
Vlak bij de historische ‘Koppel-

poort’ in de binnenstad van

Amersfoort verrijst de nieuwbouw van

de RACM: de Rijksdienst voor Archeolo-

gie, Cultuurlandschap en Monumenten.

Nadat verschillende organisaties in

2006 tot de RACM fuseerden was een

nieuw, gezamenlijk onderkomen nodig

met moderne faciliteiten. Het gebouw

RACM: zoektocht n
u

Klimaatgenerator

Sandy Counotte, projectleider bij gevel-

bouwer Scheldebouw, Roy van Leeuwen,

commercieel manager bij Scheuten Glas

en Wim Woensdregt van ADP Architecten

leggen uit hoe de opvallende gevel tot

stand gekomen is. ADP Architecten teken-

de het definitieve ontwerp en het bestek

en fungeerde letterlijk en figuurlijk als

De eisen die de Spaanse kunstenaar-architect Navarro Baldeweg aan het glas voor het RACM-gebouw stelde, dwongen

glasleverancier Scheuten tot een zoektocht naar de uiterste technische mogelijkheden. Gevelbouwer Scheldebouw

tekende en berekende de achteroverhellende en geknikte gevel in drie dimensies. Alle glasplaten in de voorgevel buigen

aan één zijde in een kwart cirkel naar binnen en een groot deel is gekleurd en gecombineerd met figuurglas. 

bevat naast kantooroppervlak een bibli-

otheek, auditorium, laboratorium, res-

taurant en vergaderzalen. Medegebrui-

ker ‘Kunst aan de Eem’ krijgt de

beschikking over tentoonstellingsruim-

te, een artotheek en een museumcafé.

Het gebouw heeft vijf verdiepingen en

het totale vloeroppervlak bedraagt

14.600 vierkante meter.

Maquettes. 

Foto’s: ADP Architec-

tuur

Voorgevel in aanbouw. Foto: ADP Architectuur
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tolk-vertaler voor Navarro Baldeweg. De

Spaanse architect had de suggestie voor

een glasgevel gedaan, maar Wim Woens-

dregt merkte, toen hij in 2003 begon, dat

er nog geen verdere uitwerking was.

‘Samen met de adviseurs van DGMR heb-

ben we een klimaatgenerator van de

gevel gemaakt’, vertelt Woensdregt. ‘Voor

de eigenlijke gebouwgevel hangt een

tweede-huidgevel. Die reguleert de tempe-

ratuur. In de zomer warmt de zon de

lucht in de tussenspouw op. Die warme

lucht komt het gebouw niet in, maar

wordt via kleppenregisters als door een

schoorsteen naar boven afgevoerd. In het

voor- en najaar kan de opgewarmde lucht

via kleppen de kantoren binnenstromen.

Aan de andere kant van het gebouw

wordt de lucht dan afgezogen.’

De tweede-huidgevel is een extra glas -

laag vóór het eigenlijke gebouw. De

gevel helt achterover en is verdeeld in

verschillende vlakken, waarvan er maar

één parallel aan de bouwassen staat.

‘Op de geveltekening lijken alle ruiten

recht’, vertelt Sandy Counotte. ‘Maar

dat is alleen zo in gevelvlak zes. In alle

andere vlakken hebben de ruiten de

vorm van een parallellogram. En op de

knik, waar twee gevelvlakken elkaar

raken, is echt iedere ruit anders.’ De

architecten lieten de constructieve uit-

werking deels over aan de gevelbouwer.

‘Zij hebben wel aangegeven hoe zij iets

graag hadden’, vervolgt Counotte. ‘Ze

wilden zo veel mogelijk glas zien. Maar

architecten kijken wel eens minder naar

de uitvoerbaarheid. Wij moesten een

harmonie vinden tussen de wensen van

de architect en iets wat constructief ver-

antwoord is.’ Vanwege de hellende en

geknikte gevel moest Scheldebouw met

een driedimensionaal programma aan

de slag. ‘Alles is in 3D getekend’, zegt

Counotte. ‘In de voorgevel vormde de

bevestiging van de buitenhuid een grote

uitdaging. De looproosters liggen op

‘zwaarden’ die uit de constructie steken.

