
Gevels van  
de toekomst

Future Envelope van de Facade

Research Group TU Delft is geen

glascongres, maar de laatste jaren was

het wel opvallend hoeveel glasprojecten

gepresenteerd werden. Bij deze afleve-

ring was het allemaal wat minder, maar

dat kan komen door het thema: techno-

logieoverdracht. Dat blijkt zich meer te

lenen voor abstracte verhalen, die meer

over processen dan over projecten gaan.

Toch waren ook nu de nodige krenten

uit de pap te vissen.

Simplexiteit

Stephen Ledbetter, van het ‘Centre for

Window and Cladding Technology’ van

Op het congres ‘The Future Envelope’ op 19 mei lichtten architecten, ontwerpers en ingenieurs

hun visie op de gevel van de toekomst toe. Glasbedrijven die met de dagelijkse praktijk bezig

zijn, hoeven niet te verwachten dat ze dit binnenkort overal terugzien. Maar voor iedereen die

met innovaties en ontwikkelingen rond glas bezig is, is het goed om te realiseren dat het de

architecten zijn die de innovaties toepassen in hun gebouwontwerp. Voor iedere glas- of gevel -

innovatie geldt daarom: fijn als het functioneel is, maar het moet er vooral goed uitzien.

F U N C T I O N

De onlyglass mediagevel is een normaal uitziende glasgevel die ook als display gebruikt kan worden. Foto: Onlyglass.de
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de Universiteit in Bath, sprak over hoe

simpele en complexe zaken soms door

elkaar lopen. Zijn doel is om complexe

dingen simpel te benaderen en hij

noemt dat simplexiteit. Bijvoorbeeld

door binnen een bouwsysteem te varië-

ren in afmetingen of vormen. Als voor-

beeld liet Ledbetter een project van

architect Fuksas zien, bekend van de

Blob in Eindhoven (Glas in Beeld num-

mer 6, 2010). Net als de Blob heeft dit

project van Fuksas in Duitsland een

complexe vorm. Maar de knooppunten

zijn in wezen heel simpel. Alleen de

hoeken, waarin de ruiten elkaar raken,

variëren. Die simpele variaties leveren

een heel complexe gebouwvorm op. Een

ander goed voorbeeld, volgens Ledbet-

ter, is de overkapping met koudgebogen

glas van het Victoria en Albert museum

in Londen.

Uiteraard deed Ledbetter een poging om

aan te geven wat je ‘ermee kan’. Wan-

neer de gevelbouwer eerder in het pro-

ces mag meedenken, ontstaat volgens

Ledbetter meer ruimte voor betere

oplossingen. Maar Ledbetter gaf wel een

waarschuwing mee: maak het niet té

complex. Een gebouw tegenover St.

Pauls Cathedral in Londen heeft een

glasgevel waarin ieder raam een andere

frit heeft. Volgens Ledbetter duurt het

helaas twintig weken om vervangende

ruiten te krijgen wanneer dat nodig is. 

Logistiek

Lars Anders van adviesbureau Priede-

mann uit Berlijn presenteerde veel

eigen projecten. Wat te denken van

gebouwen met grote aantallen ruiten,

die allemaal nèt een andere maat heb-

ben. Een vorm van simplexiteit, zou de

vorige spreker zeggen, maar Anders

kijkt er praktisch naar. Hoe houd je de

ruiten uit elkaar en zorg je ervoor dat

iedere ruit op de goede plek terecht-

komt? Met een RFID-chip op iedere ruit.

Dan kan de ruit zelf je vertellen waar

hij heen moet. Priedeman heeft een

goed geoutilleerd gevellaboratorium in

Berlijn. Dat lab is opgericht om de kloof

tussen industrie en toepassing te over-

bruggen. Het bureau gelooft in de com-

binatie van engineering, elektronica en

dataverwerking. ‘Intelligent Facade Eng-

ineering’, noemen ze het. Alle informa-

tie is opgeslagen in een database op

componentniveau in drie dimensies.

Priedemann werkt ook mee aan de

‘onlyglass’ gevel. Dat is een transparante

glasgevel die als mediascherm te gebrui-

ken is. Architecten en ontwerpers zul-

len zeker aangesproken worden door

gebouwen met een steeds veranderende

gevel. Die is niet alleen als een enorm

reclamescherm te gebruiken, maar ook

als ‘schildersdoek’ voor digitale kunste-

naars. Een praktisch voordeel van het

integreren van het mediascherm en de

glasgevel is dat het ophangen van een

zwaar en ondoorzichtig beeldscherm

niet meer nodig is.

