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Ecologisch kringloo
Rond en op het gebouw
van ecologisch onderzoeksinstituut NIOO zal
straks veel begroeiing
zijn. Foto: Guy Ackermans, NIOO-KNAW

Bij het ecologisch onderzoek dat NIOO in Wageningen doet, draait alles om kringlopen. De

ecologen daar wilden een gebouw waarvan de materialen, zoals glas, eindeloos herge-

bruikt kunnen worden. Glassolutions Saint-Gobain ontwikkelde een profiel om de geluid-

werende glazen binnenwanden zonder kit af te dichten. En bouwer Berghege detailleerde

de vlakke glasgevel zó dat hij strak tussen de vloerplaten past.

H

et NIOO-KNAW (Nederlands Instituut voor Ecologie, onderdeel van
de Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen) in Wageningen
onderzoekt kringlopen, ecologische processen en de dynamiek van de natuur.
Daarom vond directeur Louise Vet het
logisch om dat werk te doen vanuit een
écht duurzaam gebouw. In Cobouw zei
ze daarover: ‘De cradle-to-cradlefilosofie
sluit goed aan bij onze uitgangspunten.
Voor ons als ecologen is die manier van

energie op, die in de bodem bewaard
wordt. En in de nu nog kale tuinen rond
het gebouw en op het dak groeien straks
planten en leven dieren. Natuurlijk zijn
de gebruikte bouwmaterialen herbruikbaar. Veel glasoplossingen dragen op
een zinnige manier bij aan het duurzame karakter van de NIOO-nieuwbouw.
De inzet van de betrokkenen is succesvol geweest want volgens vakblad ‘de
Ingenieur’ en radioprogramma ‘Vroege
Vogels’ is het één van de vier meest
duurzame gebouwen in Nederland
Primaire materialen

denken heel gewoon. De natuur kent
immers geen afval. Alles wordt in eindeloze cycli hergebruikt en alle kringlopen zijn gesloten.’
De drie verdiepingen, die het nieuwe
NIOO-onderkomen telt, bevatten 12.000
vierkante meter kantoor- en laboratoriumruimte met werkplekken voor 180
medewerkers. De kringloopgedachte is
overal in terug te vinden. Ook op energiegebied: zonnecollectoren vangen

Aan de rand van Wageningen is het
gebouw van NIOO direct te herkennen
aan de volledig glazen gevels met de ver
uitstekende luifels erboven. Maar het
glas speelt ook een rol in de filosofie
achter het ontwerp. Coördinator nieuwbouwcommunicatie Marco Westerhof
vertelt daarover: ‘Het hele gebouw is
geënt op integrale duurzaamheid, alle
gebruikte materialen zoals glas, beton
en hout, zijn terug in de keten te brengen.’
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Achter de glasgevel aan de voorzijde liggen de laboratoria. ‘Hier is de gevel helemaal open’, vervolgt Westerhof. ‘Zo
benutten we veel daglicht en is minder
kunstlicht nodig. De luifel met houten
lamellen weert de zon. Het is aan de
onderzoekers die hier proeven doen,
hoe ze ermee omgaan. Wanneer ze
proeven doen of materialen gebruiken
die geen daglicht verdragen, dan zijn
afgeschermde laboratoria beschikbaar.’
Henk Peters, projectleider bij aannemer
Berghege voegt toe: ‘Dit is niet het
meest gangbare project. Men wilde bouwen conform cradle-to-cradle en dat
houdt in dat er alleen zo puur mogelijke, primaire, materialen worden
gebruikt. Materialen die goed te recyclen zijn. Daarom zit er zoveel glas in
het gebouw.’

ieder geval geen stijlen tussen de ruiten,
maar een vlakke wand. Daarom zijn de
ruiten tweezijdig, langs de vloer en het
plafond, ingeklemd en is het een heel
dik beglazingspakket geworden.’ Het
glas kent een opbouw met een 12 millimeter geharde Coollite SKN 165B buitenruit, 15 millimeter gasgevulde
spouw en een gelaagde binnenruit van
twee keer 12 millimeter. De ramen zijn
onderling verbonden met een Weathersealkit van Dow Corning.

Buitengevel zonder stijlen
Glassolutions Saint-Gobain realiseerde
de buitengevel en de binnenwanden.
Rob Helmons, accountmanager Projecten, vertelt over de bijzonderheden: ‘De
opdrachtgever en architect wilden in

