
Een historisch
overzicht

Gehard gelaagd glas

De behoefte aan een goedkoper alter-

natief voor warm gebogen glas en een

duurzamere oplossing dan polycarbo-

naat platen was voor Movares, toen

nog Holland Railconsult, de reden om

verder onderzoek te doen naar het

koud buigen van gelaagd glas. Zeker in

een spoorwegomgeving bestaat een

In dit tweede artikel uit de serie over koud gebogen glas gaan we in op de

geschiedenis. We illustreren dit met de verschillende manieren van buigen.

Van het buigen van enkel glas naar gelaagd, isolatie- en nu triple glas werden

stap voor stap grenzen verlegd.

Het koud buigen van glas werd

twintig jaar geleden reeds

gedaan met enkel glas. In de jaren

negentig kwam het lagen van glas in

zwang. De vraag of gelaagd glas ook

koud gebogen kon worden, werd door

de glasproducenten met een stellig nee

beantwoord, de kans op delaminatie

was te groot. 

G R

De glazen kap van het hoofdkantoor van Essent in Den Bosch met in

detail de bevestiging van de ruiten. Foto’s: BRS Building Systems
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sterke voorkeur voor licht gebogen

transparante constructies van een

inert materiaal met weinig onderhoud.

Het buigen van een ongeharde glasruit

bleek echter niet zinvol te zijn. De

spanningen door het koud buigen over-

troffen al snel de toelaatbare glasspan-

ning. Immers, glas wordt brosser na

verloop van tijd en kan daardoor een

groot deel van zijn sterkte verliezen.

Het onderzoek richtte zich toen op

gehard gelaagd glas. Hiermee bleek het

mogelijk te zijn om ruiten in de

samenstelling 44.4 gehard glas reeds te

buigen vanaf een buigstraal van 3

meter.

Het eerste project waarin deze glas-

soort gebruikt is, is een lichtstraat op

het spoorwegstation ’s Hertogenbosch.

In dit project is een deel van de in

warm gebogen glas ontworpen licht-

straat uitgevoerd in koud gebogen

gehard glas 44.4. Het duurde echter

nog jaren voordat de schroom om met

koud gebogen glas te ontwerpen, werd

overwonnen. Er waren geen voorbeel-

den, want ook in het buitenland werd

deze buigtechniek niet gebruikt. Door

de jaren heen groeide het vertrouwen

dat het risico op delaminatie binnen

bepaalde grenzen acceptabel was. De

stationskap van Breukelen werd in

2004  gebouwd en was de tweede koud

gebogen glaskap in Nederland. Hier

werd een grotere buigstraal toegepast

met een 44.2 geharde ruit. 

Buigtechniek

Bij  koud buigen wordt de glasplaat op

een gebogen, meestal stalen construc-

tie, aan een korte zijde bevestigd en

vervolgens langzaam op het andere uit-

einde naar beneden geduwd, bijvoor-

beeld door er voorzichtig op te gaan

staan. De gebogen glasplaat wordt op

haar positie gehouden door geschroef-

de glaslijsten of rozetten. Afhankelijk

van de temperatuur treedt er door de

flexibele PVB-folie binnen korte tijd

een verschuiving op van de glasplaten

ten opzichte van elkaar. Bij demontage

zal de ruit dan ook enigszins in gebo-

gen toestand blijven staan en zich pas

na verloop van tijd weer geheel gaan

strekken tot een vlakke plaat.

De grootschalige toepassing van koud

gebogen glas bleef nog steeds uit. Pas

Glaszuiger

De grenzen van het buigen werden in 2008 opnieuw verlegd door

de ontwikkeling van een glaszuiger voor het monteren van de

glasgevel voor het project JinSo op de Arenaboulevard in Amster-

dam. Het bleek niet mogelijk om het isolatieglas met de hand op

de bouwplaats te buigen. Voor daken was dat nog wel mogelijk -

met een zware monteur - maar in de gevel bleek dat ondoenlijk.

Voor het buigen van de ruiten in een samenstelling van 6-15-44.2

en een buigstraal van 11 meter, bleek ruim 200 kg nodig te zijn.

Op ingenieuze wijze werd een glaszuiger ontwikkeld die de ruiten

vooraf in de gewenste vorm wist te dwingen. Na het monteren van

de ruiten wordt de glaszuiger weggenomen en blijft de ruit in de

opgelegde vorm staan.

