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Voorwoord 

Het verslag dat u voor zich heeft is het rapport behorende bij mijn afstudeer
project. Dit project heb ik uitgevoerd tussen maart 2007 en januari 2008 
aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Het 
proces dat aan dit verslag vooraf ging is een diepgaande ontdekkingsreis 
geweest door de wereld van de gevelbouw. Deze reis heeft langs vele 
onderwerpen en facetten geleid, waarvan ik van de meeste bij aanvang 
van het project niet eens wist dat ze bij gevelbouw om de hoek zouden 
komen kijken. Dat gevelbouw complex was, dat wist ik al wel, maar dat er 
zoveel bij zou komen kijken had ik niet durven dromen. 

Tijdens het afstudeerproces beleef je naar mijn mening Bouwkunde op 
een niveau zoals je dat tijdens je studie nog niet meegemaakt hebt. De 
meeste vakken en projecten richten zich toch op één of misschien enkele 
aspecten van de bouwkunde, maar tijdens je afstudeerproject dienen alle 
facetten op hun plaats te vallen. Zeker wanneer je aan het begin aan het 
inventariseren bent wat er allemaal moet gebeuren zinkt de moed je nog 
wel eens in de schoenen. De belangrijkste taak is dan ook vooral in het 
begin om jezelf een pad te banen door deze jungle. 

Gelukkig sta je daar niet helemaal alleen voor. Daarom wil ik graag een 
woordje van dank uitspreken richting alle mensen die daarbij betrokken 
zijn geweest. In de eerste plaats natuurlijk mijn familie, vriendin en 
schoonfamilie voor hun steun en begrip. Het studie- en afstudeerproces 
is voor mij niet altijd over rozen gegaan, maar dankzij hun steun en geloof 
in mijn kunnen zijn de ergste hobbels een stuk minder hoog geweest. 
Ook dank voor het wegcijferen van de eigen belangen wanneer de studie 
ervoor zorgde dat sommige sociale verplichtingen op een tweede plan 
belandden. 

Daarnaast wil ik Esther Hebly bedanken voor haar tijd en inzet om dit 
project tot een succes te maken. Zij is gedurende het afgelopen jaar een 
klankbord, een bron van inspiratie maar ook een kritische tweede kijk 
geweest waar ik altijd prettig mee samengewerkt heb. 

Van de TUle wil ik graag de heren Lichtenberg en Van Hoof en vooral Guus 
Timmermans bedanken voor de begeleiding van dit project, hun tijd en 
hun aandacht. 

Als laatste zijn er nog de naaste collega's van Oskomera die mijn tijd bij 
het bedrijf tot een bijzonder plezierige gemaakt hebben. Hiervan wil ik 
speciaal Sanne Meffert, Jan Drissen, Niels Oudenaarden en Erik van de 
Weg noemen. Daarnaast zijn er nog Carel Doornenbal en Pim de Bree 
van kozijnfabriek Timmerselekt Doornenbal die ik wil bedanken voor hun 
enthousiasme en bereidheid te helpen dit project tot een succes te maken. 

Rest mij nog de lezer veel leesplezier toe te wensen! 

Eindhoven, Januari 2008, 
Rens Demarteau 



Samenvatting 

Voor u ligt het verslag van mijn afstudeerproject. Dit project betreft 
de ontwikkeling van een elementengevel met een gemengde draag
constructie. Deze gemengde, hybride, draagconstructie bestaat uit een 
houten binnenkant, waardoor een warme, huiselijke sfeer gecreëerd 
wordt, in combinatie met een aluminium buitenkant. De aluminium 
buitenkant geeft de gevel een strak uiterlijk en maakt hem bijzonder 
onderhoudsvriendelijk . Uitgangspunt is dat de gevel geschikt is voor 
toepassing bij hoogbouw zonder toepassing van steigermaterieel. Dit 
betekent dat volledige prefabricage noodzakelijk is, zodat er na montage 
geen handelingen meer nodig zijn aan de buitenzijde van de gevel. 

De doelstelling van dit project was te onderzoeken hoe deze gevel het 
best ontworpen en uitgevoerd kan worden . 

Onderzoek 
Het onderzoek voor dit project heeft zich op twee gebieden 
toegespitst, namelijk de constructie, en de bouwfysica. Naar aan
leiding van de uitkomsten van dit onderzoek is een programma van eisen 
opgesteld . 

Het constructieve onderzoek heeft zich geconcentreerd op de optimale 
manier om het hout en het aluminium in de draagconstructie samen te 
laten werken, en daarnaast op de beste manier om de gevel constructief 
aan de achterconstructie te bevestigen. Het onderzoek naar de samen
werking heeft uitgewezen dat er niet samengewerkt moet worden. Het 
leverde teveel problemen op voor een marginale winst in stijldiepte . Van
wege de sterkte van het concept is het hout dragend uitgevoerd. Ook is 
gebleken dat de traditionele manier van het monteren van elementen , 
afhangen , niet geschikt is voor een houten draagconstructie. De ele
menten worden staand gemonteerd. 

Het bouwfysische onderzoek is gericht geweest op het bewijzen dat er in 
de constructie geen houtrot optreedt, waardoor de beoogde levensduur 
van de elementen gehaald kan worden. Dit heeft ermee te maken dat het 
aluminium de vochtstromen, die bij een normaal houten gevelelement 

optreden, verstoort. Hierbij zou zich vocht op kunnen hopen tussen hout 
en aluminium, wat houtrot tot gevolg zou kunnen hebben. Dit probleem 
is geanalyseerd op basis van referentie-onderzoek, een natuurkundige 
analyse met de eindige elementen methode, en interviews met experts. 
Dit onderzoek heeft een sterk vermoeden, maar geen definitief bewi
js opgeleverd dat de duurzaamheid van de constructie aan de eisen 
van Oskomera voldoet. Het is een optelling van indirecte bewijsvoering. 
Daarnaast heeft dit onderzoek een tweetalontwerpstrategieën opge
leverd met bijbehorende ontwerprichtlijnen. 

De eerste strategie is het hermetisch afsluiten van de ruimte tussen hout 
en aluminium . Wanneer er geen vocht in deze ruimte kan komen, kan het 
daar ook niet condenseren. De productie van dit soort elementen dient 
zeer nauwkeurig te gebeuren, daar eenmaal binnengekomen vocht niet 
gemakkelijk meer wegkan . 
De andere mogelijkheid is om de ruimte tussen hout en aluminium open 
te laten, maar dan wel zodanig dat ventilatie van deze ruimte met buiten
lucht mogelijk is . Er treedt ook drukvereffening op , waardoor eventueel 
opgehoopt vocht makkelijk en efficiënt kan worden afgevoerd. 

De uitkomsten van het onderzoek hebben geleid tot een Programma van 
Eisen, waarin de randvoorwaarden van het ontwerp beschreven zijn . 

Ontwikkeling 
Het PvE heeft geleid tot drie generaties ontwerpen, die uiteindelijk 
resulteren in een definitief ontwerp voor dit afstudeerproject. In het totale 
project bij Oskomera is dit het Voorlopig Ontwerp. 

Dit ontwerp kan opgesplitst worden in twee delen. Het eerste deel is 
de ontwikkel ing van de profilering van stijlen en regels. Bij het ontwerp 
hiervan is gekeken naar de bouwfysische en constructieve gevolgen van 
de profileringen , en daarnaast is gekeken naar een efficiënte produc
tiewijze. 
Er is uiteindelijk voor gekozen om het ontwerp van een "open " profilering te 
voorzien . Directe aanleiding hiertoe zijn het productiegemak en de aan
wezige foutmarge geweest. 



Het tweede deel van het ontwerp betreft de montage van de elementen 
zelf. Gezien de grote variatie aan achterconstructies die we in de bouw 
tegen komen, is er gekozen om een principe-oplossing te ontwikkelen, 
zowel voor de montage van de elementen als de bevestiging van de 
ankers aan de achterconstructie. Hierbij is gekozen voor de in het werk 
gestorte betonvloer, een veel voorkomende constructie. 
Hoe om te gaan met maatafwijkingen speelt daarbij een grote rol . Deze 
dienen ter plaatse van de ankers te worden opgevangen. Op deze 
manier is het mogelijk de ankers nagenoeg precies in positie te brengen 
zodat het nastellen van de elementen tot een minimum beperkt kan 
worden. 

Resultaten 
Het resultaat van dit project is het ontwerp van een elementengeveI
systeem. Er dienen nog een aantal kleine knelpunten opgelost te wor
den middels nader onderzoek. Hiervoor is een testplan (hoofdstuk 6) 
opgesteld waarin staat beschreven hoe deze problemen aangepakt kun
nen worden. Het ontwikkelde concept geeft echter nu al bij betrokkenen 
het volste vertrouwen dat productie en toepassing op korte termijn tege
moet gezien kan worden. 
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Inleiding 
In dit hoofdstuk zal allereerst de aanleiding tot dit project getoond worden, 
dit zowel voor mijzelf persoonlijk als voor het bedrijf Oskomera. Vervolgens 
zal de hoofdonderzoeksvraag bepaald worden, alsmede het hoofddoel 
binnen dit project. Naar aanleiding van de hoofdonderzoeksvraag zullen 
de deelonderzoeksvragen beschreven worden en uiteindelijk zal gerap
porteerd worden wat het uiteindelijke resultaat van dit project zal zijn. 



1.1 Algemeen 
Dit document is de verslaglegging van mijn afstudeerproject, dat ik uitge
voerd heb bij de capaciteitsgroep Bouwtechniek van de faculteit Bouw
kunde aan de Technische Universiteit Eindhoven in samenwerking met 
Oskomera Group B.v. te Deurne. 
Dit verslag bestaat uit drie delen. Het eerste deel behelst het vooronder
zoek dat nodig was om tot een Programma van Eisen te komen. In het 
tweede deel zal het ontwerp(proces) beschreven worden en in het derde 
deel zal een opzet voor een testplan beschreven worden teneinde een 
CE-markering en KOMO-certificaat te verkrijgen voor dit nieuwe geveI
systeem. 

1.2 Aanleiding 
Bij het zoeken naar een afstudeeronderwerp heb ik me laten leiden door 
twee dingen. Het belangrijkste was het zoeken naar een opdracht met 
een onderwerp waarin ik mij interesseerde. Hierbij ging het niet zozeer 
om een bepaald kennisgebied, maar meer om mijn interesse om iets 
praktijkgerichts te doen, waarbij het eindresultaat ook tastbaar is. 
Hierdoor trok de uitvoeringstechnische kant van de bouwtechniek mij 
sterk aan, omdat de productontwikkeling hier met de praktijk in aanrak
ing komt. 
Het tweede waardoor ik mij heb laten leiden was het feit dat ik bij voorkeur 
bij een bedrijf wilde afstuderen. De belangrijkste gedachte hierachter 
was dat ik wat praktijkervaring op wil doen, en dat ik ook kennis wilde 
maken met hoe de dingen in de praktijk gebeuren. Hierbij speelde ook 
een rol, dat uit mijn eerdere stage gebleken is, dat daar waar wij op 
de universiteit bij projectwerk vaak ophouden met ontwerpen, het echte 
werk bij bedrijven vaak pas begint. Het traject van voorlopig ontwerp tot 
aan werktekeningen en productie is voor mij relatief onbekend terrein 
wat ik heel graag zou willen verkennen. 
Vanuit Oskomera was de aanleiding voor dit project voornamelijk de 
vraag van haar klanten. Oskomera is erg actief op de Engelse markt 
waar het bouwen van Elementengevels (Unitised Façades) een grote 
vlucht aan het nemen is. Tot voor kort werden deze gevels volledig in 
aluminium uitgevoerd, aangezien dit de bekende en vertrouwde manier 
was. Echter, deze gevels worden steeds meer bij grote, luxe woning
bouwprojecten toegepast en de kopers/bewoners van deze panden ver-

langen meer uitstraling dan een zakelijk aluminium interieur kan bieden. 
De vraag rees dan ook of de binnenkant niet in hout uitgevoerd kan 
worden, wat een warme, huiselijke, traditionele uitstraling heeft. 
Zo ging het ook met het project City Quarter in Londen van de opdracht
gever Berkeley Homes. Zowel Oskomera als de Duitse gevel bouwer 
Schneider waren voor dit project in de race, maar uiteindelijk kreeg 
Schneider de gunning, mede omdat Oskomera voor de door hen voor
gestelde manier van bouwen geen garantie kon geven voor een levens
duur van 60 jaar. Dit is in Engeland een vereiste. 
Nu is de gevel die hier toegepast wordt (zoals we later zullen zien) 
een projectgebonden ontwerp dat pasklaar gemaakt is voor dit 
project. Oskomera heeft zich toen voorgenomen een projectongebonden 
systeem te ontwikkelen dat op nagenoeg alle projecten toepasbaar is. 

1.3 Oskomera 
Nu had ik met een aantal medestudenten in het eerste blok van het 
collegejaar 2006-2007 een project gedaan in samenwerking met geveI
bouwer Oskomera. Dit project betrof het integreren van een Japans PV
systeem in een Europees dak. Ik vond de opzet en uitvoering van het 
project erg prettig werken en heb aan dat project enkele contacten over
gehouden. Dit leek mij een goede plek om te beginnen met het zoeken 
naar een stageplek en opdracht. 
Tijdens een gesprek met Esther Hebly van Oskomera kwam zij met de 
volgende opdracht: er dient een hybride elementengevel ontwikkeld te 
worden, welke geschikt is voor hoogbouw, steigerloos gemonteerd dient 
te kunnen worden, en die aan de binnenkant van hout is vervaardigd, 
maar aan de buitenkant van aluminium is. Dit was eigenlijk precies wat 
ik zocht. Het gaat hierbij om een duidelijk afgebakend product dat in de 
praktijk bruikbaar dient te zijn. Daarnaast brengt het een aantal interes
sante uitvoeringstechnische vraagstukken met zich mee. 



1.4 Commissie 
Naar aanleiding van het bovenstaande hebben de volgende mensen 
zitting genomen in mijn afstudeercommissie: 

Prof. Dr. Ir. Jos Lichtenberg 
Ir. Guus Timmermans 

Professor leerstoel Design & Development 
1 e begeleider, bouwtechniek 

Dr. Ir. Peter van Hoof 2e begeleider. uitvoeringstechniek 
Hoofd R&D Oskomera, stagebegeleider Ir. Esther Hebly 

1.5 Doelstelling en onderzoeksvragen 

1 .5.1 Concept en eisen Oskomera 
Het concept achter de hybride gevel is gedefinieerd door Oskomera 
en behelst een elementengevel waarvan de draagstructuur een hout
aluminium combinatie is. De belangrijkste eigenschap van dit concept 
is dat deze gevel de strakheid en duurzaamheid van aluminium aan 
de buitenkant combineert met het warme, stijlvolle karakter van hout 
aan de binnenkant. Vanuit het standpunt van de gebruiker is deze 
combinatie zeer logisch . Vanuit bouwfysisch, constructief en uitvoer
ings-technisch standpunt is deze combinatie, zoals we zullen zien, ech
ter minder logisch. Hout en aluminium zijn namelijk twee materialen die 
niet altijd even goed samenwerken. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht 
worden aan de verschillende uitzettingscoëfficiënten, de verschillende 
constructieve eigenschappen en het verschillende gedrag met betrek
king tot vocht. 

