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TEKSTPRODUCTIE TOM DE VRIES // FOTOGRAFIE MARK VAN DEN BOORN (ZEEP ARCHITECTEN) EN
TOM DE VRIES // TEKENWERK HENK HEUSINKVELD

Architect Jan Poolen heeft zijn
foto van een klimplant in de computer sterk vergroot en bewerkt
om zo voldoende contrast, abstrahering en doorlichting te creëren.
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PROJECT NIEUWBOUW //

De vliesgevel van het zorggebouw bevat borstweringen en glasstroken
met ramen.

Prints voor groener
imago en privacy
De glasgevels van twee woongebouwen in Vught zijn voorzien
van afbeeldingen van planten. Decoratief, maar het biedt ook
privacy en het geeft de buurt een groen imago. De gebruikte
applicatiemethode is duurzaam.
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// PROJECT NIEUWBOUW

In de glasgevel van het zorggebouw wordt de sterk uitvergrote foto van groene bladen in volle
glorie getoond.

Appartementengebouwen
// Locatie: Zeeheldenbuurt Vught
// Opdrachtgever: Dura Vermeer Bouw
// Bouwperiode: jan. 2009 — nov. 2010

In de Zeeheldenbuurt in Vught wordt vervangende nieuwbouw gerealiseerd na de
sloop van een groot aantal woningen. Architect Jan Poolen van het Amersfoortse
bureau ZEEP Architecten ontwierp hiervoor onder meer drie appartementengebouwen. De buitenste twee hebben op
de kop opvallend glas in de gevels. Dit
glas is voorzien van een print van groene
bladeren van een klimplant, die de
achterliggende galerijen verhult. De twee
appartementengebouwen zijn grotendeels identiek: donkere baksteen, vier
bouwlagen hoog en een plat dak. Maar
in het ene gebouw beperkt het groen
geprinte glas zich tot de balustrades
langs de galerijen en bij het andere is
het over de hele gevel aangebracht.

In de galerijgevel van het appartementengebouw wordt dezelfde afbeelding onderbroken door
smalle open stroken.
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Anderhalve meter hoog
Architect Poolen gebruikt geregeld
afbeeldingen in zijn ontwerpen. Soms
met teksten of werk van een beeldend
kunstenaar, maar vaak ook van details
of van structuren die hij in de natuur
tegenkomt. Die fragmenten fotografeert
hij zelf, en soms koopt hij ze ook uit stock.
Afhankelijk van de context of de functie
van het gebouw, wordt een afbeelding
gekozen. Doorgaans wordt die aangebracht op glas maar ook beton, staal, aluminiumplaat en kunststof volkernplaten
komen in aanmerking. En een tijdelijk
paviljoen krijgt een bekleding van doek
voorzien van een print.
De print van groene bladeren in Vught
heeft naast de decoratieve betekenis
meerdere functies. Poolen: “Het zorgt
ook voor privacy. Dat komt ook omdat we
de balustrade anderhalve meter hoog
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De balustrade in het gebouw is van gelaagd
glas, gemonteerd aan kokerprofielen.

maakten. Bewoners kijken niet rechtstreeks vanaf de galerijen in de binnentuinen en bewoners van de laagbouw
zien niet direct wie er op de galerij loopt.
Dat er hier specifiek voor groene plantenbladeren is gekozen, komt voort uit de
ambitie om de buurt een groener imago
te geven.” De door Poolen gemaakte foto
is in de computer bewerkt tot een min of
meer abstracte maar nog wel herkenbare
afbeelding, met donker- en lichtgroene
delen en ook onbedrukte delen om nog
enig doorzicht te houden.
Van galerij tot binnengang
De opdracht aan ZEEP Architecten reikte
tot aan het definitieve ontwerp. Daarna
meldde zich Cello, een zorgverlener die
huisvesting biedt aan mensen met een
verstandelijke beperking. Cello huurde in
een van de woongebouwen vier etages
met telkens zes wooneenheden. De galerijen kregen daardoor de functie van
een interne verkeersruimte. De glazen
balustrade moest daarom een gesloten
gevel worden, inclusief klimatologische
kwaliteiten.
“De gevel heeft geïsoleerde borstweringen gekregen, dubbele beglazing in het
doorzichtdeel met te openen raamdelen.
Aanvankelijk zou van de gesloten gevel
bij vertrek van Cello weer een galerijgevel gemaakt moeten kunnen worden.
Maar de aanpassingen waren zo verstrekkend dat gekozen is voor een permanente uitvoering”, aldus Poolen.
Varianten
Poolen heeft voor beide gebouwen één
afbeelding gebruikt die het gehele