Het glas was oorspronkelijk bedacht als

puntgehouden beglazing, maar is uit-

eindelijk uitgevoerd in een stalen con-

structie waarbij horizontaal klemlijsten

zijn gebruikt en verticaal de ruit op één

punt ondersteund wordt.’ 

Veilig

‘Oorspronkelijk was de wens om voor de

voorgevel de complete ruiten met het

grote vlakke stuk én de kwartcirkel aan

het einde uit één stuk te maken’, vertelt

Roy van Leeuwen. ‘Maar dat bleek

wereldwijd onmogelijk. Daarom zijn de

ruiten verdeeld in een groot vlak en een

kleinere kwartcirkel.’ Bij de binnengevel

diende de speciale modelvorm van de

ruiten te worden gecombineerd met zon-

wering, warmte-isolatie, veiligheid en

een onzichtbare bevestiging. Dat leidde

tot de keuze voor het type Isolide Bril-

liant Safe 63/32. De isolerende beglazing

is uitgevoerd als semistructurele begla-

zing. De buitenzijde is een vlak geheel

waarin geen lijsten te zien zijn. De ruiten

worden onzichtbaar op de achtercon-

structie bevestigd. 

Om het geheel zo transparant mogelijk

uit te voeren, is de buitengevel uitge-

voerd in glas dat minder ijzerdeeltjes

bevat. Hierdoor is de groene tint van nor-

maal floatglas veel minder aanwezig.

Tussen de tweede-huidgevel en de bin-

nengevel loopt wel een glazenwasserbal-

kon. Alle beglazing in het gebouw is vol-

gens de NEN 3569. ‘Beide ruiten in de

binnengevel zijn daarom veiligheids-

glas’, aldus Van Leeuwen. Ook de binnen-

ruit is veiligheidsglas, omdat het glas

onder een helling is geplaatst.

Brandweerwagenrood

‘Brandweerwagenrood’ wilde architect

Navarro Baldeweg een deel van het glas

t naar 
uiterste mogelijkheden glas

Voorgevel (in aanbouw) bij knik. Foto: ADP Architectuur

E L   N A A R  O N T W E R P  V A N  K U N S T E N A A R - A R C H I T E C T
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in de voorgevel hebben. In eerste instan-

tie werd glas met een email op positie 1

overwogen, maar die bevatte cadmium

(een zwaar metaal) en werd om die

reden uiteindelijk niet gekozen. Een

milieuvriendelijker email was niet rood

genoeg. Andere mogelijkheden waren

> RACM: zoektocht naar uiterste mogelijkheden glas

grenzen van de technische en produc-

tiemogelijkheden opgezocht. Uiteinde-

lijk is de kleur het best benaderd door

achter het figuurglas eerst een rode

folie (deep red) op te nemen. De witte

folie (pure white) erachter maakt het

geheel ‘niet transparant’. 

niet te combineren met het structureel

verlijmen van de buitenruit op de con-

structie, zodat alleen gekleurde folies

overbleven om de gewenste kleur te

benaderen. Scheuten heeft in die zoek-

tocht naar de beste oplossing twee bok-

ken met glasmonsters gemaakt en de

Detailfoto van voorgevel (in aanbouw). Foto: ADP Architectuur

Sandy Counotte van Scheldebouw, links, en Roy van Leeuwen van Scheuten Glas, rechts.

Foto: Rik Vollebregt

De laatste ruiten in de voorgevel worden geplaatst. Foto: Rik Vollebregt

Mock-up van de voorgevel. Foto: ADP Architectuur
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Baldeweg had ook figuurglas in het ont-

werp opgenomen. ‘We hebben een fi -

guurglas gevonden en gekozen voor de

meest grove structuur die nog gehard

kon worden’, vertelt Roy van Leeuwen.