Aan het bovengenoemde concept heeft Oskomera een globaal 
Programma van Eisen verbonden. Dit zal tijdens het volgende onder
zoek uitgebreid worden met aanvullende eisen vanuit verschillende vak
gebieden. De belangrijkste eisen die Oskomera aan het te ontwikkelen 
hout-aluminium elementengevelsysteem stelt zijn: 

• 
• 
• 
• 
• 

Hout aan de binnenkant, aluminium aan de buitenkant. 
Het dient een zuivere elementengevel te zijn . 
Het systeem moet projectongebonden zijn. 
Elementen dienen maximaal 1.800 x 3.500 mm groot te zijn. 
Steigerloze montage is een must. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Het systeem moet alle soorten vlakvulling kunnen 
accommoderen. 
Het systeem moet geschikt zijn voor hoogbouw, waarbij 
strengere eisen gelden. 
Er dienen zoveel mogelijk standaard componenten gebruikt te 
worden . 
Ook de sponningmaten dienen de standaardafmetingen te 
hebben. 
De uiteindelijke prijs dient niet hoger te liggen dan die van 
aluminium elementengevels. 
De gevel moet geschikt zijn voor toepassing bij een 
verblijfsgebied met klimaatklasse 11. 
De waarde Ugevel dient significant beter te zijn dan een 
vergelijkbare aluminium gevel. 

Zoals we later zullen zien zijn er al enkele vergelijkbare producten op de 
markt. Zij zijn echter of gevels van het stijl- en regelwerktype, of, zoals het 
Alvema-systeem, niet optimaal geschikt voor hoogbouw, omdat zij niet 
steigerloos gemonteerd kunnen worden. Een belangrijke eigenschap die 
de nieuwe elementengevel dient te hebben, is dat er geen handelingen 
aan de buitenzijde van de gevel meer nodig zijn wanneer hij geplaatst 
is, zoals het plaatsen van kliklijsten of EPDM profielen. Deze eigenschap 
biedt een groot voordeel met betrekking tot hoogbouw, omdat het de 
aanwezigheid van steigers e.d. overbodig maakt. 

1.5.2 Hoofddoelstelling 
De hoofddoelstelling van dit project kan als volgt gedefinieerd worden: 

"Het ontwikkelen van een hybride hout/aluminium elementen
geveisysteem dat geschikt is voor hoogbouw en dat gemonteerd kan 

worden zonder het gebruik van steigers" 

1 .5.3 Hoofdonderzoeksvraag 
In het verlengde van de hoofddoelstelling kan ook de hoofdonderzoeks
vraag gedefinieerd worden: 

"Op welke manier kan een dergelijke gevel het best en goedkoopst 
geproduceerd en uitgevoerd worden?" 



1 .5.4 Deelonderzoeksvragen 
De eerder genoemde hoofdonderzoeksvraag geeft aanleiding tot een 
groot aantal deelonderzoeksvragen. Deze vragen kunnen in een aantal 
categorieën onderverdeeld worden. Hieronder zullen een voor een de 
categorieën genoemd worden met bijbehorende vragen . 

De markt 
• Welke vergelijkbare producten zijn er op de markt? 
• Zijn er al projecten gerealiseerd met deze producten en hoe zijn 

deze producten daar toegepast? 
• Wat kunnen we leren van deze producten en toepassingen? 
Sterkte-eisen 
• 
• 

• 

Wat zijn de eisen aan zo'n gevel met betrekking tot wind? 
Hoe sterk moet een gevelelement zijn met betrekking tot door 
buiging, eigen gewicht enz.? 
Moet het hout dragend uitgevoerd worden, het aluminium, of 
dienen zij constructief samen te werken? 

Warmteweerstand 
• Zijn er wettelijke eisen voor de warmteweerstand en zo ja, 

hoeveel bedragen die? 
• Welke warmteweerstand willen we zelf bereiken: willen we puur 

aan de wettelijke eisen voldoen of willen we meer bieden? 
Vocht 
• 

• 

• 

• 

• 

Geluid 

Welke eisen dienen er gesteld te worden aan het hygrische 
gedrag van de gevel? 
Wat gebeurt er met vocht op de scheiding tussen hout en 
aluminium? 
Is er een risico dat er inwendige condensatie optreedt, en 
zo ja, waar? 
Indien dat risico aanwezig is, hoe voorkomen of 
minimaliseren we dat risico? 
Wat zijn de risico's ivm houtrot? Hoe kan dit voorkomen 
worden? 

• Welke eisen worden er in Nederland en Engeland gesteld 
aan de geluidwering van een gevel? 

• Hoeveel geluidwering willen we bieden? Voldoen de 

hui dige normen of willen we meer bieden? 
Materiaaleigenschappen 
• Welke soort hout is het meest geëigend voor een dergelijke 

gevel, zowel wat eigenschappen als uitstraling betreft? 
• Welke soorten en dikten glas dient de gevel te kunnen 

accommoderen? 
• Hoe kan elk materiaal het beste en op de meest geëigende 

plaats toegepast worden? 
• Hoe gaan we om met verschillende uitzettingscoëfficiënten? 
Uitvoeringstechnische eigenschappen 
• Welke omvang mogen/moeten de individuele elementen 

hebben? 
• Welk gewicht mogen/moeten de individuele elementen hebben? 
• Op welke manieren kunnen de elementen gesteld en gemon

teerd worden, en welke manier is het meest geëigend voor dit 
project? 

• Met welke toleranties dient er rekening gehouden te worden, 
zeker naarmate de gebouwhoogte groter wordt, en waar en hoe 
kunnen die het beste opgevangen worden? 

• Waar dient rekening mee gehouden te worden i.v.m. 
opslag in de fabriek en op de bouwplaats? 

Productietechnieken 
• Welke productietechnieken zijn actueel en veelgebruikt, zowel 

wat betreft hout als wat betreft aluminium? 
• Welke van deze productietechnieken kunnen er voor dit 

product gebruikt worden? 
• Welke aanvullende productietechnieken zijn er nodig? 
Ontwerpvragen 
• Wat gebeurt er ter hoogte van de verdiepingsvloeren? Hoe 

wordt de hoogte van de verdiepingsvloer overbrugd? 
• Hoe wordt omgegaan met eventuele doorbuiging van de 

verdiepingsvloer? 
• Hoe wordt de aansluiting ter hoogte van de verdiepingsvloer 

verzorgd? 
• Dienen er bouwfysische voorzieningen in het systeem 

opgenomen te worden? 
• Dient de indeling van het element willekeurig veranderd te 

kunnen worden of staat zij vast? 



Naar aanleiding van deze onderzoeksvragen zal in het volgende hoofd
stuk aan de hand van deelonderzoeken het antwoord op een deel van 
de vragen geformuleerd worden. Een groot gedeelte van de vragen heeft 
direct betrekking op het Programma van Eisen . Deze zullen in het hoofd
stuk over het onderzoek beantwoord worden. De overige vragen zullen 
in het hoofdstuk over het ontwerp beantwoord worden. 

1.6 Het eindresultaat 
Het eindresultaat van dit onderzoek bestaat uit drie delen . Het eerste deel 
is een theoretisch onderzoek naar de belangrijkste probleemgebieden die 
te verwachten zijn wanneer er een elementengevel geconstrueerd wordt 
met een hybride draagstructuur zoals eerder beschreven. Aan dit theo
retisch onderzoek zullen conclusies verbonden worden waaruit aanbev
elingen volgen voor het ontwerp van het gevelsysteem. Deze uitkomsten 
en aanbevelingen zullen samen met de eisen van Oskomera het Pro
gramma van Eisen vormen. 
Het tweede deel van het resultaat is het ontwerp voor het geveI
systeem. In het totale proces van het komen tot een product wat op 
de markt geïntroduceerd kan worden is dit het Voorlopig Ontwerp. De 
belangrijkste problemen zijn opgelost en theoretisch is het zodanig 
onderbouwd, dat het vertrouwen er is dat er na praktijktesten en het op
timaliseren een marktwaardig product zal ontstaan . 
Het derde deel van dit onderzoek bestaat uit een testplan voor een 
eventueel te bouwen prototype van deze elementengevel. Deze tests 
betreffen de belangrijkste eigenschappen van een gevel en de eisen 
waaraan zij moet voldoen. 





Opzet en 
Uitvoering 

In dit hoofdstuk zal kort de opzet van het verslag beschreven worden, met 
daarin een korte samenvatting van wat in welk hoofdstuk terug gevonden 
kan worden. Deze paragraaf moet als een leeswijzer gezien worden. 
Vervolgens wordt wat betreft de onderzoekshoofdstukken aangegeven 
hoe het onderzoek uitgevoerd gaat worden en welke soorten onderzoek 
daarbij betrokken zijn. Dit geeft de lezer een idee van hoe de beoogde 
resulaten bereikt gaan worden. 



2.1 Opzet van het verslag: leeswijzer 
In het vorige hoofdstuk is een algemene indruk gegeven van het verslag, 
en zijn probleemveld, doelen, onderzoeksvragen en het te verwachten 
eindresultaat beschreven. In dit hoofdstuk zal kort de opzet van het ver
slag en de uitvoering van het onderzoek beschreven worden. 

Hoofdstuk 3 bevat een algemene inleiding in de geveltechniek met de 
belangrijkste eigenschappen van vliesgevels. Ook zal gekeken worden 
naar de relevantie van de soorten vliesgevels. 

Hoofdstuk 4 vormt samen met hoofdstuk 5 de kern van het verslag. 

In hoofdstuk 4 wordt het vooronderzoek beschreven wat gedaan is 
om tot een Programma van Eisen te komen. Hierbij valt te denken aan 
referentie-onderzoek, constructief, bouwfysisch en materiaalkundig 
onderzoek, maar er zal ook gekeken worden de aspecten die van belang 
zijn wat betreft logistiek en montage. 

In hoofdstuk 5 zal het ontwerpproces bescrireven worden. Daarnaast 
zal gekeken worden welke overwegingen er meegespeeld hebben en 
tot welke ontwerpbeslissingen zij geleid hebben. Tenslotte zal het voor 
dit project definitieve (maar voor het totale proces voorlopige) ontwerp 
beschreven worden met de daarbij behorende eigenschappen en 
productie- en montagemethoden. 

Hoofdstuk 6 betreft een stuk operationalisatie van het ontwerp. Om een 
product als dit succesvol in de markt te zetten zijn namelijk bepaalde 
certificeringen nodig, en om die te verkrijgen zal de gevel door bepaalde 
tests heen moeten komen. In dit hoofdstuk zullen de benodigde tests 
beschreven worden. 

Hoofdstuk 7 is het afsluitende hoofdstuk. Dit zal de conclusies en aan
bevelingen bevatten. Daarnaast zal het terugblikken op het hele project 
middels een reflectie. 

2.2 Stroomschema 
Op de pagina hiernaast is het hele project samengevat in een stroom
schema. Alle belangrijke fasen van het project zijn hierin terug te vinden. 
Duidelijk is te zien hoe het meeste theoretische onderzoek plaats 
gevonden heeft voor het begincolloquium. I\la het begincolloquium is 
het onderzoek afgerond zodat het Programma van Eisen opgesteld kan 
worden. Dit PvE was echter nog voorlopig en er zijn nog aanvullende 
eisen toegevoegd gedurende het ontwerpproces. 
Het tweede deel van het proces betrof het ontwerpproces. Dit proces is 
begonnen met het genereren van ontwerpvarianten waaruit een selectie 
gemaakt is. Deze tweede generatie ontwerpen is vervolgens doorontwik
keld, waarna er uiteindelijk een keuze gemaakt is om tot een eindcon
cept te komen wat in het derde deel van het project uitgewerkt is. 
Belangrijk om op te merken is dat in het totale proces van concept tot 
productieklaar product, het afstudeerproject maar een gedeelte daarvan 
vormt. Dit is in het stroomschema ook aangegeven door het feit dat het 
schema gewoon doorloopt na het eindcolloquium. In het totale proces is 
het 'definitief ontwerp' van dit project slechts het voorlopig ontwerp. 
Na het beëindigen van het afstudeertraject komt de verwezenlijking 
van het ontwerp pas op gang. Hierbij moet gedacht worden aan het 
ontwerpen van matrijzen, persen van profielen, het maken en het testen 
van een prototype, teneinde de benodigde markeringen en certificaten 
te behalen om dit product in de markt te zetten. 
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2.3 Uitvoering van het onderzoek 
Deze paragraaf zal zich beperken tot hoofdstukken 4 en 6, aangezien dit 
de "onderzoeks-hoofdstukken" zijn. 
Met betrekki ng tot hoofdstuk 4 zal per soort onderzoek bondig besch reven 
worden wat er voor onderzoek gedaan zal worden. 

Referentie-onderzoek (4.1) 
Het onderzoek naar referentie-producten en projecten zal op 

drie manieren plaatsvinden. Ten eerste is er het literatuuronderzoek, ten 
tweede zal er op het internet naar relevante informatie gezocht worden. 
Als laatste zal er naar referentieprojecten van Oskomera gekeken wor
den. Ook is er informatie beschikbaar over het City Quarter project in 
Londen, uitgevoerd door Schneider. 
Constructie (4.2) 

Het onderzoek naar de constructie zal beginnen met 
literatuuronderzoek in normen en dictaten, naar eisen en methoden. Aan 
de hand daarvan zullen enkele mogelijke varianten globaal uitgerekend 
worden om de effecten van de samenwerking tussen hout en aluminium 
te bepalen. 
Bouwfysica (4.3) 

Binnen dit onderdeel zal het onderzoek naar het vochtgedrag 
een belangrijk deel zijn, aangezien dit direct in verband staat met de 
duurzaamheid van het houten deel van de te ontwerpen constructie. 
De gedeelten over warmte en geluid zullen zich beperken tot eisen en 
wensen en de methodes om te bepalen of deze eisen gehaald zullen 
worden. 
Het systeem van het vochtgedrag zal eerst onderzocht worden aan 
de hand van literatuur om inzicht in dit systeem te verkrijgen, en rand
voorwaarden te bepalen. Vervolgens zal nog een kort, gespecialiseerd 
referentie-onderzoek plaatsvinden wat zich specifiek richt op hoe de 
concurrentie met vochtproblemen omgegaan is. Daarna zullen de 
varianten die voor het constructive onderzoek bepaald zijn, naast twee 
referentiesystemen, met het rekenprogramma BISCO doorgerekend 
worden om het risico van condensatie in te schatten . Het laatste deel zal 
bestaan uit interviews met een aantal experts op het gebied van hout en 
vocht. Dit zal leiden tot een (voorlopige) conclusie. 