G R 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  ( 2 )

>>

Glaszuiger voor het buigen van isolatieglas. Foto: BRS Building

Systems

Construeren met glas

De in dit artikel behandelde projecten busstation Ijsei en het atriumdak van Essent van Movares/BRS

worden als voorbeeld genoemd in ‘Construeren met glas. Stand der techniek’ (2007-1), een publica-

tie van CUR Bouw & Infra uit Gouda. In dit rapport wordt de luifel van busstation Zuidpoort te Delft,

gemaakt door Octatube uit Delft, aangehaald als voorbeeld van getordeerd en gebogen glas. Naast

BRS en Octatube past ook gevelbouwer Brakel-Atmos koud gebogen glas toe. Het bedrijf uit Uden

meldt op haar site onder meer de toepassing van koud gebogen gelaagd gehard glas in de noordge-

vel van het Station Leidschenveen.

Prototype van een flexibele buigmal voor koud gebogen glas met PV-cellen. Foto: BRS Building Systems

toen Movares de samenwerking met

BRS Building Systems zocht, werd er

meer tijd in verder onderzoek en ont-

wikkeling gestoken. Dit resulteerde in

2006 tot de ontwikkeling van koud

buigbaar isolatieglas. Koud buigen van

isolatieglas werd tot dan toe als onmo-

gelijk gezien: door het buigen kantelt

en verdraait de afstandhouder waar-

door lekkage van de ruit kan ontstaan.

Door het toepassen van een flexibele

afstandhouder werd dit probleem

ondervangen. De glaskap van het

hoofdkantoor van Essent in Den Bosch

werd - voor zover bekend - als eerste

glaskap in de wereld uitgevoerd met

koud gebogen isolatieglas. In dit pro-

ject werd gekozen voor een andere

buigmethode: het torderen van ruiten.

Op een gesegmenteerde staalconstruc-

tie werden rubberen blokken geplaatst

van verschillende hoogte. De ruiten

van 1700 x 1700 millimeter met een

dikte van 39 millimeter werden vervol-

gens op de rubberen blokken gelegd en
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gegeven voor de koud gebogen glaskap

in brandhangende uitvoering. Deze

glaskap wordt momenteel gerealiseerd. 

Gebogen glas met PV

De ontwikkeling van koud gebogen

glas ging echter door. Ditmaal werden

er PV-zonnecellen in het gelaagde glas

geïntegreerd. De eerste proefruiten

werden in 2007 nog met de hand

samengesteld. Glasproducenten waren

op dat moment nog niet in staat om

gelaagd glas met PVB-folies en PV-cel-

len te produceren. Voor het buigen

werd een flexibele buigmal ontwik-

keld. Het eerste prototype is uitgevoerd

met een buigstraal van 5 meter. Doel

van dit onderzoek was om te ontdek-

ken tot welke buigstraal de PV-cellen in

het glas gebogen konden worden. In de

glaskap van station Zuilen bij Utrecht

werden de eerste vier proefruiten

gemonteerd. Hier werd de klassieke

buigmethode van het afrollen over een

in de gewenste vorm gedrukt. De rui-

ten zijn op de hoekpunten gefixeerd

met rozetten tegen opwaaien en het

willen strekken. In een proefopstelling

bleek de isolatieglasruit pas te bezwij-

ken bij een verplaatsing van een hoek

met meer dan 250 millimeter. 

Busstation IJsei

Inmiddels was in 2001 de glaskap voor

busstation IJsei te Amsterdam in koud

gebogen glas ontworpen door Jan Bent-

hem van Benthem Crouwel Architek-

ten en László Vákár van Movares, ope-

rerend vanuit de Vof De Ruijterkade.

IJsei staat voor IJzijde Stationseiland;

het is de overkoepelende naam voor de

diverse plannen die aan de IJzijde van

het Centraal Station worden uitge-

voerd. Bijzonder in dit project is dat de

beglazing brandhangend uitgevoerd

diende te zijn: de kap moet bij brand

minimaal 30 minuten blijven hangen.

Hiervoor ontwikkelde Movares een

bevestigingssysteem van RVS onder-

steunende U-profielen voor de begla-

zing. Na het uitvoeren van een drietal

brandproeven werd in 2005 groen licht

> Een historisch overzicht

Eerste project?