‘Dat glas is besteld en bewaard zolang er

geen besluit was over de kleur. Omdat

we bijna alles zelf maken, konden we

het zo doen.’ Het piramidepatroon in

het glasoppervlak gaf opnieuw hoofd-

brekens. ‘Dat patroon moet in iedere

ruit dezelfde richting hebben, anders

gaat dat opvallen’, zegt Van Leeuwen.

‘Daarom konden we de ruiten bij het

snijden niet draaien. Daarnaast kwa-

men we vanwege de parallelogramvorm

niet uit met de maximale afmetingen.

Mede om die reden zijn de ruiten in

tweeën gedeeld.’

Zilver

Het spiegelglas dat de architect op een

andere plek in de gevel wilde zien, stel-

de de bouwers voor een volgende uitda-

ging. Het moest schitteren en blinken

als het cellofaan om een toffee, liefst in

de vorm van een echte spiegel in combi-

natie met figuurglas, of in een shadow-

box-uitvoering. Overigens hielden de

ontwerpers er rekening mee dat de

reflecties niet hinderlijk zouden zijn

voor verkeersdeelnemers en omwonen-

den. ‘De architect wilde een spiegel. Die

kun je lamineren met figuurglas en ver-

lijmen op een paneel. Maar dat zou veel

te heet worden en tot thermische breuk

leiden’, vertelt Van Leeuwen. ‘Een echte

spiegel met gehard glas is geen reële

optie. Tijdens het harden wordt het glas

zó heet dat de spiegellaag eraf brandt.

En wanneer je het glas eerst hardt en

daarna de spiegelende laag aanbrengt,

krijg je het effect van een lachspiegel.’

Een samenstelling met figuurglas op

positie één, een reflecterende pyroliti-

sche coating op positie drie en een laag

email voor de juiste kleur en om door-

zicht te blokkeren op positie vier, kwam

het dichtst in de buurt van de wensen

van de architect. 

Monumentaal

Binnen in het grote centrale atrium val-

len de monumentale ruimte en de

lichtheid op. 48 stalen spanten dragen

de unieke glazen gevel. ‘Het atrium is

visueel ruim gebleven door de glazen

balustrades en kantoorwanden’, zegt

Wim Woensdregt van ADP. De 2000

vierkante meter balustrades van SGGS

Veromco Beverwijk bestaan uit twee

maal 8 millimeter gelaagd blank glas in

gemoffelde aluminium profielen.

De drie bovenverdiepingen hebben ver-

schillende kantoren die gesloten, half

open of helemaal open zijn. Daardoor

wordt het daglicht over de volledige

breedte van het gebouw verdeeld. De

glazen binnenwanden van de kantoren,

geplaatst door Verwol, zijn verdiepings-

hoog; de glasplaten zijn onderling gekit

en in minimale U-profielen op de vloer

en onder het plafond vastgezet. ‘Een

transparant gebouw voor een transpa-

Volglazen binnenwanden, plafondelementen moe-

ten nog geplaatst worden. Foto: Rik Vollebregt

Detailopname van

de bevestiging van

de gebogen glas-

platen. 

Foto: Rik Vollebregt

Glazen balustrades in aanbouw. Foto: Rik Vollebregt
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rante organisatie’, beaamt Woensdregt.

‘Het tegendeel van monniken, die ieder

voor zichzelf in kleine dichte celletjes

onduidelijke dingen doen.’

Spoorgevel

De langsgevel aan de achterkant ligt vlak

aan de spoorlijn. Behalve veel geluid ver-

oorzaakt het spoor trillingen, en de gevel

moet bestand zijn tegen ‘treinbranden’.

