
Innovatie

Ir. Peter van de Rotten, projectleider van

Octatube, licht het materiaalgebruik

toe. ‘Koolstof-epoxybuizen zijn extreem

stijf en sterk, maar worden vooral in de

lucht- en ruimtevaart en op zeiljachten

gebruikt. De offshore-industrie gebruikt

aramidekabels omdat ze zo licht zijn. In

de bouw komen ze hooguit voor als tui-

draden van bruggen en masten, maar

zeker niet in gevels.’ De materialen zijn

Met een hoogte van 13 meter en een dikte van slechts 45 millimeter krijgt

INHolland in Delft de slankste isolatieglasgevel ter wereld. De bouwers

gebruiken composieten als dragend element en als afstandhouder. De ontwer-

pers en producenten liepen aan tegen oude vragen over dampdichtheid, die ze

opnieuw moesten oplossen. INHolland, Octatube en AGC Westland werken nu

hard om in september de wereldprimeur te presenteren. 

Dr. Ir. Michiel Hagenbeek,

manager R&D van het INHolland

Composietenlab vertelt over de route

naar deze innovatie: ‘Een subsidie van

de Stichting Innovatie Alliantie mondde

uit in een gevelconcept en een prototy-

pe. En de Hogeschool INHolland was

geïnteresseerd om die toe te passen in

een eigen gebouw.’ De ambities van de

architecten (Margaret en Rijk Rietveld

van Rietveld Architects New York) stimu-

leerden verder, vertelt Hagenbeek: ‘De

architect heeft de lat van het begin af

aan heel hoog gelegd.’ Het unieke aan

de gevel is niet alleen dat hij ultraslank

is, maar ook dat het oppervlak zowel

aan de buitenzijde als aan de binnenzij-

de ‘flush’, dus helemaal vlak is. Anton

Peters, toenmalig manager Verkoop bij

AGC Westland, benadrukt dat de gevel

een experiment is: ‘Het is een proefgevel

die in een heel korte tijd tot stand komt.

De opdrachtgever is zich ervan bewust

dat het een experimentele gevel is. Maar

voordat dit een commercieel product is,

kan dat wel een paar jaar duren.’

Composietgevel Zwolle

Een andere gevel, voor De Hogeschool Win-

desheim in Zwolle, wordt ook ‘composietge-

vel’ genoemd. Toch zijn er grote verschillen

tussen de composietgevels in Delft en Zwolle.

De Zwolse gevel bestaat uit een constructie

van horizontale en diagonale balken uit glas-

vezelversterkt polyester. Deze composietgevel

is zelfdragend en met 200 millimeter wel een

stuk dikker dan de gevel in Delft.

Ontwerpvisualisatie van de twee grote gevels (de ruiten zullen in werke-

lijkheid recht op elkaar gestapeld worden). Beeld: Rietveld Architects New

York

Ontwerpvisualisatie met de twee grote gevels van binnenuit gezien (de

ruiten zullen in werkelijkheid recht op elkaar gestapeld worden). Beeld:

Rietveld Architects New York

Ontwerpvisualisatie van de voorgevel (de ruiten zullen in werkelijkheid

recht op elkaar gestapeld worden). Beeld: Rietveld Architects New York

Wereldprimeur me
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dus wel bekend, maar het nieuwe zit in

de combinatie ervan en in de toepassing

in een gebouw. Peters: ‘Voor ons is het

een heel andere wereld, en heel interes-

sant. Maar ik denk niet dat je over tien

jaar alleen nog maar dit ziet, nee. Het

interessante aan composiet is dat het

nauwelijks uitzetting heeft, koudebrug-

gen verbetert en structureel of semi-

structureel toegepast kan worden. Ik zie

wel een toepassing voor composieten in

de kitvoeg van semi-structurele glasge-

vels.’ Hoewel alle betrokkenen zo goed

mogelijk alle situaties proberen te voor-

zien, blijft de gevel een experiment. Van

de Rotten: ‘Alle onderdelen hebben zich-

zelf bewezen, maar alles met elkaar

combineren en in een gevel toepassen is

nieuw en zeer experimenteel.’

De gevel van het INHolland gebouw

gaat bestaan uit drie vlakken: twee

brede gevels aan de voorkant en aan de

linker zijkant en een smaller gevelvlak

aan de rechterkant. Octatube bouwt de

twee grotere gevelvlakken. De kleinere

gevel is volledig experimenteel en wordt

gedragen door koolstofvezelbuizen in

de spouw van de glaspanelen. 