De gevel oogt strak en eenvoudig, maar
dat moest wel uitgewerkt worden, vertelt Peters: ‘Qua maatvoering en toleranties was dit niet eenvoudig. Het glas in
de gevel en in de binnenwanden loopt
van beton tot beton. We houden er rekening mee dat een vloer nog wat kan
doorbuigen. Daardoor is er weinig ruimte voor toleranties. Voor de betonvloeren is een randbekisting en voor de
ondersteuning van het glas is daarbij
een randbalk nodig. We combineerden
en optimaliseerden de randbekisting
met de randbalk. Zo is het glas goed en

stevig ondersteund met een oplossing
die maatvast en efficiënt is.’ De dakopbouw op de tweede verdieping lijkt
vanaf de openbare weg helemaal dicht,
maar in de gevel, die iets terugligt, zijn
wel degelijk grote ramen opgenomen.
De NIOO-medewerkers kunnen hier
gebruik maken van de colloquiumzaal,
de kantine en een dakterras. Een mooi
detail zijn de gebogen isolatieramen op
de gevelhoeken samengesteld uit zowel
binnen als buiten gelaagd glas.
Binnenwanden zonder kitvoeg
Gebruiker NIOO stelde hoge en bijzondere eisen aan de bouwers. Aan de ecologie, maar ook aan de functionaliteit
voor de laboratoria. Dat sloot bijvoorbeeld het gebruik van kitvoegen in de
geluidwerende binnenwanden uit.
Geurt Roelofsen, BU-manager bij Glassolutions Interior, vertelt daarover: ‘De
bevestiging van de glasplaten aan
elkaar, de verticale naad zonder kit, is
uniek. Met die ontwikkeling waren we
al een tijd bezig. Toen de architect ons
ongeveer drie jaar geleden vroeg of we >>

i n

De glazen binnenwanden zijn niet gekit, maar bevestigd met het clip-in systeem. Foto: Guy Ackermans, NIOO-KNAW

G l a s

Voorgevel en zijgevel. Foto: Rik Vollebregt
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oopgebouw
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> Ecologisch kringloopgebouw van beton, hout en glas

De imposante dakopbouw. Foto: Guy
Ackermans, NIOOKNAW

voor dit project een oplossing hadden,
waren we er precies op tijd bij. We
gebruiken een clip-in bevestiging. Het
glas is ongeveer 3 millimeter ingefreesd.
In doorsnede gezien heeft die sleuf de
vorm van een paddestoel. Daarin past
een EPDM-profiel dat de ruiten vasthoudt. De ruiten zijn gehard en gelaagd.
De sleuf is ter plaatse van de folie ingefreesd; zo zit hij in het hart.’
Voordat deze oplossing toegepast kon
worden, is ze uitgebreid getest bij TNO.
Roelofsen voegt toe: ‘Er is getest wat de
inwerking is van vocht, hoe de wanden
schoongemaakt kunnen worden en of er
een inwerking is van het EPDM-profiel
op de folie.’ De binnenwanden zijn

geluidwerend. Tussen de gang en de
kamer is de geluiddemping 38 decibel
en tussen de kamers onderling is de
geluiddemping zelfs 42 decibel.
Direct contact
Omdat de scheidingswanden van vloer
tot plafond uit glas bestaan, zie je vanaf
de gang waar de onderzoekers in hun
lab mee bezig zijn. Die transparantie
bevordert de communicatie en maakt
het contact directer. Dat blijkt wanneer
we langs het kantoor van één van Westerhofs collega’s lopen. Zij schiet hem
even aan voor iets kleins; dat zou in een
traditionele gang met dichte wanden
niet gebeurd zijn. Over de aansluiting
van de glaswanden op de vloer zegt

Peters: ‘Een PVC-vloerbedekking was
hier uiteraard niet aan de orde. Een
andere veel gebruikte oplossing, een
epoxy gietvloer, hecht aan de betonvloer. Bij sloop is dat niet te recyclen.
Daarom is de betonvloer een monoliet
afgewerkte vloer. Hij is geïmpregneerd
en gepolijst waardoor de toplaag verhardt en minder vuil opneemt.’ Op de
vloer is een profiel gelijmd, waarin de
glasplaten vastzitten. Bovenaan is het
glas vastgezet in potten (vloerveren), die
in het plafond verwerkt zijn.
Aan de wanden tussen de laboratoria
onderling is ook veel aandacht besteed.
Langs de gevel bestaat die tussenwand
uit een glasplaat, om het daglicht beter
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Toegepast glas
Buitengevel voor: Saint-Gobain Glass 12 gehard Coollite SKN 165B
- 15 Argon – Securit 12.12.4

Buitengevel achter: Saint-Gobain Glass SKN 165B stadip 44.2-15
Argon-33.1

Gebogen isolatieruiten in pui dakopbouw: Saint-Gobain Glass
gelaagd met Coollite ST 150 coating - 15 Argon – gelaagd 44.2

Binnenwanden:
Gangwanden: Systems Clip-in Silence 1338 Rw=38dB
Deuren: Systems Clip-in Silence Door 1337 Rw=37dB
Gevelaansluitingen: Saint-Gobain Glass Stadip Silence 12.12.2Si

