

16 | 17

van een 350 meter lange glazen overkap-

ping voor het busstation aan de achter-

zijde van het CS Amsterdam. Een con-

structie van 13.500 vierkante meter glas

in een frame van 29 stalen spanten moet

busreizigers een beschut gevoel geven.

Toegepast is een 5.5.FF geharde, respec-

tievelijk halfgeharde ruit. 

Voor de 350 meter lange en 60 meter

brede kap met een nokhoogte van 22

meter moest een innovatieve oplossing

worden gezocht. De door Benthem Crou-

wel Architecten ontworpen overkapping

is relatief  licht van gewicht. De con-

structie rust op de kistdam van de kade

langs het IJ. BRS levert in totaal 4500

Freeformglass-glasplaten van 1 bij 3

meter. De oplevering van de kap is dit

najaar.

Perronoverkapping Utrecht CS

Het is ook mogelijk koud gebogen glas

te lamineren met photovoltaïsche cellen

voor het opwekken van energie. De eer-

ste toepassing hiervan in gelaagde uit-

voering is te vinden in de perronover-

in het koud gebogen glas voor

Utrecht CS kennen een verlopend

patroon. 

In december 2010 is BRS begonnen

met de montage van de eerste drie

overkappingen waarvan de eerste

inmiddels is opgeleverd. Het pro-

ject maakt deel uit van een groot-

schalige vernieuwing van CS

Utrecht door ProRail. Het station is

ontworpen door Benthem Crouwel

Architects in samenwerking met

het ingenieursbureau Movares. In

de engineeringsfase heeft BRS een

nieuw profielsysteem ontwikkeld

waarin een tweede waterkering en

kabelgoten geïntegreerd zijn zodat

er geen bekabeling van de zonnep-

anelen te zien is. De panelen leve-

ren de stroom voor de verlichting

van de perronkappen, de roltrap-

pen en de liften. De afronding van

het volledige project zal naar ver-

wachting in 2012 zijn. <

Marco Groothoff

kappingen van Utrecht CS dat momen-

teel ingrijpend gerenoveerd wordt. Eer-

der paste BRS koud gebogen glas met

PV toe in het atrium van het nieuwe

hoofdkantoor van Van Leeuwen Buizen

in Zwijndrecht, maar daar ging het om

isolatieglas. In Utrecht gaat het om

gelaagd glas; om redenen van doorval-

veiligheid is met PVB gelaagd glas toe-

gepast. Het hierin opnemen van de

kwetsbare PV-cellen vormde een uitda-

ging op zich. De perronkappen hebben

een licht gebogen vorm, maar PV-cellen

zijn van zichzelf hard en bros, wat zich

slecht verhoudt met buigbaar glas.

Bovendien kunnen de cellen niet recht-

streeks tussen de folies worden ver-

werkt, omdat ze slecht bestand zijn

tegen de druk die nodig is om twee rui-

ten met PVB te lamineren. Het is wel

mogelijk EVA-folies te gebruiken, maar

die zijn niet doorvalveilig. Giethars is

een alternatief, maar dat verkleurt op

den duur. De, weliswaar zwaardere en

duurdere, oplossing is gevonden in het

gebruik van een extra, derde met PVB-

gelamineerde onderruit. De PV-cellen

> ‘Koud gebogen glas bestaat niet’

De toepassing van geperforeerde PV-cellen in isolatieglas voor de atriumkap in het hoofdkantoor voor Van Leeuwen Buizen te Zwijndrecht.
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