Materialisering/houtsoort (4.4) 
Dit onderdeel zal verder ingaan op de materialisering van voor

namelijk het houten deel van de constructie. Aan de hand van de literatuur 
en de bevindingen uit voorgaande paragraaf zullen uitspraken gedaan 
worden over wenselijke houtsoorten. 
Productie en Montage (4.5) 

De paragraaf Productie en Montage betreft voornamelijk een 
literatuuronderzoek en een praktijkonderzoek naar de productiemethoden 
en -volgorde, en een analyse van de vier varianten uit eerdere onder
zoeken. 
Transport en Montage (4.6) 

In deze paragraaf zal gekeken worden naar uitvoeringstechnische 
aspecten die van belang zijn voor het ontwikkelen van een elementen
gevel. Dit zal ook voornamelijk uit de literatuur komen. 
Testplan (Hoofdstuk 6) 

Het testplan zal voortkomen uit literatuuronderzoek in normen en 
regelgeving zoals die van VMRG en KOMO en de bijbehorende BRL's . 







Inleiding • In de 
vi iesgeveltechn iek 

In dit hoofdstuk zal een aantal algemene aspecten van vliesgevels 
besproken worden. Na het geven van een definitie voor een vliesgevel 
zal ingegaan worden op trends die momenteel heersen in de gevelbouw. 
Vervolgens zal er gekeken worden naar vliesgeveltypologieën op basis 
van technisch onderscheid. In de laatste paragraaf zal een bouwfysische 
onderverdeling gemaakt worden. Naar aanleiding van het voorgaande zal 
gekeken worden welke informatie betrekking heeft op dit project. 



3.1 Definitie van de vliesgevel 
Het woord vliesgevel wordt door verschillende bronnen op verschillende 
manieren gedeIinieerd. Voor dit verslag zal er uitgegaan worden van de 
definitie zoals die hieronder gegeven is: 

"Een vliesgevel is een continue, niet-dragende, binnenklimaatregulerende 
en buitenklimaat-anticiperende energetische scheidingsconstructie met 
dichte en doorzichtige componenten, industrieel vervaardigd en licht 
in gewicht. De vliesgevel draagt de interne belasting van het eigen ge
wicht en de externe windbelasting en draagt de inwendige krachten via 
verankering over aan de hoofddraagconstructie. Zij vervult primair een 
bouwfysische functie en is daartoe constructief-technisch opgebouwd. 
Zij heeft een esthetische en communicatieve waarde voor het gebouw. " 

(Renckens, J; Gevels en Architectuur: façades in glas en aluminium). 

Dit is een relatief uitgebreide definitie maar zij dekt nagenoeg alle 
aspecten die voor dit project van belang zijn. 

3.2 Vliesgevels in de markt van nu 

3.2.1 Functionaliteit van vliesgevels 
De tijd dat de gevel slechts een afscheiding was tussen binnen- en 
buitenklimapt ligt ondertussen ver achter ons. Zeker de laatste jaren, met 
de toegenomen aandacht voor energiebesparing, comfortabel binnen
klimaat en d~rgelijke is de functionaliteit van de gevel sterk toegenomen. 
Dit heeft tot ~evolg dat de complexiteit van de gevel sterk toeneemt, en 
als gevolg d~arvan ook het fabricageproces. In moderne gevels wordt 
naast doorziqhtvoorzieningen en isolatie ook steeds meer de zonwering, 
lichtwering er ventilatie opgenomen. Deze toegenomen functionaliteit 
en complexiteit maken de huidige vliesgevels ook een stuk duurder en 
zorgen voor ~en afname van de foutmarge op deze gevels. Dit leidt, 
samen met de later genoemde druk op de bouwtijd, tot een verregaande 
industrialisatie en tot groei van de omvang van de individuele compo
nenten van de gevel. 

3.2.2 Vliesgevels en klimaat 

> . 

Afb 3.1 In deze afbeel
ding is een voorbeeld te 
zien van de toegenomen 
functionaliteit van heden
daagse vliesgevels. 
Ingebouwd is een zon- en 
helderheidswering. Ook 
kan de zo gecreëerde 
spd uw gebruikt worden 
om de ruimteverwarming 
aan te vullen. 
Deze toevoeging draagt 
ook bij aan het effect van 
de gevel op het binnenkli
maat van het gebouw. 

De rol van de vliesgevel ten opzichte van het binnen- en buitenklimaat 
is sinds het einde van de jaren tachtig drastisch veranderd. Waar de 
gevel vroeger een scheiding vormde tussen het binnen- en buitenkli
maat, en vooral diende om het buitenklimaat buiten te houden en het 
binnenklimaat binnen, is er nu een verschuiving gaande. De klimaat
functie van de gevel wordt steeds meer een interactieve. De scheiding 
tussen binnen en buiten vervaagt steeds meer en wordt vervangen door 
een interactief membraan dat reageert op de buitenomstandigheden en 
dat maximaal interactief gebruik maakt van deze buitenomstandigheden 
om een optimaal binnenklimaat te garanderen. De gebouwinstaliaties, 
die vroeger het binnenklimaat geheel regelden, krijgen steeds meer 
een assisterende functie om de gevel te helpen bij het regelen van het 
binnenklimaat. Dit past ook in de trend om het verbruik van fossiele 
brandstoffen te verminderen. 



3.2.3 Vliesgevels en bouwtijd 
In de laatste tijd is er een trend ontstaan om de bouwtijd steeds meer te 
verkorten en in te perken. Het aanpassen van deadlines en opleverdata 
wordt steeds minder geaccepteerd en de gevel is daarin een cruciale 
spil. Er kan namelijk pas met de afbouw begonnen worden .wanneer 
de gevel wind- en waterdicht is en de montage van de gevel is daar
voor bepalend. Om aan deze eisen te voldoen is een verregaande 
industrialisatie van het gevel bouwproces eigenlijk onontkoombaar. 
Deze verregaande industrialisatie heeft het voordeel dat de bouw van 
de gevel componenten onder geconditioneerde omstandigheden kan 
gebeuren waardoor de foutmarge verkleind wordt. Verder worden de 
geproduceerde componenten zover als mogelijk in de fabriek geassem
bleerd , waardoor de tijd en het aantal handelingen op de bouwplaats 
geminimaliseerd wordt. Hiervoor is elementenbouw ideaal, en dat is de 
voornaamste reden dat dit project opgezet is. 

Afb. 3.2 Componenten bouw is de bekendste manier van industrialisatie 
in de bouw. Tijd op de bouwplaats kan sterk beperkt w~rden, waardoor 
vertragingen op de bouw beter in de hand te houden zIJn. 

3.3 Vliesgevels: een technische 
onderverdeling 

3.3.1 De Stijl. en regelwerkgevel 
Een stijl- en regelwerkgevel wordt gekenmerkt door het raamwerk en de 
gevelvullende elementen waaruit zij opgebouwd is. Dit raamwerk bestaat 
uit losse stijlen en regels, welke in het werk gemonteerd dienen te wor
den. Doorgaans worden de stijlen tegen de achterliggende constructie 
bevestigd , waarna de regels tussen de stijlen gemonteerd kunnen wor
den. Deze bevestiging kan plaats vinden tegen kolommen, vloeren of 
dragende binnenspouwbladen en kan gefixeerd of met schuivende 
verankeringen plaatsvinden. 

Zeker bij grotere vliesgevels voor bredere of hoge gebouwen dient er 
rekening gehouden te worden met het werken van aluminium. Er dient 
dus ruim voldoende stelruimte ingecalculeerd te worden . Zeker bij 
hogere gebouwen dienen de stijlen gedilateerd te worden , zeker per 
twee of drie verdiepingen. Ook zijn schuivende verbindingen essentieel 
bij de bevestiging van de gevel aan de achterconstructie. De stijlen han
gen dus. 

Wanneer het stijl- en regelwerk compleet is, kunnen de gevelvullende 
elementen in het raamwerk geplaatst worden. Deze elementen kunnen 
doorzichtig zijn of dicht. Deze gevelvulling wordt doorgaans met blokjes 
gesteld waarna zij met kliklijsten, afdekprofielen of EPDM-rubberstrips 
gefixeerd worden. Hierin schuilt voor dit project een groot nadeel, zeker 
bij hoogbouw. Het is namelijk niet de bedoeling dat, nadat de gevel dich
tgemaakt is, er van buiten nog aan de gevel gewerkt wordt. Hierbij valt 
de denken aan het plaatsen van kliklijsten, EPDM-profielen of het afkitten 
van voegen. 



Afb. 3.3 Principe van de stijl- en regelwerkbouwwijze. 

Voordelen: 
• Makkelijk te transporteren door relatie"f kleine componenten 

met licht gewicht. 
• De oudste en bekendste manier om een vliesgevel te maken. 
• Technieken zijn door en door bekend. 
• Relatief goedkoop. 

Nadelen : 
• De gehele gevel dient in het werk gemonteerd te worden. 
• Veel arbeidshandelingen tijdens de montage. 
• Groot aantal componenten . 
• Bij hoogbouw is de uitvoering van dit systeem complex 

aangezien de bouwers er nog vanaf de buitenkant bij moet om 
de gevel af te monteren . 

• De kwaliteit van de gevel staat of valt met de kwaliteit van de 
uitvoering. 

• Maatvoering is zeer kritisch . 

Afb 3.4 Typisch voorbeeld van een stijl- en regelwerkgevel. 



3.3.2 De Elementengevel 
Waar de stijl- en regelwerkgevel volledig op de bouwplaats gemonteerd 
wordt, wordt het werk aan een elementengevel zoveel mogelijk onder 
geconditioneerde omstandigheden in een fabriek uitgevoerd. Dit is een 
groot voordeel aangezien de functionaliteit van de gevels de laatste jaren 
sterk toegenomen is en er meer gespecialiseerd personeel en apparatuur 
nodig is om de geveldelen te fabriceren. In de fabriek zijn deze gecon
centreerd en voorhanden. De elementen worden al van afwerking en 
beglazing voorzien in de fabriek, en ook worden de elementen al van 
ankers voorzien om ze aan de achterconstructie te bevestigen. Het ver
plaatsen van al deze activiteiten naar de fabriek heeft natuurlijk wel een 
aantal logistieke consequenties, aangezien het proces binnen de fabriek 
aanzienlijk gecompliceerder wordt. Zo dienen steeds de juiste mensen, 
het juiste materiaal en het juiste materieel aanwezig te zijn. Wanneer dit 
niet het geval is treedt onmiddellijk vertraging op, omdat de elementen 
in een bepaalde volgorde geassembleerd moeten worden, een beetje in 
de trant van een autofabriek. 

Deze fabricage in de fabriek brengt ook het voordeel met zich mee dat 
de elementen individueel sterker uitgevoerd moeten worden dan een 
andere vliesgevel. Dit moet omdat de elementen zelf sterk en stijf genoeg 
moeten zijn om zo min mogelijk te vervormen tijdens productie, transport 
en montage. Dit maakt de elementengevel bij uitstek geschikt voor ge
vels waar wat betreft sterkte en stijfheid hoge eisen gesteld worden. Aan 
de andere kant heeft deze eigenschap natuurlijk een negatieve invloed 
op het materiaalgebruik per element. 

Deze elementen worden daarna in hun geheel naar de bouwplaats 
vervoerd, waar zij in hun geheel in één arbeidsgang gepositioneerd 
en gefixeerd kunnen worden. Ook aan het transporteren van de gevel
delen zitten de nodige haken en ogen. Zo dient er rekening gehouden te 
worden met de juiste volgorde van het stapelen van de gevelelementen, 
aangezien er in veel gevallen rechtstreeks vanaf de vrachtwagen 
gemonteerd dient te worden. Daarnaast dient rekening gehouden te 
worden met de te volgen route met eventuele obstakels (dit kan invloed 
hebben op de omvang van de elementen) en ook dient er rekening 
gehouden te worden met eventuele opslagruimte op de bouwplaats (of 
de afwezigheid daarvan). 

Op de bouwplaats worden elementengevels meestal op dezelfde manier 
gemonteerd, onafhankelijk van systeem of fabrikant. Aan de zijkant 
van de verdiepingsvloeren van het casco worden stalen regels beves
tigd, waarachter het gevelelement gehaakt wordt, waarna het aan de 
onderkant gefixeerd kan worden. Hierdoor wordt het element "hangend" 
bevestigd. Het is doorgaans de bedoeling dat de horizontale regels voor 
het hangen gesteld worden omdat na het hangen het element nog maar 
minimaal te stellen is. 

Afb. 3.5 Principe van de componenten- of elementenbouwwijze 



Voordelen: 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Uitstekende kwaliteitswaarborging vanwege de 
geïndustrialiseerde productie onder geconditioneerde 
omstandigheden. 
Zeer korte montagetijd. 
De gevel is meteen compleet wind- en waterdicht na montage. 
Veel dilataties zorgen voor grote maatflexibiliteit 
Zeer geschikt voor gevels met hoge belastingen. 
Zeer geschikt voor hoogbouw aangezien de gevel niet meer aan 
de buitenkant afgemonteerd dient te worden. 

Nadelen: 
• 
• 
• 
• 
• 

Verdubbeling van (relatief slanke) regels en stijlen. 
Demontage van een beschadigd element is niet mogelijk. 
Veel know-how nodig voor fabricage en montage 
Lange aanlooptijd. 
Een elementengevel wordt pas economisch bij relatief grote 
oppervlakten en elementenaantallen. 

Afb. 3.6 Principe van de componenten- of elementenbouwwijze. Eigenlijk is 
hier zelfs sprake van supercomponenten i.v.m. de omvang van de delen. 

3.3.3 De Laddergevel 
De laddergevel is een hybride vorm van gevel die de beste eigen
schappen van de stijl- en regelwerkgevel en de elementengevel probeert 
te combineren. Het idee achter de laddergevel is dat men verticale, 
geprefabriceerde elementen van minimaal een verdieping hoog met 
tussenruimte tegen een gebouw monteert en verankert, waarna men de 
tussenliggende ruimte met regels en vlakvullende elementen kan vullen, 
om zo de gevel te completeren. Zo kan de gevel sneller en met minder 
arbeid afgebouwd worden dan de stijl- en regelwerkgevel, zonder dat 
de verdubbeling van stijlen plaats vindt die zo kenmerkend is voor de 
elementengevel. 

In Nederland is het gebruikelijk om de doorzichtige delen van de gevel 
in de fabriek af te bouwen zodat deze in één keer tegen het binnenspou
wblad geplaatst kunnen worden. Zo is het gebouw in één keer wind
en waterdicht. Hierna kunnen de dichte delen op het gemak tussen de 
transparante delen in gemonteerd worden. Hierbij geldt hetzelfde als 
bij de stijl- en regelwerkgevel: dit is niet praktisch wanneer de gevel 
bij hoogbouw toegepast dient te worden. Op het moment dat de gevel 
wind- en waterdicht is het namelijk niet meer praktisch om werk aan de 
buitenkant van de gevel uit te moeten voeren. 