Het is niet exact te achterhalen wanneer

het eerste project met koud gebogen glas

in Nederland is toegepast. Bekend is dat

het toenmalige Veromco in samenwerking

met gevelbouwer Blitta eind jaren tachtig

een project met het glas in Den Bosch

heeft gerealiseerd. Cees Isselmann van

Geveltechnisch Bureau Kohler Peutz, in die

tijd werkzaam voor Veromco, vertelt: ‘Het

gaat om een kantoorgebouw met een vlies-

gevel waarin we koud gebogen getordeer-

de ruiten hebben geplaatst. De ruiten zijn

uitgevoerd in zonreflecterend isolerend

dubbelglas met een voorgespannen buiten-

ruit (Luxguard). De randafdichting is in ver-

band met de verhoogde belasting uitge-

voerd met een verhoogde siliconen afdich-

ting. De modelvormen zijn vlak geprodu-

ceerd en in de gevel in de juiste buiging

gebracht door het langzaam aanbrengen

van klemdruk op de klemlijsten. Het

gebouw is ruim twintig jaar oud, staat er

nog en is volgens mij nog steeds in goede

staat.’

Lichtstraat van station Den Bosch. Foto: Movares Nederland 

Station Breukelen. Foto: Movares Nederland

Het afrollen van een glasplaat, de klassieke buigmethode over een gebogen

staalconstructie.
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gebogen staalconstructie gehanteerd.

Enige jaren later werd bij de bouw van

de glazen perronkappen op Utrecht

Centraal Station gebruik gemaakt van

gelaagd glas met PVB en PV-cellen. De

eerste glazen perronkap met PV-cellen

werd begin dit jaar gebouwd, volgende

kappen volgen.

In 2010 werd een glaskap voor het nieu-

we hoofdkantoor voor Van Leeuwen

Buizen gerealiseerd, een ontwerp van

Lugten Malschaert Architecten. Vermel-

dingwaardig is dat hier koud gebogen

isolatieglas met geperforeerde PV-cellen

is toegepast. Door perforaties in de cel-

len aan te brengen werd het klassieke

beeld van de vierkante PV-cellen door-

broken en doorkijk mogelijk. De dakele-

menten met beglazing zijn als prefab

elementen op de bouwplaats samenge-

steld en als een geheel ingehesen.

Triple-glas buigen

Triple-glas diende zich aan op de markt

en een volgende innovatie lag voor de

hand. Wederom was het een opdracht-

gever die hiertoe de aanzet gaf: archi-

tectenbureau Kraaijvanger Urbis vroeg

of BRS in staat was triple-glas koud te

buigen. Na een tweetal prototypen te

hebben gebouwd, werd definitief beslo-

ten tot het bouwen van een glazen

gevel in een kegelvorm. Hierbij heeft de

onderrand van de ruit een iets grotere

buigstraal dan de bovenste rand. Het

buigen met een dubbele kromming is

echter beperkt tot één of twee graden.

Ook geeft de stalen achterconstructie

de nodige beperkingen bij het buigen

in twee richtingen. Uiteindelijk is in

intensief overleg met de architect een

beglazingssysteem ontwikkeld dat tege-

moet komt aan de wensen van de

opdrachtgever. De gevel is ontwikkeld

voor het nieuwe Provinciehuis van

Noord-Holland in Haarlem en gaat eind

2011 in uitvoering. <

Peter Thun, 
BRS Building Systems

Serie, aflevering 2

BRS Building Systems uit Moerkapelle heeft inmiddels zoveel testen 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, waarbij de

historie in combinatie met de techniek (manieren van buigen) en de krachtenleer, geldende normen,

inclusief een tabel met toelaatbare grenzen voor het buigen, aan de orde komen. In de eerste afle-

vering (Glas in Beeld nummer 3, juli 2011) behandelden we enkele aansprekende projecten en maak-

ten we duidelijk hoe hoog de lat inmiddels ligt.

Glaskap busstation IJsei in aanbouw. Foto’s: Movares Nederland

Artist impression van de binnenplaats van het nieuwe Provinciehuis

van Noord-Holland. Impressie: Kraaijvanger • Urbis 

De glaskap van station Zuilen met de eerste vier koud gebogen ruiten met PV. Foto: BRS Building Systems
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