Kozijnloos zeil

De twee brede gevels zijn ook wel

omschreven als enorme ‘kozijnloze zei-

len’. Extreem sterke aramidekabels

spannen de 13 meter hoge isolerende

gevel op. De dubbelglaspanelen hebben

een dikte van 45 millimeter en dat

resulteert in de slankste glas-composiet-

gevel ter wereld. Aramide is weliswaar

een lichte en oersterke vezel, maar heeft

één nadeel volgens Van de Rotten: ‘Je

kunt er lastig aan klemmen, zoals dat

Wat is composiet?

Het is spraakgebruik om iedere combinatie van verschillende materia-

len een composiet te noemen. Maar materiaalkundigen bedoelen met

composiet: een vezelversterkte kunststof. In dit geval een met kool-

stofvezel versterkte epoxy. Hagenbeek: ‘Voordelen zijn in dit geval,

naast de hoge stijfheid, de goede isolatiewaarde en de goede damp-

dichtheid. De thermische uitzetting is lager dan die van glas, maar

komt wel in de buurt. Composieten hebben als algemene voordelen

een grote vormvrijheid, een hoge stijfheid, hoge sterkte en een laag

soortelijk gewicht. Ook de duurzaamheid en de ongevoeligheid voor

wisselde belastingen (metaalmoeheid bij metalen) zijn aantrekkelijk.

Voor de goede orde: er zijn al langere tijd composiet afstandhouders

op de markt. Maar voor zover bekend hebben die geen dragende

functie en bestaan uit een andere samenstelling dan de koolstofep-

oxybuizen en –afstandhouders voor de INHolland gevel. 

Michiel Hagenbeek van het composietenlab van INHolland toont een composiet monsterruit. Foto: Rik Vollebregt

met slanke    
composiet-glasgevel
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wel kan op bijvoorbeeld een staalkabel.

Daarom hangen we de glaselementen op

aan verticale rvs-staven, die door de voeg

tussen de ruiten lopen.’ Hij erkent het

probleem dat kan ontstaan wanneer één

ruit breekt: ‘Dan ontkomen we er niet

aan om drie kabels los te halen. Maar de

ruiten zijn niet doorgestapeld, dus wan-

neer er één ruit wegvalt, blijven alle

andere ramen hangen. Helemaal bove-

nin komt een luik, zodat we altijd de

eindpunten van de kabels kunnen berei-

ken.’ Peters: ‘De gevel moet inderdaad uit

elkaar gehaald worden, wanneer er één

ruit lek gaat. Daarom is het oorspronke-

lijke ontwerp ook aangepast, daarin

lagen de ruiten niet recht boven elkaar.’

De glaspanelen krijgen gebruikelijke

metalen afstandhouders. De ruiten wor-

den afgesteund op voetjes die op de rvs-

hangstaven bevestigd zijn. De windbe-

lasting wordt opgevangen door arami-

dekabels die aan de binnenzijde voor de

gevel langs lopen. Op alle voegen wordt

de kabel met de gevel verbonden. De

gevels kunnen bij harde wind tot 30

centimeter naar binnen geduwd wor-

den. Maar wanneer dat gebeurt, mogen

op de hoeken de verschillende gevels

elkaar niet in de weg gaan zitten. Daar-

om verjongen de glaspanelen in het

midden tot een lensvorm. 

Experimentele gevel

De smallere ‘experimentele’ gevel is zo

mogelijk nog unieker dan de twee brede-

re composietgevels. De koolstofbuizen

die door de spouw tussen de glasplaten

lopen, dragen het gewicht van de glasele-

menten. Van de Rotten legt uit hoe de

montage in zijn werk gaat: ‘De glasele-

menten worden op elkaar gestapeld. In

eerste instantie zal de steiger de dwars-

kracht opnemen. Wanneer alles gesta-

peld is, worden de aramidekabels door

de koolstofbuizen gevoerd en aangespan-

nen. Daarna draagt de gevel zichzelf en

aramidekabels nemen de windbelastin-

gen op. De kabel wordt licht voorgespan-

nen. Pas bij enige doorbuiging van de

gevel komt de kabel echt op spanning en

vangt de windkrachten op.’