Voordelen: 
• Een laddergevel combineert de beste eigenschappen van een 

stijl- en regelwerkgevel met die van een elementengevel. 
• Minder arbeid dan de stijl- en regelwerkgevel. 
• Materiaaltechnisch economischer dan de elementengevel. 

Nadelen: 
• Het is geen stijl- en regelwerkgevel én geen elementengevel. 
• De fabrikant dient technieken uit beide systemen te beheersen 

en toe te kunnen passen. 
• Maatvoering is kritisch. 



Afb 3.7 Principe van de laddergevel 

3.4 Vliesgevels: een bouwfysische 
onderverdeling 
Bij vliesgevels kan een onderscheid gemaakt worden tussen zuivere en 
onzuivere vliesgevels, en binnen de onzuivere vliesgevels kan er onder
scheid gemaakt worden tussen warme en koude gevels. 
Een zuivere vliesgevel is altijd een warme 
gevel. Een zuivere vliesgevel is een ge-
bouwomhulling als vlies of membraan. Dit 
geveltype is zelfdragend en overspant van 
vloer tot vloer. Er is dus geen sprake van 
een bouwkundig binnenspouwblad. 

Een zuivere vliesgevel biedt verschillende 
voordelen: 
• De zuivere vliesgevel is flexibel, 

onderdelen zijn makkelijk te 
vervangen en de gevelindeling kan 
zonder al te veel problemen 
gewijzigd worden . 

• 

• 

Dit type gevel heeft een erg laag 
gewicht. 
Een goede afstemming op de 
milieu-eisen is door een goede 
materiaalkeuze en constructie 
mogelijk. 

• Erg geschikt voor elementengevels. 
• Zij is relatief goedkoop. 
Er is echter ook een aantal nadelen aan 
deze manier van gevelbouw verbonden: 
• Het warmteaccumulerend vermogen 

van deze gevel is uiterst gering (dit 
kan ook als een voordeel uitgelegd 
worden bij actief regulerende 
gevelconstructies) 

Afb 3.8 Het principe van de zuivere vlies
gevel. De gevel is volledig niet-dragend 
en overspant van vloer tot vloer. Het is een 
zuivere scheiding tussen binnen en buiten. 

L 
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• Er zijn meer voorzieningen nodig voor brandveiligheid 
• Het duurt relatief lang om dit soort gevels wind- en waterdicht te 

krijgen 
• Er is een groter risico op beschadigingen op de bouw door de 

grote hoeveelheid componenten 
• Bij de vervanging van geveldelen wordt het ruimtegebruik achter 

de gevel verstoord . 
Bij de onzuivere vliesgevel is er sprake van punten, waarop de krachten 
op de gevel aan de achterconstructie worden overgedragen, tussen de 
verdiepingsvloeren in. Een onzuivere vliesgevel is dan ook doorgaans 
voorzien van ingestorte binnenspouwbladen. De onzuivere vliesgevel 
kan dan ook veel slanker en dus minder stijf uitgevoerd worden dan de 
zuivere vliesgevel. 
De onzuivere vliesgevel kan, zoals eerder gezegd , onderverdeeld wor
den in gevels met een warme spouwen gevels met een koude spouw. 
Beide types zijn voorzien van thermisch geïsoleerde doorzichtramen. 
Hieronder zullen de belangrijkste verschillen tussen warme- en koude
spouwgevels besproken. 

3.4.1 Warmespouwgevels 
Een warmespouwgevel bestaat uit een vliesgevel die op een afstand van 
het binnenblad gemonteerd is. De borstweringspanelen zijn voorzien 
van een thermische isolatie. De profielen van deze gevel dienen van een 
koudebrugonderbreking voorzien te zijn . Het binnenblad van deze gevel 
dient luchtdicht afgewerkt te zijn. Doorgaans worden de doorzichtgaten in 
het (aangestorte) binnenblad met dagkantstukken op de doorzichtgaten 
van de vliesgevel aangesloten . Door de aawezigheid van de aangestorte 
binnenspouwbladen kan deze vliesgevel ook op andere punten dan de 
verdiepingsvloer aan het casco gekoppeld worden. Dit heeft als voor
deel dat vooral de stijlen lichter uitgevoerd kunnen worden omdat zij niet 
van vloer tot vloer hoeven te overspannen. De naam 'warmespouwgevel' 
komt van het feit dat de spouw thermisch in direct verband staat met het 
binnenklimaat van het gebouw. Bij deze gevel is het zaak goed te letten 
op de dampdichtheid van de aansluitingen, daar waar de geïsoleerde 
panelen de dagkantstukken en kozijnen ontmoeten. Condensvorming 
is een reëel gevaar wanneer warme, vochtige lucht uit het gebouw de 
spouw in lekt, en dit kan bij deze gevels tot grote schade leiden. 

Voordelen: 
• Zeer geschikt voor elementengevels. 
l'Jadelen: 
• Deze manier van gevels bouwen is 

relatief duur. 
• Een warmespouwgevel is niet erg 

flexibel. Dit geldt zowel voor de 
mogelijkheden wat betreft gevel
indeling als wat betreft het vervangen 
van geveldelen. 

• De toegankelijkheid van de gevel 
om problemen met lucht- en water
lekkage op te lossen is relatief 
gering . 

3.4.2 Koudespouwgevels 
Dit type gevel wordt ook wel de koude gevel 
genoemd. Bij dit type gevel wordt het aanges
torte binnenspouwblad voorzien van een 
isolerende laag, waarna op spouwafstand 
een esthetische paneelafwerking geplaatst 
kan worden. Deze esthetische afwerking 
zorgt ervoor dat de isolatie niet nat wordt 
en is dus de regenkering. Deze regenkering 
berust op het principe van drukvereffening; 
door ventilatie door middel van de openin
gen in de buitenschil wordt de luchtdruk in 
de spouw nagenoeg gelijk gehouden aan de 
buitenluchtdruk. Hiervoor is een luchtdichte 
afwerking van het binnenspouwblad essen
tieel. Door middel van compartimentering 

Afb 3.9 Het principe van 
een warmespouwgevel. 
De spouw staat niet in 
verbinding met de buiten
lucht en de isolatielijn is 
recht en doorlopend. 

kan de werking van de luchtspouw in grote mate verbeterd worden, dit 
vooral op de hoeken van het gebouwen aan de boven- en onderzijde 
van de spouw effectief. 



Voordelen: 
• Gebaseerd op een bouw

fysisch gezond concept. Bij 
goede uitvoering zijn er 
wein ig tot geen problemen 
met vocht. 

Nadelen: 
• 

• 

Aansluiting van de 
geïsoleerde ramen is bij 
zonder kritisch. 
Niet erg geschikt voor 
elementen bouw. 

3.4.3 Klimaatgevels 
De klimaatgevel zoals we die van
daag de dag kennen bestaat uit een 
bouwkundige spouwen zowel een 
geïsoleerd glazen buitenblad en een 
ongeïsoleerd glazen binnenblad . De 
gevel is opgebouwd uit een normale 
buitengevel met geïsoleerd dubbel
glas zonder te openen delen en 
een separaat binnenblad met blank 
enkelglas. De spouw tussen deze 
twee bladen wordt afgezogen waarin 
doorgaans een zonregulerende voor
ziening is aangebracht (zonwering) 
De spouw staat in verbinding met het 
ventilatiesysteem van de belendende 
ruimtes. De zonnewarmte die geac
cumuleerd wordt in de spouw van 
een klimaatgevel wordt tegenwoordig 
doorgaans langs een warmtewisse
laar geleid zodat deze warmte benut 
kan worden. Een belangrijk voordeel 
van klimaatgevels is dat er geen koude
val ontstaat langs de gevels en dus 
het hele vloeroppervlak effectief benut 

Atb 3.10 Het principe van een 
koudespouwgevel. De spouw sta
at in open verbinding met de bu
itenlucht en wordt daarmee geven
tileerd. Let op de verspringende 
isolatielijn, aansluitingen zijn kri
tisch daar waar zij verspringt. 

kan worden. Ook het feit dat 
de zonwering in de spouw zit 
heeft voordelen: er kan bij het 
hele gebouw, onafhankelijk van 
de hoogte, hetzelfde systeem 
gebruikt worden en het hele 
systeem vergt ook nog eens 
een stuk minder onderhoud 
dan een vergelijkbare buiten
zonwering. Wanneer dit onder
houd uitgevoerd moet worden 
is het echter lastiger om bij de 
zonwering te komen. 
Het is bij een klimaatgevel 
belangrijk dat de dag kanten 
van de luchtspouw luchtdicht 
aangesloten zijn op de buiten
kozijnen . Deze dagkanten 
dienen bij voorkeur in een lichte 
kleur uitgevoerd te worden . 
Voor het reinigen van de 
binnenspouw, de zonwering 
en de spouwkanten van zowel 
binnen- als buiten beglazing 
is het gemakkelijk als de bin
nenruit op de een of andere 
manier geopend kan worden. 
Dit kan gebeuren door een be
weegbaar deel, maar ook door 
de ruit gewoon te verwijderen. 
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Atb 3.11 Het principe van een klimaat
gevel. Duidelijk is te zien hoe de spouw 
gebruikt wordt bij het reguleren van het 
binnenklimaat. Daar opgewarmde lucht 
wordt gebruikt voor ruimteverwarming. 
Een goede zon- en helderheidswering 
is bij dit systeem essentieel. 



Voordelen: 
• Goed warmte-accumu

lerend vermogen. 
• Spouwwarmte kan 

benut worden voor 
verbetering van het 
binnenklimaat. 

• Uniform zonwerings 
systeem mogelijk, dat 
goed toegankelijk is 
voor schoonmaak en 
onderhoud. 

Nadelen: 
• Relatief duur in de 

uitvoering. 
• Invloed van de gebrui

kers kan de regulering 
van het binnenklimaat 
verstoren. 

3.4.4 Tweede 
huidfaçades 
In tegenstelling tot de klimaat
gevel bevindt de geïsoleerde 
schil van de tweede-huidfaçade 
zich aan de binnenkant, terwijl de 
ongeïsoleerde schil van enkel
glas zich juist aan de buitenkant 
bevindt. De buitenste schil dient 
als regenjas en zorgt ook voor 
drukvereffening in de spouw 
door middel van luchtopeningen 
in de gevel voor toe- en afvoer. 
In tegenstelling tot de klimaat
gevel geschiedt de ventilatie van 
de spouw bij de tweede-huid
façade op natuurlijke wijze. Het 

Afb 3.12 Het principe van de tweede
huidgevel. Er wordt een tweede, 
dunne huid buiten de gevel aange
bracht. De aldus verkregen spouw 
kan gebruikt worden als buffer voor 
klimaatinvloeden, maar ook voor ge
luid. De binnenste huid kan geopend 
worden voor onderhoud en ventilatie. 

ventilatievoud is afhankelijk van onder andere de afstand tussen aan- en 
afvoeropening, de omvang van die openingen, winddruk, compartimen
tering, de stand van de beweegbare raamdelen enzovoort. Door deze 
opbouw reageert de tweede-huidfaçade op het buitenklimaat, terwijl een 
klimaatgevel juist op het binnenklimaat reageert. 

De gevelspouw voor tweede-huidfaçades is typisch een stuk groter dan 
die van klimaatgevels. In veel gevallen kan zij zelfs betreden worden voor 
reiniging en onderhoud. Deze spouw herbergt ook de vaste zonwering. 
Deze zonwering is normaal gesproken centraal geregeld, maar kan soms 
ook individueel bijgeregeld worden. Vaak worden in het geïsoleerde 
binnenblad beweegbare raamdelen opgenomen. Veel mensen vinden 
het idee een raam open te kunnen zetten prettig. 

Voordelen: 
• Uitstekende geluidswering. 
• Uitstekende mogelijkheden om het binnenklimaat te reguleren. 
• De betreed bare spouw vergemakkelijkt het reinigen en onder 

houd van de gevel. 
• Uniform zonweringssysteem mogelijk, onafhankelijk van locatie 

of gebouwhoogte. 
Nadelen: 
• Tweede huidfaçades zijn duur en gecompliceerd in de 

uitvoering. 
• Grote hoeveelheid componenten. 

3.4.5 Relevantie voor dit project 
Zoals in de titel van dit verslag aangegeven, zal in dit project de gev
el technisch uitgevoerd worden als een elementengevel. Bouwfysisch 
gezien is een elementengevel een zuivere vliesgevel. Een element
engevel kan echter ook uitgevoerd worden als tweede-huid façade of 
klimaatgevel. 
Wanneer dichte delen toegepast worden, komt het koude- of warme
spouwprincipe ter sprake. In dit project zal hoogstwaarschijnlijk een 
koude spouw toegepast worden. Het zal in dit geval gaan om een relatief 
kleine spouw die zwak geventileerd is. Deze bevindt zich aan de voor
kant, in een zogenoemde shadowbox. Zie voor een voorbeeld hiervan 
detail 03c op pagina A5 achterin dit verslag. 







Onderzoek 
In dit hoofdstuk wordt het onderzoek beschreven dat uitgevoerd is ten 
behoeve van het Programma van Eisen, dat aan het eind van dit hoofd
stuk geformuleerd zal worden. 
De kern van dit hoofdstuk zal bestaan uit twee delen: het onderzoek naar de 
constructieve gevolgen van de samenwerking tussen hout en aluminium en 
het onderzoek naar het vochtgedrag binnen deze constructie. Daarnaast 
is ook gekeken naar referenties, materialen, productie en montage. 
De uitkomst van het onderzoek is een Programma van Eisen aan de hand 
waarvan het ontwerp gemaakt kan worden. Dit is aan het eind van dit 
hoofdstuk geformuleerd. 



4.1 Referenties 
In dit hoofdstuk zal beschreven worden hoe hout-aluminiumgevels op 
het moment in de markt staan, welke alternatieven er op dit moment 
beschikbaar zijn en op welke manier zij toegepast worden. In de eerste 
paragraaf zullen van een aantal referentiesystemen de belangrijkste 
aspecten van de betreffende systemen beschreven worden. De tweede 
paragraaf behandelt kort enkele voorbeeldprojecten die met deze 
systemen uitgevoerd zijn. 

4.1.1 Producten 
Hoewel de hybride elementengevel een relatief onbeproefd concept 
is binnen de bouw, zijn er toch al verschillende producten bedacht en 
gemaakt die hetzelfde proberen te bereiken als de hybride elementen
gevel. De meeste ideeën voor deze gevels zijn afkomstig uit de kozijn
industrie, die dit concept al langer hanteert dan de industriële gevel
bouw. Deze branche begint de mogelijkheden pas net te ontdekken. 
Zeker in Duitsland is de gevelindustrie met deze technieken al een stuk 
verder dan in Nederland, waar de hout-aluminium combinatie nog maar 
zelden toegepast wordt. 

