
Een leuke eigenschap van een con-

gres als ‘Future Envelopes’ is dat

er zowel ingenieurs als ‘creatievelingen’

spreken. De kunstenaars en ontwerpers

komen met wilde ideeën en dagen de

ingenieurs uit om die toe te passen.

Tegelijkertijd wijzen de ingenieurs op

alledaagse problemen en voorwaarden

waar hun opponenten soms te snel aan

voorbij gaan. Die wisselwerking kan tot

vooruitgang leiden.

Gevels 
van de t

nig gebouw te maken. Omdat de win-

ters behalve koud ook zonnig zijn,

gebruikt Transolar passieve zonne-ener-

gie. De zonnestralen verwarmen win-

tertuinen en indirect ook de kantoor-

ruimtes. De gevel is een dubbele gevel.

Anders dan voor Transsolar gebruike-

lijk is, heeft de buitengevel isolatieglas

en de binnengevel enkel glas. Dat was

nodig om de ramen te kunnen openen.

Verder is er een glazen zonneschoor-

steen die de ventilatie van het gebouw

verzorgt.

Marco Hemmerling is een creatief die

denkt dat in de toekomst digitale media

in de gevel geïntegreerd zullen worden.

Met zijn verhaal, waarin hij voorbeel-

den uit de kunst en filmwereld

gebruikt, wil hij wijzen op concepten en

mogelijkheden. Voor de maakbaarheid

en betaalbaarheid had hij minder oog.

Misschien dat Astrid Piber, architecte

van UNStudio, een gulden middenweg

bewandelt. Want wat zij liet zien, is niet

alleen kunstzinnig maar ook werkelijk-

heid. Ze beschreef gerealiseerde gebou-

wen die de trouwe lezer van Glas in

Beeld wel kent: Galleria in Seoul met

LED-verlichte glasschijven op de gevel

en La Defense in Almere met reflecte-

rende folies.

De discussie na de eerste drie sessies

ging over duurzaamheid. Energiebespa-

rende technieken zoals bij Auer met

wintertuinen, dubbele gevels en een

zonneschoorsteen, leek in de projecten

van Piber afwezig. Piber legde uit dat er

wel degelijk aan duurzaamheid

gedacht was, maar dat het in het ont-

werp alleen niet zo opvallend was. Col-

lega-spreker Marco Hemmerling vond

duurzaamheid net zoiets is als de

draagstructuur van een gebouw: het

moet er zijn, maar is niet interessant

om over te spreken.

Op het congres ‘The Future Envelope’ op 10 juni lichtten architecten, ontwerpers en ingeni-

eurs hun visie op de gevel van de toekomst toe. De gevel van de toekomst is vrijgevormd en

kan uit glas, staal, aluminium en zelfs uit metselwerk bestaan. De gevel van de toekomst is

multifunctioneel, bijvoorbeeld een mediagevel. En de gevel van de toekomst is duurzaam, in

milieuopzicht, al is dat niet altijd opvallend zichtbaar.

Techniek

Thomas Auer is een ingenieur van

Transsolar die de geveltechnieken voor

een kantoor in Winnipeg besprak. Win-

nipeg in Canada heeft een extreem kli-

maat met winters van min dertig gra-

den en zomers van plus dertig graden.

Dus er moest veel uit de kast gehaald

worden om van het kantoor voor Mani-

toba Hydro, met een volledig beglaasde

gevel, een comfortabel en energiezui-

Westgevel Manitoba Hydro kantoor in Winnipeg,

Canada. Foto: Gerry Kopelow / Photographics Inc

Een 115 meter hoge ‘zonneschoorsteen’ van glas

regelt de ventilatie van het kantoor van Manitoba

Hydro in Winnipeg, Canada. Foto: Gerry Kopelow /

Photographics Inc
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Scenario’s

De titel van het congres nodigde uit om

in de toekomst te kijken. Een toehoor-

der vroeg zich af of dubbele gevels geen

‘truc’ zijn om de problemen van volle-

dig beglaasde gebouwen op te lossen.

‘Wat komt er na de dubbele gevel?’ was

zijn vraag. Auer reageerde: ‘Ik denk niet

dat de toekomst ligt in driedubbele

gevels, als u dat bedoelt. Ik verwacht dat

volledig beglaasde gevels zullen blijven,

maar dat er functies aan het glas toege-

voegd zullen worden. Zoals bedrukkin-

gen en media.’ Auer sloot zijn presenta-

tie prikkelend af met twee voorbeeldge-

bouwen: Het ‘Flat Iron Building’ uit

1902 is een torenflat met te openen

ramen, en heeft geen airco. Het gebouw

van de Bank of America uit 2009 is vol-

ledig beglaasd en is een gelauwerd

groen gebouw. Auer wijst er op dat dit

gebouw continu machines nodig heeft

om het leefbaar te houden. Als de

stroom uitvalt, moeten de mensen het

verlaten. Volgens Auler is daar in de vol-

gende generatie groene gebouwen meer

aandacht voor nodig.

Staal

René Ziegler vertelde dat het 150 jaar

oude Waagner Biro zweert bij staalcon-

structies, ook om de meest moderne

vrije-vormgevels te maken. In veel pro-

jecten van dit Oostenrijkse bedrijf

komen gesegmenteerde gevels met drie-

hoekig glas voor. Ziegler vertelde dat als

constructeur de uitdaging is om een

vrijgevormd oppervlak te realiseren dat

het glas goed ondersteunt. Vooral de

toleranties moeten dan goed in de gaten

gehouden worden. Bij het ontwerpen

van de details in vrijgevormde gevels

vraagt de bevestiging van glas op staal

veel aandacht, net als de afdichtingen.

Waagner Biro maakte onder andere de

gevel van het Yas hotel in Abu Dhabi

(zie Glas in Beeld nummer 2 april 2010)

en de vrijgevormde gevel van een hel-

lend gebouw in dezelfde Golfstaat. Het

‘National Exhibition Center’ heeft der-

tienduizend driehoekige glaspanelen

van 1,8 vierkante meter in een geseg-

menteerde gevel. Ziegler meent dat

staal, dat gemakkelijker te lassen is, een

geschikter materiaal is om vrijgevormde

gevels te maken dan aluminium.

Ir. Rik Vollebregt

e toekomst
Gevelbouw prestatieboek 

Met pakweg tweehonderd deelnemers in een volle senaatszaal was dit congres zeker

succesvol. De faculteit bouwkunde van de TU Delft organiseerde het samen met de

VMRG, FAECF en FAC. Medeorganisator VMRG maakte van de gelegenheid gebruik om

hun Gevelbouw Prestatieboek 2010 uit te reiken. In dat boek benoemt de VMRG drie

ontwerpthema’s: renovatieprojecten, daglicht en duurzaamheid. Alle thema’s zijn geïl-

lustreerd met recent uitgevoerde projecten van VMRG-bedrijven. Vooral gericht op

architecten, aan wie de VMRG inspiratie, innovatie en informatie wil geven.
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Wintertuinen, te openen ramen en een glazen zonneschorsteen bepalen de energiehuishouding van het kantoor van 

Manitoba Hydro in Winnipeg, Canada. Beeld: Bryan Christie Design

De Galleria Fashion Store in Seoel. Foto: Christian Richters
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