Gebouwtrillingen zijn niet gewenst in de

laboratoriumruimten en presentatieza-

len. Maar ook de personen in de andere

vertrekken zouden er hinder van onder-

vinden. Daarom heeft het gebouw een

volledige trillingsisolatie gekregen door

middel van rubberblokken onder de

begane grondvloer. Voor de geluidwering

> RACM: zoektocht naar uiterste mogelijkheden glas

explosieveilig, ze bieden bescher-

ming wanneer er een treinbrand

zou zijn. Het zal mij niet verba-

zen als het glas sterker is dan de

dichte gevel. Wat ik dan wel weer

grappig vind, is dat de ramen

boven in deze gevel (waar de kan-

toren liggen) geopend kunnen

worden, en dat de ramen bij

brand niet automatisch dicht-

gaan.’ <

Rik Vollebregt

van de achtergevel gelden soortgelijke

hoge eisen. ‘De achtergevel is een zwaar

gespouwde constructie’, vertelt Woens-

dregt. ‘Het glas is vastgezet, met het risi-

co dat zich na jaren wat vuil afzet. Maar

wanneer het echt geventileerd zou wor-

den, is het nog sneller vuil. Ook hygro-

scopisch (vochtopnemend) materiaal is

overwogen, maar uiteindelijk is besloten

dat een volledig gesloten constructie de

verstandigste keus is.’ 

Sandy Counotte vult aan: ‘Daarnaast is

het glas hier zonwerend, semistructu-

reel bevestigd en bij bepaalde delen

gecombineerd met een rookwerende

functie.’ Woensdregt over de brandvei-

ligheid: ‘De ramen in de spoorgevel zijn

Projectdata 

Architect: Navarro Baldeweg, Madrid en ADP Architectuur, Amsterdam

Opdrachtgever: Rijksgebouwendienst, Den Haag 

Aannemer: Visser & Smit Bouw BV, Papendrecht

Gevelbouwer: Scheldebouw BV, Heerlen

Bouwfysica en brandveiligheid: DGMR Raadgevende Ingenieurs, Arnhem

Directievoering: Stevens Van Dijck, ’s-Hertogenbosch

Beglazing voorgevel:

Scheuten Isolide Brilliant 63/32; speciaal beglazingssysteem met locale bevestigingen (2.500 vier-

kante meter)

Scheuten Multisafe gelaagd voorgespannen geëmailleerd zilverglas, verwerkt tot geïsoleerde sand-

wichpanelen. Opbouw: 6 gehard nylon-screen (4) 6 gehard pyrolitische coating. Coating op positie

3, email op positie 4 (500 vierkante meter).

Scheuten Multisafe gelaagd voorgespannen glas, verwerkt tot geïsoleerde sandwichpanelen.

Opbouw: 6 gehard Galette (deep red + pure white folie) 6 gehard float (350 vierkante meter).

Scheuten (buitenhuid) 12 millimeter extra clear gehard (500 vierkante meter).

Beglazing achtergevel:

Scheuten Isolide Brilliant 63/32 voorzien van geluidwerende folies; speciaal beglazingssysteem met

locale bevestigingen (1.000 vierkante meter).

Scheuten Multisafe gelaagd voorgespannen geëmailleerd zilverglas verwerkt tot geïsoleerde sand-

wichpanelen. Opbouw: 6 gehard nylon-screen (4) 6 gehard pyrolitische coating. Coating op positie

3, emaille op positie 4 (1.000 vierkante meter).

Overige beglazing

Rookwerende binnenpuien: Scheuten gelamineerd diamant (300 vierkante meter).

Brandwerende beglazing: SGG Contraflam Lite EW30 15 millimeter.

Binnenwanden kantoren: Verwol verdiepingshoge glaswanden in plafond- en vloerprofielen.

Balustrades: SGG Stadip Silence 88.A2 blank.

Glazenwasserbal-

kon in de spouw

tussen de binnen-

gevel (links) en de

tweede-huidgevel

(rechts). Foto: Rik

Vollebregt

Tussen de glaspla-

ten is ruimte om

straks, met een

vlinder, het paneel

onzichtbaar te

bevestigen. Foto:

Rik Vollebregt
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