Het Schneider-elementengevelsysteem 
Het Schneider-elementengevelsysteem is de directe aanleiding geweest 
voor dit project. De naam Scheider is niet officieel, het gebruikt de 
naam van de ontwerper omdat het projectgebonden ontworpen is. Het 
is in eerste instantie speciaal ontworpen voor het City Quarter project 
in Londen, naar aanleiding van de vereisten van de klant. Oskomera 
is samen met Schneider in de race geweest om deze gevel te mogen 
maken, maar de gunning is uiteindelijk naar Schneider gegaan, mede 
omdat Oskomera het geen garantie kon geven voor de prijs en de manier 
van bouwen die gewenst werd. Voor het City Quarter-project wordt 
gebruik gemaakt van zgn. supercomponenten die elk 6 meter breed, 3 
meter hoog en 3.000 kg zwaar zijn. Deze elementen zijn ongeveer 3 keer 
zo groot als wat dit project beoogt. 
De Schneider-gevel is geen zuivere elementengevel in de zin dat in verti
caal opzicht de elementen niet op elkaar aansluiten. Tussen de elementen 
zit een band isolatie die met keramische elementen afgedekt is. In deze 
zone worden ook de maatafwijkingen in verticaal opzicht opgevangen. 

Een ander opvalled aspect is de vormgeving van de stijlen van de 
elementen. Zij zijn nl. getand waardoor zij in elkaar grijpen en zo in zekere 
mate een samenwerking genereren. Op deze manier is geprobeerd de 
breedte van de stijlen binnen de perken te houden. De vraag is alleen in 
hoeverre de geringere maatvastheid van hout hierin haar rol speelt. 

Afb 4.1 en 4.2 Een horizontale doorsnede van een stijl waar twee elementen 
van het Schneider-systeem bij elkaar komen. Duidelijk is de vertanding in 
het houten deel te zien ter versmalling van de aanzichtsbreedte van de 
stijlen. Ook is goed te zien hoe het aluminium deel teruggebracht is tot een 
eenvoudige glaslijst. Op de foto het City Quarter project, waar dit systeem 
tegen de gevel bevestigd wordt. Door de afwerking is de gevel, wanneer zij 
klaar is, niet meer als elementgevel te herkennen. 



TGM HV60 Houl-Aluminium vliesgevel 
Het volgende product dat hier besproken zal worden is de houten vlies
gevel HV60 zoals die geproduceerd wordt door TGM in Asten. Dit systeem 
is geen elementengevel, maar het is wel een hybride hout-aluminium 
gevelsysteem. Hier is echter geen volledig aluminium kozijn toege
past; het glas wordt aan de binnenkant in een rubber profiel geplaatst, 
waarna door middel van een aluminium afdeklijst en EPDM-rubbers de 
buitenkant zo veel mogelijk waterdicht gemaakt wordt. 
Het houten gedeelte van het systeem bestaat uit gelamineerde liggers 
die in verschillende maten geleverd kunnen worden naargelang de eisen 
aan de gevel. Deze stijlen en regels kunnen op twee manieren bevestigd 
worden. De ene manier is met onzichtbare inwendige aluminium strips, de 
andere manier betreft het bevestigen door middel van RVS spanbeugels 
en draagstaven. Verder kunnen de regels en stijlen afgewerkt worden 
met fineer van een achttal verschillende houtsoorten om een subtiel 
accent te kunnen verwezenlijken. 

Afb 4.3 en 4.4 Aan de foto van de mock-up is duidelijk te zien dat het sys
teem veel overeenkomsten vertoont met de manier waarop aluminium stijl
en regelwerkgevels geconstrueerd zijn. Het aluminium deel is bij dit sys
teem teruggebracht tot een eenvoudige glaslijst. Daarnaast een afbeelding 
van het systeem tijdens de uitvoering, in dit geval van Het Groene Hart 
ziekenhuis te Gouda. De binnenbeglazingsrubbers zijn net aangebracht. Er 
is nog veel werk te verrichten voor deze gevel waterdicht is. 

Gevelplan Twin-Vliesgevel 
De Twin-Vliesgevel van De Cock en Van Gelder is vergelijkbaar met de 
eerder genoemde gevel van TGM, maar hij lijkt nog meer op een kozijn. 
Er wordt gebruik gemaakt van standaard kozijnhout van 67x114 mmo Dit 
heeft het voordeel dat er standaard houtmaten gebruikt kunnen worden, 
maar aan de andere kant beperkt het het toepassingsgebied in verband 
met hoge windbelastingen. 
Bij dit systeem wordt in plaats van glaslatten een aluminium afdekkap 
geplaatst, waarbij de naden gedicht worden met EPDM-rubbers. Dit sys
teem kan naar keuze voorzien worden van dichte of open panelen, en de 
open panelen kunnen daarnaast nog voorzien worden van bewegende 
delen. Deze bewegende delen worden dan gevat in een aluminium 
kozijn met koudebrugonderbreking. Dit doet wel enigszins afbreuk aan 
de beleving van het houten interieur. 
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Afb 4.5 Verticale doorsnede van het Twin-systeem van Gevelplan. Duidelijk 
is het kozijnhout te zien dat voor dit systeem gebruikt wordt. Ook hier een 
eenvoudige aluminium glaslijst. Opmerkelijk is de keuze voor aluminium 
inzetdelen, wat niet zo goed bij dit concept past. 



Alvema Hout-aluminium elementengevel 
Alvema, gevestigd te Tilburg, heeft een gevelsysteem wat meer 
lijkt op hetgeen waar we hier naar zoeken. Het gaat hier wel om een 
elementengevel waarbij de geveldelen in de fabriek geprefabriceerd en 
beglaasd worden, waarna de elementen in hun geheel geplaatst kunnen 
worden. Dit zorgt ervoor dat dit systeem snel wind- en waterdicht is met 
minimale inspanning. Dit systeem is echter minder geschikt voor hoog
bouw, al is het maar omdat de beglazing aan de buitenkant nog voorzien 
dient te worden van aluminium lijsten, wat in ieder geval steigers of een 
hoogwerker vereist. Een ander nadeel van dit systeem met betrekking 
tot hoogbouw is het feit dat de elementen koud tegen en op elkaar 
gestapeld worden . Bij kleinere gebouwen is dit niet zo 'n probleem, maar 
zodra er meer elementen nodig zijn en de maatafwijkingen toenemen zal 
het steeds moeilijker worden om de elementen passend te plaatsen en 
te monteren. Ook zullen de vervormingen als gevolg van temperatuurs
verschillen sterk toenemen naarmate er meer elementen gekoppeld 
worden, naast elkaar of boven elkaar. 

Afb 4.6 en 4.7 De Alvema-gevel. Dit is een zuivere elementgevel waarbij de 
elementen zowel horizontaal als verticaal koud tegen elkaar gezet worden. 
Dit beperkt het aantal elementen wat gekoppeld kan worden. De aluminium 
delen zitten hier zowel binnen als buiten met koudebrugonderbreking. Daar
naast de gevel als onderdeel van CCS Philips in Eindhoven. De engineering 
voor deze gevel is uitgevoerd door OSkomera, in de tijd dat zij nog met 
Alvema samenwerkte. 

Raico Therm+ Holzfassade 
Het Duitse bedrijf Raico, gevestigd te Pfaffenhausen, brengt het Therm+ 
systeem op de markt. Dit is een aluminium vliesgevelsysteem gebaseerd 
op het stijl- en regelprincipe. Het gaat hierbij om een aluminium kozijn
systeem dat op verschillende achterconstructies bevestigd kan worden, 
zodat men een zeer flexibel systeem krijgt dat aan vrijwel elke sterkte-eis 
of esthetische eis kan voldoen. 
Het Raico systeem bestaat uiteen gelamineerde houten stijl die naargelang 
de vereiste sijfheid dieper of minder diep is. Tegen deze stijl wordt door 
middel van schroeven een Aluminiumprofiel bevestigd waarover heen 
een rubberprofiel geplaatst wordt. Deze rubberprofielen dienen om de 
ruimte tussen het hout en het aluminium af te dichten om op die manier 
condensatie te voorkomen. Tegen deze rubberprofielen wordt dan de 
beglazing gezet waarna zij door middel van een geschroefd rubberprofiel 
en aluminiumprofiel als buitendichting gefixeerd worden . Hieroverheen 
wordt een aluminium kliklijst bevestigd. Deze kliklijst kan vele vormen 
hebben naargelang de gewenste architectonische uitstraling . 

/ 

Afb 4.8 en 4.9 Het Raico-systeem is gecompliceerder dan het Twin
systeem door het aluminium deel aan de binnenkant. 



Velfac System 200 unitised façade 
Het systeem van Velfac komt erg dicht in de buurt bij hetgeen er hier 
gezocht wordt. Velfac is een Brits bedrijf dat voornamelijk kozijnen 
maakt, zowel gewoon in hout als in hout en aluminium. Deze kozijnen 
zijn echter wel zo ontworpen dat ze geschakeld kunnen worden om grote 
raam partijen te verkrijgen over meerdere verdiepingen. Het systeem 
bestaat uit een houten kozijndeel waaraan een aluminium deel bevestigd 
is. Dit aluminium deel bevat ook de beglazing en is niet voorzien van een 
koudebrugonderbreking. Dit heeft het gevolg dat het condensatiepunt 
van deze kozijnen hoogstwaarschijnlijk in het hout ligt. 
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Afb 4.10 en 4.11 Het hout-aluminium systeem is van Velfac is gebaseerd op 
een kozijn-oplossing, maar kan geschakeld worden om grotere puien en 
gevels te creëren. De dichtingen worden hier gemaakt met schuimband en 
kit, waardoor enige flexibiliteit verkregen wordt. 

4.1.2 Projecten 

Hoofdkantoor Alvema, Deurne 
Het hoofdkantoor met de bedrijfshal van Alvema te Deurne is, uiteraard, 
voorzien van een gevel van eigen fabrikaat. Het gebouw bestaat uit twee 
helften in één volume, gescheiden door een gesloten tussenwand. De 
helft waarin het kantoor gehuisvest is, is aan de buitenkant voorzien 
van een hout-aluminium elementgevel. Deze is zodanig vormgegeven 
en ingevuld dat een maximale transparantie ontstaat. Het gebouw heeft 
twee verdiepingen, en in de lengterichting zijn er achttien elementen 
aan elkaar gekoppeld. Voor de hoeken zijn er speciale kleine hoek-ele
mentjes ontwikkeld. Om de directe lichtinval binnen de perken te houden 
is het gebouw voorzien van een groot dakoverstek. Aan de kant van de 
bedri fshal is het uw voorzien van een aneel evel. 

Afb. 4.12 en 4.13 Het hoofd
kantoor van Alvema is voorzien 
van het eigen gevelsysteem. 
Duidelijk te zien is hoe een 
hoge mate van transparantie 
bereikt kan worden met deze 
gevel. Gevels van dit formaat 
zijn geen probleem, ondanks 
het koud tegen elkaar zetten 
van de elementen. 



Het CCS gebouw, High Tech Campus Philips, Eindhoven 
Het CCS gebouw, ontworpen door Inbo Architecten BNA te Rijswijk, 
maakt op grote schaal gebruik van het Alvema systeem, hoewel het wel 
een speciale uitvoering hiervan is. Het gebouw heeft een standaard con
structie van betonnen kolommen en vloeren. Het gebouw bestaat uit 
twee beuken die rotatiesymmeterisch ten opzichte van elkaar geplaatst 
zijn met als spil een groot centraal atrium dat tevens als entree en hoofd
verkeersruimte dienst doet. Het heeft 5 verdiepingen en tegen de lang
ste gevel zitten 34 elementen horizontaal gekoppeld over 30.600 mmo 
De houten achterconstructie is voor dit project in een speciale getrapte 
vorm uitgevoerd, met 3 trapjes per verdieping. Dit zorgt voor een aan
zienlijke vergroting van het houtvolume dat nodig is, maar geeft de gevel 
een markant uiterlijk met een versterkte horizontale belijning ten opzichte 
van een standaard rechte gevel. 
Het wordt moeilijk om met dit systeem gebouwen te construeren die veel 
groter zijn dan dit formaat. 

Afb 4.14 en 4.15 Het CCS gebouw op de High Tech Campus laat een ander 
voordeel van een houten draagconstructie zien, namelijk het feit dat er een 
zekere mate van vormvrijheid mogelijk is door bijvoorbeeld, zoals hier, het 
hout een getrapte vorm te geven. 

Nieuwbouw TGM Gevelbouw 
De nieuwbouw van TGM in Asten is voorzien van de door henzelf 
geleverde hout-aluminium vliesgevel en kan dus gezien worden als een 
soort showcase van het betreffende gevelsysteem. Het gebouw is twee 
verdiepingen hoog en is rondom voorzien van de HV-60 gevel. Deze 
gevel is voorzien van zeer grote ruiten, ook is de gevel voorzien van een 
aantal deuren en bewegende ramen. De houten delen van de gevel zijn 
gemaakt van gelamineerd hout. 

Afb 4.18 en 4.19 Het 
hoofdkantoor van TGM 
in Asten laat duidelijk 
zien wat er allemaal kan 
met het systeem van 
TGM. Grote ramen, niet
standaard hoeken, aller
hande vullingen en ook 
meerdere verdiepingen 
overspannen. 



Zwembad te Wonnemar, Duitsland 
Dit Zwembad, gesitueerd ongeveer 150 kilometer bezuiden Berlijn, is 
voorzien van twee grote glasgevels gefabriceerd met het Raico Therm+ 
systeem. De gevels staan er nog geen 50 jaar, maar het feit dat Raico het 
heeft aangedurfd om een dergelijke gevel toe te passen in een dergelijke 
vochtige en agressieve omgeving geeft aan dat de bouwfysische 
problemen die gepaard gaan met hout en aluminium waarschijnlijk goed 
opgelost kunnen worden. 

4.1.3 Conclusies 
Zoals we gezien hebben zijn er al verschillende producten op de markt 
die een of meerdere eigenschappen hebben, vergelijkbaar met het 
hybride gevelconcept. Zij voldoen echter geen van allen aan alle eisen 
die Oskomera stelt aan een dergelijke gevel op gebied van bouwfysica, 
productie, montage enzovoort. 

Wanneer we naar de bestaande systemen kijken kan er een aantal din
gen opgemerkt worden . Het belangrijkste om op te merken is dat het 
duidelijk is dat het goed mogelijk is een hout-aluminium vliesgevelcon-

structie te maken. Om echter aan de eisen van Oskomera te voldoen 
zullen nog meerdere stappen gemaakt moeten worden. 

Daarnaast is te zien is dat alleen het systeem van Velfac en Schneider 
steigerloos te monteren zijn. Dit steigerloos bouwen is een hoeksteen 
van dit project, dat te maken heeft met bouwplaatsen op postzegelloca
ties op Engelse bodem. In de aluminium-industrie is echter al wel ruime 
ervaring voorhanden met betrekking tot steigerloos bouwen. Daarom is 
het zeker de moeite waard daar eens te kijken hoe dat opgelost is. 