Brandwerende beglazing: Contraflam Lite EW 30 en 60
Balustrades: Safetylevel Translevel 1
De luifel is deels open en laat nog wel daglicht

straling te weren. Foto: Henk Jans, Berghege

door. Foto: Rik Vollebregt

De dakopbouw heeft op de hoeken gebogen isola-

De kantoren in de achtergevel hebben raamstro-

Via de glazen binnenwanden komt het daglicht tot

tieglasruiten gekregen. Foto: Rik Vollebregt

ken en buitenzonwering. Foto: Rik Vollebregt

in de gang. Foto: Rik Vollebregt

en verder te verdelen. Zelfs de smalle
strookjes tussen de dragende kolommen
en de glazen gangwand zijn in glas uitgevoerd. Detaillering die transparantie
van de glazen gangwand ondersteunt,
en die, gezien de productie van de verdiepingshoge gelaagde glasstrook van
nauwelijks 10 centimeter breed, veel
zegt over de zorgvuldigheid waarmee is
gebouwd. Wanneer we in de binnengang staan en even bij een laboratorium
binnenkijken, ervaren we hoe licht de
ruimtes zijn. In het laboratorium is het
kunstlicht uit, maar desondanks is alles
helder. De verlaagde plafonds hangen
vrij. Rondom de plafonds, langs de gevel
en langs de binnenwanden is een strook
open gehouden. Ook dat maakt de ruim-

tes lichter en hoger. De verlichting in
het gebouw reageert op bewegingsmelders en dimt automatisch wanneer de
zon gaat schijnen. Er is energiezuinige
LED-verlichting toegepast.

ten. Aan deze kant van het gebouw
hangt dan ook geen zonwerende luifel.

Aan de achterkant van het gebouw liggen de kantoren, ook weer langs een
lange gang met glazen binnenwanden.
De buitengevel bestaat uit een dichte
borstwering met daarboven drie glasstroken in houten kozijnen. De onderste
strook heeft draairamen, de middelste
heeft vast glas en de bovenste klepramen die de medewerkers met een stangbediening kunnen openen. Voor sommige ramen is buitenzonwering neergela-
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Glasoplossingen

Aan de twee kopse kanten van het
gebouw liggen atria met trappen. De
ruimtes zijn ruim, overzichtelijk en
licht geworden doordat veel glas is
gebruikt. Door alle glazen binnen- en
buitenwanden heen kun je bijna onbelemmerd naar buiten kijken. De balustrades langs de trap en de overloop zijn
van gelaagd glas zonder handrail. In de
kap van het atrium zijn daklichten verwerkt. De op het noorden gerichte
ramen brengen veel extra daglicht binnen. Ondanks het mooie weer branden
vlak onder de daklichten nog wel TLbuizen. Westerhof verklaart: ‘Binnen-

i n

B e e l d

De volglas voorgevel heeft luifels om teveel zonin-
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Het gebouw van NIOO is nadrukkelijk
ook bedoeld als proeftuin. NIOO nodigt

Betrokken partijen
Opdrachtgever: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Architect: Claus en Kaan Architecten, Rotterdam
Aannemer: Bouwbedrijf Berghege, Oss
Beglazing buitengevel en binnenwanden: Glassolutions, Eindhoven en
Glassolutions Interior, Amersfoort
Daklichten en branddeuren: Smits, Gemert
Glasbalustrades: Storax, Zwijndrecht
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Experimenten

marktpartijen uit om mee te ontwikkelen en onderzoeken. Westerhof: ‘Stel dat
een glasfabrikant een nieuw type glas
wil uittesten, dan staan we open voor
samenwerking mits er een link is met
onze ecologische expertise.’ Ook de
bouw zelf is als experiment op te vatten.
Directeur Vet hield vast aan de duurzame uitgangspunten en met ‘nee’ nam
ze geen genoegen. ‘Natuurlijk heeft dat
leerpunten opgeleverd’, verklaart Westerhof. ‘Samen met AgentschapNL bekijken we nu hoe die leergeschiedenis
overgedragen kan worden. De sociale
media kunnen daarin best wel een rol
spelen.’ Hoe kijkt Peters namens aannemer Berghege terug op bouwen volgens
de cradle-to-cradle filosofie? ‘Het
gedachtegoed, daar zie ik wel iets in.
Het zorgt er voor dat toeleveranciers kritisch naar hun producten kijken. Het is
zonde om allemaal spullen uit de aarde
te halen en ze daarna op de vuilnisbelt
te gooien. Materialen hergebruiken met

Het gebruik van primaire materialen als glas en hout komt ook
terug in de brandwerende deuren.
Foto: Rik Vollebregt

de randvoorwaarde dat ze niet
slechter worden, is eigenlijk heel
<
logisch.’
Ir. Rik Vollebregt

a p r i l

kort kunnen we deze wat gemakkelijker
aan- en uitschakelen. Nu kan dat alleen
nog bij de receptie, dat is nog een verbeterpuntje.’ De brandwerende gangdeuren naar de atria bevatten grote brandwerende ruiten. Op de begane grond
zijn dit houten deuren, op de verdieping
profielstalen deuren.

B e e l d

In de trappenhuizen zijn glazen balustrades, zonder handrail, toegepast. Foto: Guy Ackermans, NIOO-KNAW