Nieuwe materialen

Na weer een abstracte lezing over ‘buil-

ding information management’

bekruipt de praktisch ingestelde toe-

hoorder wel eens het gevoel: 'wat heb ik

hier aan?'. Maar op een congres dat voor-

uit kijkt, is het logisch dat opties, denk-

richtingen en materialen besproken

worden die nu apart, maar straks mis-

schien gemeengoed zijn. Overigens zijn

en blijven het vooral architecten die in

die voortdurende race naar ‘anders’

voorop lopen. Daarop doordenkend:

T I O N E E L  I S  F I J N ,  M A A R  H E T  D R A A I T  O M  D E S I G N

>>

Tijdens de pauzes bekijken bezoekers de onder-

zoekspresentaties van studenten. 

Foto: Rik Vollebregt

Na iedere sessie met drie sprekers was er ruimte

voor vragen en discussie. Foto: Marcel Bilow Stephen Ledbetter van de Universiteit van Bath

legde uit hoe simpele regels, bijvoorbeeld die

voor een bouwsysteem, leiden tot een resultaat

dat er complex uitziet. Foto: Marcel Bilow

Lars Anders van adviesbureau Priedemann toont

projecten. Foto: Marcel Bilow
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iedereen die werkt aan gevelinnovaties

moet zich ervan bewust zijn dat architec-

ten niet alleen kijken naar het nut, maar

vooral ook naar het uiterlijk of naar de

ontwerpmogelijkheden die het biedt. 

Composieten zijn van die materialen die

nieuwe ontwerpmogelijkheden bieden.

kunnen schakelen tussen infra-

rood en zichtbaar licht. Privacy-

glas, dat onder invloed van een

elektrische spanning omschakelt

van transparant naar ondoorzich-

tig wekt met vloeibare kristallen.

Broer denkt die kristallen met

polymeren te kunnen combineren.

Met de juiste polymeren en kristal-

len is een vaste stof samen te stel-

len, waarbij glas niet meer persé

nodig zou zijn.

In de oudheid hadden we de steen-,

brons- en ijzertijd. Kasper Jorgen-

sen van 3XN Architects uit Kopen-

hagen vindt dat er tegenwoordig

niet één materiaal uitspringt,

maar juist dat er zovéél materialen

zijn. Intelligente materialen reage-

ren op de omgeving. Een koffie-

kopje met chromatische materia-

len bijvoorbeeld, dat verkleurt

wanneer er hete koffie ingeschon-

ken wordt. Of elektrochroom glas

dat donker wordt wanneer er een

elektrische stroom doorheen

loopt. Luminescente materialen

zenden licht uit en voorbeelden

zijn natuurlijk het LED- en oled-

licht dat in glas verwerkt kan wor-

den. Jorgensen noemt ook de

materialen uit de nanotechnolo-

gie, waaronder wat hem betreft

ook glascoatings. 

The Future Envelop werd voor de

vijfde keer gehouden, deze keer in

een grotere zaal dan vorig jaar,

want die zat toen overvol. De orga-

nisatie heeft kennelijk het punt

bereikt waarop de opgebouwde

naam garant staat voor goede

bezoekersaantallen. Die ‘goede

naam’ werd ook deze editie eer

aan gedaan.

Ir. Rik Vollebregt

Twee composietgevels (Gebouw X van

Windesheim Zwolle en gevel entreege-

bouw Inholland Delft) kwamen eerder

in Glas in Beeld voorbij.  Hans van Ren-

nes van autofabrikant Spyker en Remco

Akkerman van de TU Twente werken

beide met of aan nieuwe materialen.

Hun focus ligt niet bij glas en zèlfs niet

bij gebouwen. Spyker is bezig met auto's

en de TU werkt samen met Boeing aan

toepassingen in de luchtvaart. Dat

neemt niet weg dat materialen en pro-

ducten die oorspronkelijk voor auto’s en

vliegtuigen uitgevonden worden, in de

toekomst best hun toepassing in gebou-

wen kunnen vinden.

Polymeren zonder glas

Dirk Broer van de TU Eindhoven werkt

aan polymeren. Zijn doel is om glas-

coatings te maken die schakelbaar zijn

qua kleur of reflectie. Dat geeft archi-

tecten nieuwe ontwerpmogelijkheden,

maar kan ook warmtestromen door het

glas controleren. De polymeren waar

Broer aan denkt, kunnen reageren op

temperatuur, lichthoeveelheid of beide.

Dunne polymeerlagen of pigmenten
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Deze kap met koudgebogen glas op het Victoria en Albert Museum in Londen is

een complexe vorm op basis van een simpel systeem met glazen liggers: voor-

beeld van simplexiteit. Foto: Octatube

Het nieuwe gebouw van advocatenkantoor Horten in Kopenhagen heeft een driedimensionale gevel die is ontworpen door 3XN architects.

De ramen zijn zo gericht dat er uitzicht is op het water maar direct zonlicht wordt vermeden. Foto: 3XN architects
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