De oplossingen met betrekking tot de stijl- en regelwerkevels lijken 
zeer sterk op elkaar. Naast de twee genoemde systemen zijn er nog 
enkele vergelijkbare systemen meer op de markt, en zij hebben allemaal 
dezelfde oplossingsstrategie gekozen . Zij dichten de ruimte tussen hout 
en aluminium af met het binnenbelazingsrubber. Dit rubber bedekt ook 
een eventueel aluminium binnendeel. 

Het systeem van Alvema komt het dichtst in de buurt bij de oplossing 
die hier gezocht wordt. Het is een projectonafhankelijk elementengeveI
systeem , dat echter door de manier van (niet) dilateren problematisch is 
bij toepassing tegen gebouwen van de omvang waar dit systeem voor 
ontwikkeld wordt. Ook Alvema gebruikt dezelfde binnenafdichting als de 
stijl- en regelwerkgevels. Daarnaast kan het Alvema-systeem niet stei
gerloos gemonteerd worden. Een tweedeling van de deklijsten zou daar 
uitkomst kunnen bieden. 

Het systeem van Schneider is daarentegen wel afdoende gedilateerd en 
steigerloos te monteren, maar de projectgebonden opzet van dit sys
teem maakt het lastig om het bij andere projecten toe te passen. Daar
naast zijn deze elementen heel anders geconstrueerd dan hier de be
doeling is, omdat zij veel minder glas hoeven te bevatten. Hierdoor zijn 
de elementen veel stijver, en werkt de belasting op het houten frame een 
stuk gunstiger dan bij volledige beglazing het geval zou zijn. 

De hier genoemde dingen zijn belangrijk om rekening te houden bij het 
uiteindelijke ontwerpproces. 



4.2 Constructie 
In deze paragraaf zullen de belangrijkste vragen met betrekking tot 
de sterkte en de vormgeving van het hout-aluminiumframe behandeld 
worden. Eerst zullen de eisen genoemd worden, de randvoorwaarden 
bepaald worden en de uitgangspunten opgesteld. Vervolgens zal er 
kort uitgewijd worden over de berekeningsmethode van samengestelde 
stijlen. Naar aanleiding van een these zal vervolgens door middel van het 
beschouwen van verschillende varianten een uitspraak gedaan worden 
over het principe van de uitvoering van het frame. 

Het tweede deel van deze paragraaf zal handelen over het al dan niet 
hangend monteren van de geveldelen. Aan de hand van een vergelijking 
tussen de eigenschappen van een houten en aluminium frame zullen 
uitspraken gedaan worden over de methode van monteren. 

4.2.1 Opbouw van het dragende frame 
De constructieve uitvoering van een elementengevel in hout en aluminium 
brengt een aantal aspecten met zich mee die bij een normale aluminium 
elementengevel niet meespelen. Dit ligt aan de ene kant aan het feit 
dat er twee materialen gecombineerd gaan worden in plaats van het 
maken van een element uit één materiaal. Je krijgt dan te maken met 
verschillen in sterkte, uitzettingscoëfficiënt, stijfheid en andere materiaal
eigenschappen. Daarnaast gaan ook dingen als maatvastheid en maat
nauwkeurigheid gaan een rol spelen. 
De andere factor waar rekening mee gehouden dient te worden is de 
factor hout. Hout is namelijk een anisotroop materiaal dat enkele speci
"fieke eigenschappen heeft die uniek zijn voor het materiaal. Hout werkt 
namelijk onder invloed van vocht. Dit werkt het uitzetten en krimpen 
onder invloed van temperatuur tegen, waardoor de eerder genoemde 
uitzettingscoëfficiënt beïnvloed wordt. Daarnaast kruipt hout. Dit is vooral 
bij het construeren van de onderregel van belang. 

Het probleem is nu tweeledig. Ten eerste moet er gezocht worden naar de 
meest geëigende mannier om de twee materialen binnen de draagstruc
tuur samen te voegen. Binnen dit probleem valt ook het vraagstuk of de 
twee materialen überhaupt samen dienen te werken. Het tweede deel 
van het probleem is uit te zoeken hoe die draagstructuur het beste aan 

de achterconstructie bevestigd kan worden. In het betoog hieronder zal 
een antwoord gegeven worden op deze vraagstukken. 

4.2.1.1 Eisen 
Voor de eisen die aan de stijlen gesteld worden, is er bepaald dat de 
windbelasting maatgevend is. Zie hiervoor bijlage ... Deze windbelasting 
manifesteert zich in de doorbuiging van de stijlen uit het gevelvlak. Het 
nieuwe systeem dient op de Engelse markt uitgebracht te worden en 
daarom dus te voldoen aan de Engelse eisen, aangezien deze strenger 
zijn dan de eisen voor de Nederlandse markt. De eisen voor gevels zijn 
in Engeland vastgelegd in de eisen van het CWCT ( Centre for Window 
and Cladding Technology) De belangrijkste eisen hierbij zijn: 

Artikel 2.12.3 van de CWCT: testeisen aan gevelelementen 
• Bij stijlen en regels in het algemeen zal tussen twee 

bevestigingspunten aan de achterliggende constructie de 
doorbuiging van een stijl of regel niet meer zijn dan 1/200 x 
lengte of 20 mmo De kleinste van de twee is maatgevend. 

• 

• 

• 

• 

N.B. De Europese norm houdt hiervoor 15 mm aan, wat in dit 
geval maatgevend is. 
Wanneer een gevel element enkel glas bevat, dient de maximale 
uitbuiging van de stijlen niet meer te zijn dan 1/125 x lengte van 
de stijl, positief of negatief. 
Wanneer een gevelelement dubbel glas bevat, dan dient de 
maximale uitbuiging van de stijlen niet meer te zijn dan 
1/175 x lengte van de stijl of 15 mm, waarbij de kleinste van de 
twee maatgevend is. In verband met het glas kan de leverancier 
van de beglazing strengere eisen aan de doorbuiging stellen. 
Wanneer een gevelelement meer dan twee vlakken dubbelglas 
bevat, dan zullen de doorbuigingseisen afhankelijk te zijn van 
de fabrikant. 
Wanneer er andere materialen dan glas gebruikt worden voor 
de gevelvulling, dan zijn de eisen van de fabrikant maatgevend. 
Hierbij dient vermeld te worden, dat het dan voornamelijk om 
broze of breekbare gevelvullingen gaat, zoals bijvoorbeeld 
natuursteen e.d. (gipsplaat: 1/360 x I of 10 mm, natuursteen: 
1/360 x lof 3 mm). 



• Voor de onder- of tussenregel van een dergelijk element wordt 
zowel door de CWCT als de VMRG de eis gesteld dat de 
uiteindelijke doorbuiging in het gevelvlak door het gewicht van 
de gevelvulling niet meer dan 2 mm zal zijn. Hier dient dus de 
kruip ook in verdisconteerd te worden. 

We gaan uit van dubbele beglazing, dus is 1/175 x lengte of 15 mm 
maatgevend. Dit komt overeen met de algemene Europese norm. 
De permanente doorbuiging na een test dient kleiner of gelijk te zijn aan 
1 mmo Na de test dient het element een uur te krijgen om terug te keren 
in de oorspronkelijke toestand. 

Bij het testen van gevelsystemen met betrekking tot wind zal het prototype 
blootgesteld worden aan windbelasting ter grootte van ontwerpsterkte x 
1,5. Dit heeft betrekking op de uiterste grenstoestand. De ontwerpsterk
te dient aan de hand van CWCT Par. 2.4 en de tabel in Par. 1.4.2 bepaald 
te worden. De manier van testen is beschreven in Par. 3.6. van dat
zelfde document. Aangezien er gemikt wordt op een zo breed mogelijk 
toepassingsgebied zal er uitgegaan worden van de hoogste standaard 
windbelasting. Deze bedraagt 2.400 Pa. 

Opmerking: met betrekking tot de doorbuiging is doorgaans de flexibiliteit 
van de gevelvulling maatgevend, niet sterkte van de stijl van het element. 
Er dient daarom goed met de fabrikant van de gevelvulling overlegd te 
worden om de eisen aan de stijlen vast te leggen. 
Naast de windbelasting, maar niet tegelijkertijd, dient de gevel ook te 
voldoen aan variabele belastingen. Hierbij valt te denken aan belastingen 
voor gevelonderhoud, maar ook mensen die tegen de gevel aan vallen/ 
leunen e.d. 

Met betrekking tot variabele belastingen zijn de eisen volgens artikel 
2.5.3 CWCT: 
• 

• 

• 

De gevel moet alle variabele belastingen veilig naar de draag
constructie af kunnen dragen. 
Een horizontale belasting van 500 N op een oppervlakte van 100 
x 100 mm op stijlen, regels of dichte geveldelen. Dit komt 
overeen met normale belastingen i.v.m. onderhoud. 
Een horizontale belasting van 0,74 kN/m' op 1100 mm boven de 
verdiepingsvloer. Dit als doorvalbeveiliging. Of deze last in het 

gevelvlak opgevangen wordt of door een railing maakt niet uit. 
• Sneeuw- en ijsbelasting. Deze zijn bij een verticale gevel niet 

relevant. 

In Nederland zijn deze eisen vastgelegd in de NEN 6700 (algemene 
eisen), NEN 6702 (Belastingen en Vervormingen) en NEN 6760 (Hout
constructies) . 
De gebouwen waar deze gevel toegepast zal worden vallen onder 
veiligheidsklasse 3 waarbij een referentieperiode van 50 jaar hoort; in 
Engeland wordt gerekend met een referentieperiode van 60 jaar. 
Voor de sterkte-eisen wordt uitgegaan van de doorbuigingseis, alleen 
wordt er een materiaalfactor van 1,5 toegevoegd . Daarom dient er aan 
een sterkte-eis van 3.600 Pa voldaan te worden. 

4.2.1.2 Randvoorwaarden en uitgangspunten 
Op constructief gebied is er een groot aantal randvoorwaarden te 
bedenken, waarvan hieronder een opsomming gegeven zal worden. 

Als eerste ten aanzien van het combineren van hout en aluminium: 
• Materiaalgebruik dient geoptimaliseerd te worden, zonder de 

interne spanningen uit het oog te verliezen 
• 

• 

• 

• 

• 

Het is de bedoeling dat er één houten deel komt, niet meerdere 
die later nog met elkaar verbonden dienen te worden. 
Vanaf de binnenkant van het gebouw dient geen aluminium te 
zien te zijn, behalve misschien het randje waar het 
beglazingsrubber in gevat is . 
Er wordt vooralsnog vanuit gegaan dat het hout en het 
aluminium constructief samenwerken, wat betekent dat zij elkaar 
in hun bewegingsvrijheid beperken. 
Sterkte-eigenschappen hout volgens NEN 6760, uitgaande van 
gelamineerd GL28h: 

• Eo ;ser ;rep = 12.600 N/mm2 

• ft ;o;rep = 28 N/mm2 
• Rrep = 410 kg/m3 

Sterkte-eigenschappen aluminium volgens NEN 6710: 
• E I = 70.000 N/mm2 

au 

• 
• 

ft;o;rep = 160 N/mm2 
Ra,u = 2700 kg/m3 



• 

• 

Doorbuiging stijlen onder invloed van 2.400 Pa wind belasting 
maximaal 1/175 x lengte, of 15 mm, kleinste is maatgevend 
Doorbuiging onderregel door gewicht beglazing maximaal 2 
mmo 

• Temperatuurbelastingen volgens CWCT tabel 2.4.4. 
• Afmetingen per element: 1.800 x 3.500 mmo 
Voor een eerste berekening wordt uitgegaan van de windbelasting op 
de stijlen, aangezien de verticale belasting op de onderregel een apart 
geval is. Deze beperkte berekening zal toch een duidelijke vergelijking 
opleveren tussen verschillende concepten en hun invloed op de 
benodigde doorsnede. 
Uitgaande van bovenstaande gegevens kan bepaald worden dat de 
benodigde EI (=stijfheid) van één stijl gelijk moet zijn aan 2,814 x 1011

. 

Alle volgende berekeningen gaan ervan uit dat aan deze stijfheidseis 
voldaan moet worden. Het gaat hierbij om doorbuiging, waardoor sprake 
is van de bruikbaarheidsgrenstoestand en dus is de materiaalfactor 
gm = 1. Daarnaast is de belastingsfactor f;g;ser eveneens 1,0. 

N.B. De genoemde windbelasting waarmee hier gerekend wordt is de 
allerzwaarste waar mogelijkerwijs gestandaardiseerd mee gerekend zal 
moeten worden (Windgebied I, >150 m hoogte, windkracht 11 Bft.). Dit 
vanwege twee duidelijke voordelen die deze aanpak biedt. Ten eerste 
zal blijken of het mogelijk is dit systeem voor hoogbouw toe te passen. 
Ook zal de hoge belasting de verschillen tussen de varianten onderling 
uitvergroot laten zien. Dit vergemakkelijkt de onderlinge vergelijking. 

4.2.1.3 Berekenen van samengestelde profielen 
Alvorens te beginnen over de varianten en hun stijfheid en sterkte, even 
een kleine uiteenzetting over de theorie achter het berekenen van de 
stijfheid van samengestelde profielen met inhomogene samenstelling. 
Van essentieel belang hierbij is het samengestelde zwaartepunt. Dit 
wordt samengesteld uit de zwaartepunten van de aparte onderdelen. 
Deze kunnen uit AutoCAD bepaald worden . De coördinaten van het 
samengestelde zwaartepunt kan vervolgens berekend worden volgens: 

(El * Al * Xl) + (E2 * A2 * X2 ) 

(El *Al )+(E2 *A2 ) 

Hierin is x
n 

de x-coördinaat van het zwaartepunt van het betreffende 
onderdeel van de constructie ten opzichte van een (willekeurig, maar bij 
voorkeur handig) gekozen punt. Dit kan willekeurig omdat het gaat om 
de afstand tussen het gemeenschappelijke zwaartepunt en de zwaarte
punten van de onderdelen. Waar al deze punten liggen ten opzichte van 
een gekozen punt maakt niet uit. Dit dient uiteraard ook voor de y-coör
dinaat van het gemeenschappelijke zwaartepunt uitgevoerd te worden. 

Van ieder onderdeel onafhankelijk kan de EI ( in X- of V-richting) bere
kend worden. Deze EI kan, na vermenigvuldiging met haar oppervlakte 
en de afstand (in X- of V-richting) in het kwadraat opgeteld worden met 
de EI van de andere delen . Er is een spreadsheet geschreven om deze 
berekeningen eenvoudig uit te kunnen voeren met behulp van de door 
AutoCAD gegenereerde gegevens. De samengestelde EI kan met de 
volgende formule berekend worden: 

Hierin is: 
dn 

F 

De afstand in X- of V-richting tussen het zwaartepunt van 
het constructiedeel tot het samengestelde zwaartepunt. 
De gekozen richting correspondeert met de richting van 
de doorbuiging van het profiel. 
De factor die naar aanleiding van de koudebrugonder
breking toegepast moet worden. 