De balustrade is 1,50 meter hoog, zodat men niet rechtstreeks naar beneden kan kijken in de lager
gelegen tuinen.

geveldeel bestrijkt. Mosa Glasgroothandel uit Echt heeft het glas geleverd. Fedor
Nouwen, verantwoordelijk voor de glasdivisie, stond voor de opgave om de in totaal
120 verschillende onderdelen als een puzzel in elkaar te laten vallen.
“In het project zitten uiteindelijk vijf varianten glas met als basis een glasplaat die is
voorzien van een printfragment. In de balustrade voor de galerij zijn daar PVB-folies en
een tweede glasplaat aan toegevoegd, waardoor een gelaagd paneel ontstaat. In het
zorggebouw zijn in principe twee soorten beglazing toegepast: het isolatieglas in de
smallere raamstroken waarbij de print aan de binnenzijde van de buitenruit zit, en de
borstweringpanelen die zijn opgebouwd uit een gelamineerd paneel van beprint glas,
een isolerende kern van 2 cm PUR en een 2 mm dikke staalplaat. Deze twee glasvarianten zijn vanwege vluchtroutes deels in brandwerende uitvoering geleverd.”
Flatbedprinters
Tot voor kort werden voor het aanbrengen van afbeeldingen op glas technieken als
(zuur)etsen, beplakken met folie of zeefdrukken gebruikt. In Vught heeft Mosa Glas vanwege de diversiteit van producten gekozen voor het printen met keramische lak (email).
Nouwen: “De basis is een plaat floatglas waarop de afbeelding wordt geprint. Printers
kunnen tegenwoordig allerlei formaten aan en een enorme range aan materiaal als
drager hebben. De nieuwe generatie flatbedprinters kan digitale bestanden ook op
glas overbrengen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van keramische lakken die in de
oven worden gehard en dan één geheel gaan vormen met het glas.”
De oven kan maximale afmetingen aan van 2400 x 3700 mm en er kunnen meerdere
lagen over elkaar worden aangebracht. De water- en kleurvaste lak maakt dat voor de
print een levensduur van 30 jaar wordt gegeven. Nouwen: “We kunnen ook prints verzorgen met UV-lakken. Daarmee kunnen nog hogere resoluties gerealiseerd worden.”
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// PROJECT NIEUWBOUW
Projectgegevens // Locatie: Zeeheldenbuurt Vught // Opdrachtgever: Dura Vermeer Bouw,
Rosmalen, duravermeer.nl, Le Clercq Planontwikkeling, Tilburg, le-clercq.nl en Woonwijze,
Vught, woonwijze.nl // Ontwerp: ZEEP Architecten, Amersfoort, zeeparchitecten.nl
(Projectarchitecten: J. Poolen en A. Hermans; Projectteam: W. Bakker, A. Hermans en
L. Martens) // Uitvoering: Dura Vermeer Bouw, Rosmalen, duravermeer.nl // Constructieadviseur:
Constructie- en Adviesburo Van Moorsel, Waalwijk, constructie-enadviesburovanmoorsel.nl //
Vliesgevel: Kremers Aluminium, Tilburg, kremersaluminium.nl // Glas en print: Mosa
Glasgroothandel, Echt, mosaglas.nl // Bouwperiode: januari 2009 — november 2010

Isolatieglas vv print
(op binnenzijde buitenblad)
Alu vliesgevel,
stijlen 50x110mm
dorpels, 50x50mm
6090+/9090+/12090+

6090+ (1e verdieping)

6090+/9090+/12090+

Houten kozijn
Alu waterslag

Gevelopbouw:
Kalkzandsteen
Isolatie
Waterkerende,
dampdoorlatende laag
IBS natuurgevelplaat 8mm

Multiplex
Isolatie
Stijl- en regelwerk

Gelamineerd paneel,
Staalplaat 2mm
Isolerende kern 20mm pur
Beprint glas

Stalen baluster
Gelaagd glas met folie en print
Verticale kolom 120x120mm
Verticale kolom 50x50mm
4590+/7590+/10590+

4590+/7590+/10590+
Afschot

Vloerafwerking 70mm

Prefab beton
Betonvloer 280mm

Console gelast aan kolom

1:10
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