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Algemeen

naam en plaats project: De Parels,

 Oisterwijk

bouwperiode: juni 2006-oktober 2008

opdrachtgever: Van der Weegen Bouw-

ontwikkeling BV, Tilburg 

Bouwpartijen

architect: Güller Güller Architecture

Urbanism, Rotterdam en Christian Mül-

ler Architects, Rotterdam 

hoofdaannemer: Van der Weegen Bouw-

maatschappij BV, Tilburg 

adviezen constructie: ABT adviseurs in

bouwtechniek, Delft

Glas

betrokken glasbedrijf: Van Noor-

denne Glasprojecten, Hardinxveld-

Giessendam 

fabrikant figuurglas: Glashütte

Lamberts Waldsassen (D) 

samensteller glaspanelen: Interpa-

ne Glas Industrie AG (D) 

glasmontage: Van Noordenne Glas-

projecten, Hardinxveld-Giessendam 

toegepaste glassoorten: Prisma

Solar figuurglas (buitenruit); 8 mm

gehard (standaard)glas voorzien van

etstoon zeefdruk (binnenruit); 4

pvb-folies tussen binnen- en buiten-

ruit voor stabielere glasconstructie

Glastechnische bijzonderheden

Prisma Solar figuurglas wordt in

glazen U-profielen veel gebruikt in

trappenhuizen. De 6 millimeter

diepe golven worden bij de produc-

tie in het glas gerold. Om het glas

daarbij voldoende sterk te houden,

is het glas bij aanvang 10 millimeter

dik. Omdat de achterzijde van het

glas vlak is, blijft in de dalen nog

een dikte van 4 millimeter over. <

cente golvende glas was een ware zoek-

tocht en de wens het onzichtbaar op de

achtergrond te bevestigen, bleek ook niet

eenvoudig uit te komen. Een monster van

een fabrikant uit Engeland bleek niet te

voldoen aan de Nederlandse regelgeving

op het gebied van veiligheid en vandalis-

me, met name omdat het niet kon wor-

den gelaagd. Met Van Noordenne kwa-

men de architecten vervolgens op een

variant van Prisma Solar figuurglas (zie

glastechnische bijzonderheden). De bin-

nenruit is voorzien van een etstoon zeef-

druk. De glaspanelen zijn vervolgens in

een hoogte van 2,65 meter toegepast tus-

sen horizontale doorzicht glasstroken,

nét onder de verdiepingsvloeren. Net

onder de dakrand ontbreken deze door-

zichtstroken en is de hoogte 3,60 meter,

opgebouwd uit twee panelen. Het glas

wordt aan boven- en onderzijde inge-

klemd met twee klemstukken (glashand-

jes) per glasplaat (1,20 m breed). Vanwege

het gegolfde glas aan de voorzijde en het

niet helemaal vlakke geharde glas erach-

ter, is het glas verder geklemd tussen

twee rubbers. De glazen gevelbekleding

beslaat in totaal zo’n 450 vierkante meter.

Project

Om aan te sluiten bij de leistenen gevelbe-

kleding met gegolfd oppervlak, kozen de

architecten van woningbouwproject De

Parels in Oisterwijk ook voor gegolfd glas

in de gevels. Het glas is translucent

gemaakt door de keuze voor gelaagd glas

met een geëtste binnenruit. Het project

bestaat uit vier blokken van elk vier

woonlagen met in totaal 39 luxe apparte-

menten. Een flink deel van de gevels is

bekleed met ruw gebroken leisteen; de

gevels die op de stad zijn gericht, zijn van

glas. De zoektocht naar het juiste translu-

Zowel de leistenen gevelbekleding als de beglazing is gegolfd.

Het glas wordt aan

boven- en onderzij-

de ingeklemd met

twee klemstukken

(glashandjes) per

glasplaat.

Detailopname van de

samenstelling van

een glaspaneel: Pris-

ma Solar figuurglas,

8 mm gehard (stan-

daard) glas voorzien

van etstoon zeefdruk

en 4 pvb-folies.

Leisteen en gegolfd glas
De Parels
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