Een opmerking dient er gemaakt te worden over de koude
brugonderbreking. Wanneer een aluminium profiel onderbroken 
wordt door deze koudebrugonderbreking, mogen beide delen van het 
aluminium meegenomen worden in de berekening, maar dient de EI van 
het hele profiel met een factor 0,7 tot 0,8 vermenigvuldigd te worden, 
afhankelijk van de lengte van het profiel, dit om het effect van de onder
breking mee te nemen (zie tabel in Appendix). 



4.2.1 .4 These 
De aanname in deze, naar aanleiding van het voorgaande, is dat het 
constructief laten samenwerken van hout en aluminium met als doel 
het materiaalgebruik te beperken zinnig is. De zettingsverschillen zullen 
binnen de perken blijven doordat de plek waar hout en aluminium bij 
elkaar komen grenst aan het binnenklimaat. 

4.2.1.5 Varianten 
In deze paragraaf zal een aantalontwerpvarianten constructief met 
elkaar vergeleken worden. Deze varianten zijn voorlopige ontwerp
mogelijkheden. In elk van deze mogelijkheden is de invloed van het 
aluminium op de stijfheid van het hele profiel anders. De profielen zullen 
bekeken worden in volgorde van oplopende invloed van het aluminium. 
Als referentie zal er eerst gerekend worden aan een stijl waarin alleen het 
hout draagt. Uit de verschillen tussen deze varianten zal blijken of het 
zinvol is om aluminium als dragend component te gebruiken. 

Variant 1 a: Hout maximaal, alleen hout dragend 
De eenvoudigste manier om dit gevelelement uit te voeren, die hier onder
zocht wordt, is om het hout dragend uit te voeren met daar tegenaan 
een eenvoudig aluminium profiel om de beglazing in te vatten. Hierbij 
werken zij niet constructief samen. Dit is ook niet zinvol aangezien het 
aluminium waarschijnlijk tot een minimum beperkt blijft. Hiernaast een 
tekening van de betreffende variant. Hierbij wordt er ook vanuit gegaan 
dat het aluminium géén constructieve bijdrage levert aan het geheel. 
Deze tekening is iets geschematiseerd, maar dat maakt voor deze 
doeleinden niet uit, het vergemakkelijkt de berekening enigszins. Te zien 
is hoe op het hout een relatief eenvoudig aluminium kozijn bevestigd 
is door middel van schroeven. Het aluminium profiel is onderbroken 
door een koudebrugonderbreking om de temperatuurverschillen aan de 
binnenkant binnen de perken te houden. 
Er kan met AutoCAD bepaald worden wat het AKOM (het Axiaal Kwa
dratisch Oppervlakte Moment, hierna benoemd met de letter I) van het 
betreffende profiel is. Vooralsnog zullen uitgegaan worden van een 
breedte van 45 mmo Er kan dan later altijd nog gekeken worden of het 
stijlprofiel smaller uitgevoerd kan worden. Door het variëren van de 
diepte van het profiel kan er gespeeld worden met de waarde van I. 

Afb 4.21 Ontwerpvariant 1. De afbeelding toont een grote houten stijl met 
da~rtegenaan een eenvoudig aluminium profiel om het glas te bevatten. Bij 
variant 1 a is het aluminium niet dragend, bij 1 b wel. 

De representatieve elasticiteitsmodulus is 12.600 N/mm2. 

Wanneer de benodigde stijfheid 2,814 x 1011 moet zijn kan er gededuc
eerd worden dat de benodigde regeldiepte ongeveer 192 mm bedraagt. 
Zie hiervoor bijlage 8.2.2 Een versmalling van de regel naar 40 mm ver
groot de diepte tot ongeveer 194 mm, een optie die de moeite van het 
bekijken waard is. 

Variant 1 b: Hout maximaal, beiden dragend 
Nu zal er gekeken worden wat voor verschil het oplevert wanneer het 
aluminium deel uit het voorgaande voorbeeld constructief verbonden 
wordt aan het houten deel. De tekening voor deze variant is identiek aan 
die van variant 1 a. Aangezien het aluminium een stuk stijver is dan het 
hout, is de verwachting dat dit kleine stukje aluminium toch een klein 
verschil zal maken. 
Wanneer de berekening uitgevoerd wordt, blijkt echter dat de invloed 
van het stukje aluminium op de profieldiepte minimaal is. Het blijkt dat 
de benodigde houtdiepte op deze manier 191,0 mm is. Dit betekent een 
winst van 1 mm houtdiepte. De bijdrage van de totale stijfheid van het 
aluminium bedraagt ongeveer 2,1 procent van het geheel (6,63 x 109 

t.o.v van 311,2 x 109 mm4 voor het hout). Het betreft hier uiteraard maar 
een klein stukje aluminium, dus het is interessant te kijken wat er gebeurt 
wanneer er aluminium wordt toegevoegd aan het geheel, zodanig dat 
het effect van het aluminium gemaximaliseerd wordt. 



De oppervlakte van de doorsnede van het aluminium deel van dit profiel 
bedraagt 301 mm2

. Dit is interessant om te bekijken hoe efficiënt en zin
vol het is om meer aluminium toe te passen . 

Variant 2: Aluminium versterkt, beiden dragend 
De volgende stap in het onderzoek is het vergroten en versterken 
van het aluminium deel. De makkelijkste manier om dit te doen is een 
verstijvende "vin " aan de achterkant aanbrengen om de stijfheid van het 
profiel te vergroten . Deze vin wordt 4 mm dik gemaakt om het effect te 
maximaliseren. Hier een tekening van deze constructie. 

Duidelijk is de vin te zien, die naar verwachting stijfheid toevoegt aan het 
aluminium deel van de constructie. 

Afb 4.22 Aluminium deel versterkt met een extra vin. 

Wanneer er aan deze variant gerekend gaat worden blijkt dat ook dit 
niet de ideale oplossing is. De benodigde houtdiepte bedraagt op deze 
manier 190 mmo Ook bij deze variant is de bijdrage van het aluminium 
minimaal. Het gaat hierbij om 33,6 x 109 mm 4 t.o .v. 283,5 x 109 mm4 voor 
het houten deel. Dit komt neer op 10,6 procent. De belangrijkste oorzaak 
voor dit kleine aandeel is waarschijnlijk de afwezigheid van een hoeveel
heid materiaal aan het uiteinde van het aluminium. Daarom zal er hierna 
gekeken worden naar een variant met meer materiaal aan het uiteinde en 
de uitwerking daarvan op de stijfheid van het gecombineerde profiel. 

De oppervlakte van dit aluminium profiel bedraagt 562 ,7 mm2
• Dit is 87 

procent meer dan de "originele" variant die hiervoor besproken is . 

Variant 3: Aluminium versterkt alternatief, beiden dragend 
Bij deze variant is, zoals de tekening toont, de omvang van de aluminium 
vin niet alleen vergroot maar ook enigszins verplaatst om de waterkering 
te kunnen bevatten . Door deze opzet is niet alleen de hoeveelheid 
aluminium vergroot maar is ook de diepte daarvan en de hoeveelheid 
materiaal aan het uiteinde verbeterd. Speciaal hiervoor zijn er grotere 
wanddikten gekozen aan het uiteinde van de aluminium vin . 

Afb 4.23 Aluminium deel versterkt met een extra vin met meer 
functionaliteit. 

De benodigde houtdiepte bij deze variant bedraagt 180 mmo Dat is een 
winst van 12 mm, ofwel 6,25 procent, ten opzichte van het constructieve 
houten frame. De bijdrage van het aluminium aan de totale stijfheid be
draagt hier ongeveer 29 procent. (89,3 x 109 mm in verhouding tot 219,5 
x109 mm). 

De oppervlakte van het toegepaste aluminium bedraagt 751 mm2
. Dit is 

150 procent meer dan bij de eerste variant. 



Variant 4: Aluminium met houten bekleding 
De laatste versie is concepttechnisch misschien een beetje "nep", maar 
hij wordt toch meegenomen in deze analyse. Wat er hier gebeurt is 
dat nagenoeg al het hout vervangen wordt door een aluminium frame, 
waarbij het hout geen constructieve rol meer speelt. Het gaat hier dan 
eigenlijk ook om een aluminium elementengevel die met hout bekleed 
wordt. Hierdoor kan de diepte van het profiel afnemen. Om deze versie 
de vereiste stijfheid te geven dient zij in deze configuratie ongeveer 174 
mm diep te zijn . Deze dieptemaat is echter moeilijk om voor vast aan te 
nemen. Aluminium is namelijk een ideaal materiaal om te optimaliseren, 
waardoor door zorgvuldig te ontwerpen deze diepte nog teruggebracht 
zou kunnen worden. 
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Afb 4.24 Aluminium profiel met hout bekleed. 

4.2.1.6 Evaluatie en conclusies 
De belangrijkste conclusie die aan het voorgaande ontleend kan worden 
is dat het effect van het laten samenwerken van hout en aluminium, tegen 
de verwachting in, beperkt is. Hoewel aluminium vijf tot tien keer zo stijf 
is als hout, zorgt deze grote stijfheid er ook voor dat het zwaartepunt 
van het geheel verschuift richting het aluminium. Dit zorgt ervoor dat het 
aluminium haar eigen bijdrage aan het geheel ondermijnt. (de formule 
van het gezamenlijke zwaartepunt is gebaseerd op de EI vermenigvuldigd 
met de afstand tot een willekeurig punt). Het toevoegen van een verster
kende "vin" blijkt weinig effect te hebben zonder het toevoegen van ma
teriaal aan het uiteinde van diezelfde vin. Dit staat echter de eenvoudige 

vormgeving van het houten deel in de weg. Dit komt omdat er dan meer
dere houten componenten gemaakt moeten worden , of dat er een in
gewikkelde en moeilijke sparing gemaakt moet worden . 
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Afb 4.25 Vergelijking van de verschillende constructie-concepten. De 
stijfheid van al seze profielen is identiek. Duidelijk is te zien dat het al of 
niet toevoegen van aluminium versterkingen weinig winst in profieldiepte 
oplevert. 

In de bovenstaande afbeelding staan nog even alle vier de varianten 
op een rijtje. Bij deze afbeelding is uitgegaan van dezelfde benodigde 
stijfheid, en zijn de profielen zodanig gedimensioneerd dat zij aan deze 
sterkte-eis voldoen . Er is hierbij vanuit gegaan dat het hout volledig 
constructief samenwerkt met het aluminium, waarbij voor het aluminium 
deel rekening is gehouden met het effect van de koudebrugonderbreking 
op de rekenwaarde van de stijfheid . 



Deze afbeelding onderschrijft de bovenstaande gevolgtrekking. De 
materiaalwinst wat betreft hout is marginaal te noemen. De uitzondering 
hierop is de versie met de houten bekleding, maar bij deze versie zijn er 
vragen te stellen met betrekking tot een ander soort sterkte, namelijk de 
sterkte van het concept. Dit is hieronder in een tabel samengevat. 

. -

Overzicht Constructieve Concepten 

Stijldiepte Ahau ! Aalu Bijdrage % Aalu t.a.v. % stijldiepte 
alu aan I var. 1 t.a.v. var. 1 

Eenheid mm 
Variant 1a 192 8398,0 301,0 0,0 100 100,00 

Variant 1 b 191 8398,0 301,0 2,1 100 100,00 

Variant 2 190 7911,8 562,7 10,6 187 99,00 

Variant 3 180 6372,0 751,0 29,0 250 93,75 

Variant 4 174 0 1204,5 100,0 400 90,63 

Aan deze tabel kan een aantal conclusies ontleend worden: 

• Het kost in verhouding veel aluminium om de diepte van het 
profiel terug te brengen. 

• De winst in profieldiepte is maar marginaal. 
• Het aluminium deel ondermijnt haar eigen effect. Wanneer meer 

aluminium toegepast wordt, blijkt dat het zwaartepunt richting 
het aluminium deel op zal schuiven. 

• De bijdrage van het aluminium aan de totale stijfheid blijft rela
tief gering, Dit komt doordat het moeilijk is het aluminium op zijn 
meest efficiënt toe te passen, dit i.v.m. de eis dat er alleen hout 
zichtbaar dient te zijn aan de binnenkant. 

De absolute waarden in dit onderzoek zijn vergroot door de manier 
van toepassen (extreme belastingssituatie). Hoewel de percentages bij 
benadering gelijk zullen blijven, zullen de absolute verschillen kleiner 
worden bij toepassing in meer "normale" omstandigheden. 

De beslissing om het hout en het aluminium niet constructief te laten 
samenwerken biedt twee voordelen. De belangrijkste hiervan is dat er op 
deze manier geen zettingsverschillen opgezocht worden, waardoor in
gewikkelde berekeningen om interne spanningen te bepalen achterwege 
blijven. Daarnaast biedt de aanwezigheid van aluminium een stukje extra 
zekerheid. Hoewel het aluminium niet meegerekend wordt in de totale 
stijfheid, zij draagt er natuurlijk wel (in geringe mate) aan bij. 

4.2.2 Staand of hangend monteren? 

4.2.2.1 Randvoorwaarden 
Met betrekking tot de verbinding met de achterconstructie, hangend of 
staand, gelden de in par. 4.2.1.2 genoemde randvoorwaarden aangevuld 
met de volgende criteria: 
• De bevestiging dient de optimalisatie van materiaalgebruik te 

ondersteunen. 
• De manier van bevestigen moet zoveel mogelijk materiaaleigen 

zijn; dit betekent kortweg dat de sterke eigenschappen van de 
materialisatie optimaal gebruikt dienen te worden, terwijl de 
invloed van de zwakke punten geminimaliseerd dient te worden. 

Als eerste zullen in dit betoog de twee methoden van bevestigen 
beschreven worden met hun kenmerken, hun voordelen en hun nadelen. 
Vervolgens zullen zij met elkaar vergeleken worden waaraan dan een 
conclusie verbonden zal worden. 

4.2.2.2 These 
Er wordt vooralsnog vanuit gegaan dat het hangend uitvoeren van de 
elementen zoals dat traditioneel met aluminium elementen gebeurt 
het meest geëigend is. Hierdoor kunnen veel van de bestaande 
bevestigingsmiddelen gebruikt worden, en kan er op de manier die men 
gewend is gemonteerd blijven worden, 

Afb 4.26 Op deze 
afbeelding zijn de 
"zwaarden" om ele-

~:::z~~~=~ menten verticaal door 
te koppelen goed zicht
baar. Het element ligt 
met de buitenkant naar 
beneden op twee bok
ken en we zien hier de 
bovenkant. Dezwaarden 
vallen in passende spa
ringen aan de onderkant 
van het bovenliggende 
element. De hoekstalen 
dienen om het element 
aan op te hangen. 
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4.2.2.3 Varianten 

Hangend uitgevoerd 
Het is al geruime tijd de standaard om elementengevels hangend uit 
te voeren. Dit hangen gebeurt aan hoeken van de bovenzijde van de 
elementen, waardoor de onderzijde vrij hangt. Om het bewegen van de 
onderkant van de elementen te voorkomen, zijn er in de onderliggende 
elementen aan twee strippen geïntegreerd (de 'zwaarden') die 
het bewegen van de onderkant van het bovenliggende element 
verhinderen. 
Het op deze manier uitvoeren van de gevel biedt verschillende 
voordelen: 
• Als de ankers eenmaal gesteld zijn hoeft het element alleen 

maar gehangen te worden. De 'zwaarden' van het onder
liggende element, samen met de doken aan de ankers houden 
het element op zijn plaats. 