Voor het aantal en de diameter van de

dragende koolstofbuizen is een optimum

gezocht. Van de Rotten: Dikkere buizen

zijn wel steviger, maar meer dan 25 milli-

meter kon niet omdat anders de spouw

te breed wordt, en de pompende werking

te groot. Maar bij 25 millimeter komen

we op een acceptabel aantal uit. De glas-

panelen zijn tussen de 1,20 en 1,80 meter

hoog. De onderste panelen zijn maatge-

vend, omdat daarop het meeste gewicht

rust. Vier buizen blijken genoeg.’

Pompeffect

Het gebruik van composieten bracht

met zich mee dat een aantal bekende

problemen helemaal opnieuw opgelost

moesten worden. Bijvoorbeeld de damp-

dichtheid. Een ruit moet niet ‘lek slaan’

want er mag zich binnen de spouw geen

condens vormen. Om de afdichting goed

in stand te houden moet een sterk

pompeffect worden vermeden. Van de

Rotten legt uit: ‘Als de lucht in de spouw

opwarmt, neemt de druk erin toe, en

gaat het glas wat bol staan.’ Steeds wan-

neer de lucht opwarmt en afkoelt, bolt

Betrokken partijen

In het kader van het oorspronkelijke onder-

zoeksproject zijn zeer veel bedrijven betrokken

geweest. Dit zijn de belangrijkste deelnemers.

Rietveld Architects, New York

INHolland, Delft

Octatube, Delft

AGC Westland, Maasdijk

Detail van de mock-up van de composietgevel die in de bedrijfshal

van Octatube is opgesteld. Foto: Lenny Oosterwijk

Een mock-up van de composietgevel is opgesteld in de bedrijfshal

van Octatube. Foto: Lenny Oosterwijk

> Wereldprimeur met slanke composiet-glasgevel
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het glas op en beweegt weer terug. Als

de spouw te breed zou zijn, wordt dit

pompende effect zo sterk dat de verbin-

ding van het glas op de afstandhouder

teveel belast wordt.’

Om de waterdampdichtheid te beoorde-

len, is een testpaneel gemaakt en in een

klimaatkast beproefd met temperaturen

die wisselden tussen min 12 en plus 68

graden Celcius. Zo is een levensduur van

25 jaar gesimuleerd. Van de Rotten: ‘De

testen die we hebben gedaan naar de

dampdichtheid zijn moeilijk te interpre-

teren want we hebben weinig ervarings-

cijfers. Maar in vergelijking met een

metalen afstandhouder kwam ons test-

paneel met composiet spacer goed uit de

test. Er is niets dat wijst op minder pres-

teren. Maar zelfs dat geeft nog geen

zekerheid voor de fabrikant die de

garantie van tien jaar moet verstrekken.

Het geheel is op dit moment nog niet

gecertificeerd.’ 

Een ander probleem was de hechting

van de butylkit op de afstandhouders

van koolstofvezel-epoxy. ‘We moesten

uitzoeken of de kit goed hecht en of de

materialen op elkaar reageren. Butylkit-

ten verschillen in dampdichtheid, kleve-

righeid en prijs. De kit die we als eerste

in het prototype uitprobeerden, hechtte

niet goed. Een andere kit deed het beter.’

Mock-up

Tenslotte loopt Van de Rotten naar de

mock-up die in de grote productiehal

van Octatube is opgesteld. Achterin

staat de hoge mock-up van de gevel. Van

veraf is het enorme stalen frame te zien,

waarin de gevel is opgespannen. En

inderdaad, de gevel is aan de voorkant

én aan de achterkant helemaal ‘flush’.

Er is niets dat buiten het oppervlak van

de glaspanelen uitsteekt. Ook is goed te

zien hoe de dragende koolstofbuizen

door de spouw en door de afstandhou-

ders lopen. Dan stapt Van de Rotten zon-

der aarzelen op de gevel af en duwt

flink tegen één van de glaspanelen.

Geen probleem. De gevel wappert wat

en veert een keer na, maar ondergaat

‘de test’ probleemloos. <

Ir. Rik Vollebregt

Eén van de composietbuizen, die de kleinere en

nóg experimentelere gevel dragen, in de spouw

tussen de glasplaten. Foto: Rik Vollebregt

Een mock-up van de composietgevel is opgesteld in de bedrijfshal van

Octatube. Foto: Octatube

De voorgevel in aanbouw. Foto: Rik Vollebregt

j
u

n
i

2
0

0
9

G
l

a
s

 
i

n
 

B
e

e
l

d

8 | 9

6-7-8-9_INHolland:06-07-08-09  16-06-09  15:51  Pagina 9


