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Vrije vormen met 
koud gebogen  g

Architecten gebruiken graag de

creatieve mogelijkheden van

gebogen glas. Glas kan natuurlijk in een

oven warm gebogen worden. Dan

behoudt het na afkoelen zijn ronde

vorm, maar volgens BRS zijn de kosten

een nadeel. Koud gebogen glas is in eer-

ste instantie vlak en wordt pas bij het

plaatsen, op locatie en onder omge-

vingstemperatuur, gebogen. Het

gebruikte Freeformglass bestaat uit

dunne lagen gehard glas die met pvb-

folies gelamineerd zijn. Movares legt in

‘De Ingenieur’ uit dat een laminaat van

dunne glasplaten verder gebogen kan

Koud gebogen glas is goedkoop en met minder energie-

gebruik te produceren dan de tegenhanger warm gebogen

glas. Het opvallende Jinso-paviljoen op de Arena Boule-

vard in Amsterdam, een ontwerp van Cepezed, is door

BRS omhuld met forse koud gebogen ruiten en ook het

busstation aan de achterzijde van het vernieuwde station

Amsterdam Centraal krijgt een dak van koud gebogen

glas.

Het Jinso-paviljoen in

Amsterdam heeft houd

gebogen isolatieruiten van

3,5 meter bij 1,5 meter. 

Foto’s: BRS
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worden. Bij dikke glasplaten zou al bij

een kleine buiging een trekspanning

ontstaan en zou het glas zijn sterkte ver-

liezen. De pvb-folie laat toe dat de glas-

platen langs elkaar schuiven zonder dat

het delamineert. Bij de bepaling van de

samenstelling spelen verder de dikte

versus oplegging een rol.

Buigen op locatie

In het Jinso-paviljoen, waarin Jinso

Oriental Buffet & Café is gevestigd, zijn

tweehonderd ruiten van 1,5 meter hoog

en 3,5 tot 3,8 meter breed toegepast. De

ellipsvorm van het gebouw is gereali-

seerd met drie verschillende buigstra-

len. Het isolatieglas heeft een afstand-

houder tussen de ruiten die flexibel is

en toelaat dat de ruiten na het buigen

wat kunnen verschuiven. Maar: belas-

ting met gewichten zoals in daken met

koud gebogen glas, is in een gevel niet

mogelijk. Daarom ontwikkelde BRS een

speciale buiginstallatie met drie zui-

gers. De twee buitenste zuigers kunnen

vrij bewegen en hebben een hijsfunctie.

Wanneer de glasplaat voor de gevel

hangt, buigt de middelste zuiger hem

in de juiste vorm. In eerste instantie zijn

de platen met een tijdelijke bevestiging

op de gebogen stalen regels van het

paviljoen geklemd. BRS heeft zo alle pla-

ten geplaatst en ze daarna met alumini-

um lijsten over de hele lengte op de

regels geklemd. NEN 6702 vormt de

basis en die schrijft naast een bereke-

ning een test voor. Om de doorvalveilig-

heid te testen, is in een proefopstelling

met vier glasplaten op ware grootte een

succesvol verlopen slingerproef met

glasparelzak uitgevoerd.

Uiteraard heeft ook koud gebogen glas

zijn grenzen: op dit moment kan BRS

niet kleiner buigen dan 6,5 meter buigs-

traal voor gelaagd en gehard glas. Voor

koud buigbaar isolatieglas is ten minste

een buigstraal van 10 meter nodig.

Onlangs liet de gemeente Venlo weten

dat zij een duurzame, met koud gebogen

glas overkapte weg wil aanleggen. De

glaskap reduceert het geluid, waardoor

dichter op de weg kan worden gebouwd.

Onder de glaskap wordt warmte opge-

vangen, het wegdek gaat langer mee

omdat het niet opvriest en ook de uit-

laatgassen kunnen onder de kap opge-

vangen en geneutraliseerd worden. <

Rik Vollebregt

S O - P A V I L J O E N :  E L L I P S V O R M  M E T  D R I E  B U I G S T R A L E N

n  glas

Gouden A.A.P.
Het Jinso Paviljoen, een ontwerp van Cepezed, is genomineerd

voor de Amsterdamse Architectuur Prijs 2009, ook bekend als de

Gouden A.A.P. In februari heeft de jury, bestaande uit de Neder-

landse architect Juliette Bekkering, de Belgische architectuurhisto-

ricus Wouter Davidts en de Duitse architectuurcriticus Christian

Welzbacher, de genomineerde projecten bezocht. Op woensdag 

8 april heeft rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol de winnaar

bekend gemaakt en is het boek Amsterdam Architecture 2008-

2009 gepresenteerd. 

Het paviljoen heeft een bar, buffet en lounge in

oriëntaalse stijl.

Het glas is ter plekke gebogen met een door BRS ontwikkelde buiginstallatie. Het valt de redactie op dat op

de foto’s, ondanks het mooie weer en afgezien van het gebruik van helmen, de regels op het gebied van vei-

lig werken en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen met voeten worden getreden. 
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