• De hele bevestiging van het element kan in één handeling 
plaatsvinden. 

• Behalve de ankers kan alles wat nodig is voor de bevestiging al 
in de fabriek aan het element bevestigd worden. 

• 

• 

Deze manier van bevestigen is zeer maatvast, wanneer de 
ankers eenmaal gesteld zijn . 
Iedereen die normaal met elementengevels werkt is bekend met 
deze manier van bevestigen. 

Wanneer deze manier van bevestigen geprojecteed wordt op een houten 
element, zal blijken dat er een aantal verschillen zijn, die alles te maken 
hebben met de natuur van de materialisering van het frame, met name het 
hout. De verankering aan het gebouw kan op dezelfde manier uitgevoerd 
worden, maar de bevestigingsmiddelen aan het element kunnen niet, of 
moeilijk, op dezelfde manier uitgevoerd worden. 

Ten eerste is de treksterkte van hout een vier- tot tienvoud kleiner dan 
die van aluminium, afhankelijk van de toegepaste sterkteklasse hout. Dit 
betekentdatwanneeraluminium als een hol profiel uitgevoerd kan worden, 
dit bij hout massief moet. Wanneer de voegen tussen de elementen gelijk 
moeten blijven, betekent het integreren van bevestigingsmiddelen in het 
frame een direct sterkteverlies, aangezien hiervoor sparingen gemaakt 

moeten worden. Dit leidt tot extra materiaalgebruik, omdat de doorsnede 
met de sparing daarin maatgevend wordt, en dus het hele profiel groter 
uitgevoerd moet worden. 

Ondersteuning 
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Moment op hoekverbinding 

Afb 4.27 Schema van de externe en interne krachtwerking op het houten 
frame bij traditionele, hangende, montage. Vooral ongunstig zijn de 
belastingen door het glasgewicht en de daaruit voortvloeiende momenten 
in de onderste hoekverbindingen. 

Daarnaast is de elasticiteitsmodulus van hout is vijf- tot tienmaal kleiner 
dan die van aluminium, afhankelijk van houtsoort en -sterkteklasse. 
Dit heeft vooral betrekking op de uitvoering van de onderregel. Waar 
aluminium sterk genoeg is om rondom in dezelfde profilering uitgevoerd 
te worden, is dat bij hout niet het geval wanneer er 230 kg glas op de 
onderregel rust. Om in de benodigde stijfheid te voorzien (doorbuiging 
in het midden van de regel maximaal 2 mm) zal de onderregel of veel 
dikker moeten zijn, of als een klein vakwerk uitgevoerd moeten worden. 
Zie bijlage ... voor berekening van de benodigde enkele onderregel bij 
een hangend element. 



Afb 4.28 Op deze 
manier zou het wél 
mogelijk zijn om 
elementen hangend 
te bevestigen. De 
dubbele versterkte 
onderregel kan de 
ongunstige krachten 
(zie afb. 4.26) wel 
opnemen. Tevens kan 
zij dienst doen om 
de verdiepingsvloer 
te verbergen, en als 
extra voorziening voor 
brandveiligheid. Het 
frame wordt echter wel 
substantieel prijziger. 

De oplossing van het verstijven van een dubbel uitgevoerde onderregel 
is erg elegant, omdat het gesloten deel dat het vakwerk omsluit voor 
diverse functies gebruikt kan worden. Hierbij kan gedacht worden aan de 
"fixatie van bevestigingsmiddelen, doorvoer van ventilatie, het bedekken 
van de kopse kant van de verdiepingsvloer en legio andere dingen. Deze 
oplossing brengt echter wel dichte horizontale banden (200-500 mm) 
met zich mee in het gevelaanzicht, wat iets is wat niet alle architecten als 
wenselijk beschouwen. Daarnaast is de productie van het frame duurder 
dan bij een "standaard" frame. Het is daarom interessant deze oplossing 
achter de hand te houden, aangezien deze vrij gemakkelijk aan een stan
daardelement toe te voegen is. 

Een andere optie die de moeite van het vermelden waard is, is de 
mogelijkheid om bredere elementen te maken. Dit maakt het mogelijk 
de zijkanten van het houten frame verstijfd uit te voeren. Bij elementen 
van deze omvang zijn echter wel dichte delen nodig om ze stijf genoeg 
te krijgen zodat ze niet gaan schranken. Dit is bij kleinere elementen niet 
zo'n probleem. Voorwaarde is wel dat er aan de gevel niet de architecto
nische eis gesteld wordt dat zij volledig transparant is. 

Staand uitgevoerd 

Afb 4.29 Op deze al-
ternatieve manier 
zou het eveneens 
mogelijk zijn om 
elementen hangend 
te bevestigen. Door 
de verstijfde vlakken 
aan de zijkanten en de 
trekstijl in het midden 
onstaat een soort vak
werk dat stijver is dan 
een eenvoudig raam
werk. Op deze manier 
worden de elementen 
groter en zwaarder, 
maar kan een gebouw 
met minder elementen 
wind- en waterdicht 
gemaakt worden. 

Het staand uitvoeren van de elementengevel is het alternatief voor 
hangen. Het principe hier is dat het element ter hoogte van de onderste 
aangrenzende verdiepingsvloer op een ondersteuning gezet wordt, waar
na het aan de bovenkant gefixeerd kan worden. Totdat het gevelelement 
helemaal gefixeerd is, zal het ondersteund moeten worden, wat bij 
hangend monteren niet hoeft. 
Wanneer we deze manier van bevestigen vergelijken met hangen, valt er 
een aantal verschillen op: 
* Wanneer een element staand uitgevoerd moet worden, moet het 

op vier plaatsen gefixeerd worden in plaats van op twee. 
• Voor de fixatie aan de bovenkant moet een nieuwe oplossing 

bedacht worden, aangezien daar nog geen element is wat voor 
stabilisatie van het nieuwe element kan zorgen. 

• De onderregel wordt nauwelijks meer belast door het glas
gewicht aangezien deze krachten direct en in een rechte lijn op 
de bevestigingen afgedragen worden. 

• De bovenkant van het frame (stijlen en bovenregel) wordt 
alleen nog maar door zijn eigen gewicht belast. 
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Ondersteuning 

Atb 4.30. De externe en interne krachtwerking bij staande montage. De 
ongunstige krachten verdwijnen op deze manier. Gekeken moet worden ot 
de onderregel torsiesterk genoeg is om het glasgewicht op te nemen. 

• Wanneer een element hangend bevestigd wordt, wordt het 
op de hoeken van het element opgehangen aan hun ankers. Dit 
betekent dat er twee elementen aan één anker opgehangen 
kunnen worden. Indien we de elementen nu staand gaan 
bevestigen, is de meest gunstige plaats 100 mm uit de hoek. Dit 
is nl. recht onder de glasondersteuningen. Dit betekent dat er óf 
twee ankers per element nodig zijn, óf dat de ankers breder 
moeten worden. 

De laatste drie van deze verschillen werken in het voordeel van de keuze 
voor het houten frame, wat gekenmerkt wordt door de mindere sterkte
en stijfheidseigenschappen van het materiaal. 

4.2.2.4 Conclusies 
In tegenstelling tot de oorspronkelijke aanname zal het het beste zijn de 
elementen staand te monteren. De belangrijkste reden hiervoor is dat 
de voordelen die voor een aluminium gevel gelden niet allemaal opgaan 
voor de hout-aluminium gevel: 
• Hout biedt niet dezelfde mogelijkheden als aluminium om de 

voor bevestiging benodigde onderdelen te monteren. Dit is 
inherent aan de mindere sterkte- en stijfheidseigenschappen 
van hout t.a.v. aluminium. De wens om slechts een beglaasd 
frame zonder dichte banden ter hoogte van de verdiepingsvloer 
te kunnen leveren weegt hier sterk in mee. 

• Om deze onderdelen hangend te monteren is meer ruimte 
nodig en meer bevestigingsmiddelen. Dit kan alleen maar 
geaccommodeerd worden door de stijlomvang te vergroten 
(vooral in de breedte), wat iets is waar we in verband met het 
PvE (minimale aanzichtbreedte) niet aan willen . 

Daarnaast komen er nog een paar extra nadelen bij: 
• Het is lastig om de onderregel stijf genoeg te krijgen bij hangen 

de montage zonder (veel) extra hout toe te moeten voegen. 
• 

• 

Hout kruipt, terwijl aluminium dat niet doet. Hierdoor moet de 
onderregel extra fors uitgevoerd worden wanneer er hangend 
gemonteerd moet worden. Het is echter zeer wenselijk de 
pro'fieldikte rondom zoveel mogelijk gelijk te houden. Dit zowel 
vanuit een visueel standpunt als uit een productietechnisch 
standpunt. 
De hoekverbindingen van het houten deel moeten extra sterk 
uitgevoerd worden om het gewicht van 'frame, aluminium en 
vooral beglazing te ondersteunen bij een hangende uitvoering. 
Daarnaast moet een versterkte hoekverbinding voorkomen 
dat de hoeken open gaan staan. Indien de hoeken open zouden 
gaan staan, zou dat betekenen dat het kwetsbare kopse hout 
bloot zou komen te staan aan weersinvloeden. Het gaat hier met 
name om vocht, dat door de kopse kant van het hout bijzonder 
goed opgenomen wordt. 



4.3 Bouwfysica 
Het hoofdstuk bouwfysica kan onderverdeeld worden in drie onafhan
kelijke onderdelen: vocht, warmte en geluid. Het eerste gedeelte, vocht, 
is hierin veruit het belangrijkste. Dit komt vooral doordat vocht het hout, 
waarvan het frame gemaakt is, kan aantasten. Daarom is er uitgebreid 
gekeken naar het risico van condensatievocht en de gevolgen daarvan. 
Eerst zal er een klein stukje theorie over de duurzaamheid van hout aan 
bod komen, waarna een aantal algemene dingen verteld wordt over hout 
en vocht. Vervolgens kunnen er randvoorwaarden opgesteld worden en 
kan er een aanname gedaan wordt als vertrekpunt. Daarna zal het vocht
systeem op drie manieren onderzocht worden . Eerst zal er naar referen
ties gekeken worden. Vervolgens worden er eenvoudige berekeningen 
met betrekking tot temperatuur en condensatie uitgevoerd. Deze zullen 
uitgevoerd worden aan de hand van de eerder besproken constructieve 
varianten. Tenslotte is er naar het oordeel van enkele experts gekeken 
om aan de hand van deze onderzoeken tot een conclusie te komen en , 
aanbevelingen voor het ontwerp. 
Het gedeelte warmte zal zich beperken tot het noemen van de eisen 
en de gewenste eigenschappen voor een gevel. De warmteweerstand 
van het frame is van relatief kleine invloed op de totale weerstand van 
de gevel, waardoor hierop bij de bespreking van de ontwerpvarianten 
ingegaan kan worden. 
Het gedeelte geluid zal zich eveneens beperken tot het noemen van de 
eisen en de gewenste eigenschappen. 

4.3.1 Vocht en duurzaamheid 
Bij de constructie van een elementengevel waarbij de draagconstructie 
in de combinatie hout-aluminium uitgevoerd wordt, bestaat de kans dat 
er tussen het hout en het aluminium condensatie optreedt. Het doel van 
dit hoofdstuk is te bepalen of die condensatie optreedt, en zo ja, of die 
problematisch is. 

Een hout-aluminium gevel heeft, vergeleken met een standaard 
aluminium elementengevel en vergeleken met een houten gevel, enkele 
andere eigenschappen dan wij van deze constructies gewend zijn. Dit 
heeft met name te maken met het vochtgedrag in deze gevels. 

'" . . 

Wanneer er naar een standaard aluminium elementengevel gekek
en wordt, kan men zien dat er geen problemen zijn met condensatie. 
Dit heeft met name te maken met de goede warmtegeleiding van 
aluminium, die ervoor zorgt dat de temperatuur aan het binnenoppervlak 
van de gevel afdoende hoog blijft om condensatie te voorkomen. (deze 
temperatuur ligt bij de voorgeschreven f-factor van 0,65 op 11,27 QC). 
Deze warmtegeleiding heeft een hogere U-waarde tot gevolg, maar 
voorkomt condensatie. Wanneer we nu echter het dragende deel van 
het aluminium gaan verwijderen en vervangen door hout, isoleren we 
het aluminium deel aan de binnenkant. Hierdoor wordt de koudestroom 
van buiten in verhouding een stuk groter dan de warmtestroom van bin
nen (dit zelfs ondanks de koudebrugonderbreking). Dit heeft tot gevolg 
dat de temperatuur aan de binnenkant van het aluminium gaat dalen ten 
opzichte van een standaard aluminium elementengevel. Dit versterkt het 
risico op condensatie bij lage buitentemperaturen. 

Ten opzichte van een houten gevel is de hout-aluminium gevel ook 
anders. De drijvende kracht achter damptransport is warmtetransport. Bij 
een gewoon houten kozijn, wat onder vochtige binnenomstandigheden 
vocht opneemt, wordt een gedeelte van het vrije vocht in het hout door 
het warmtetransport naar buiten gedreven, waar het vocht door ventilatie 
afgevoerd wordt aan de buitenkant van het kozijn. Door het kozijn aan 
de binnenkant te voorzien van lak met een hoge dampdiffusieweerstand 
en dit aan de buitenkant met een open lak te doen, kan er gegaran
deerd worden dat de vochtafvoer uit het hout nagenoeg altijd groter is 
dan de vochtaanvoer van binnenuit. Hierdoor droogt het hout op voor
dat er problemen met schimmelvorming op kunnen treden . Wanneer 
het buitenste deel van de gevel echter van aluminium gemaakt wordt, 
verandert de situatie. Het warmtetransport naar buiten zal gewoon plaats 
blijven vinden, maar de dampdiffusieweerstand van aluminium wordt 
algemeen als oneindig aangenomen. Hierdoor kan het vocht niet met de 
warmte mee naar buiten, en blijft tegen het aluminium aan zitten . Wan
neer het buiten nu koud is zal de meegevoerde waterdamp tegen het 
koude (want, door hout geïsoleerde) aluminium condenseren . De damp
aanvoer door het hout heen zal dus geminimaliseerd moeten worden om 
problemen te voorkomen. Ook kan er gekeken worden naar manieren 
om het aluminium meer dampopen te maken. 



4.3.1.1 Hout en duurzaamheid: een stukje theorie 
Van de vier omstandigheden die schimmel nodig heeft om hout aan te 
tasten (voldoende hoge temperatuur, aanwezigheid van een voedings
bodem, genoeg zuurstof en vocht) is het vochtgehalte van de omgeving 
de enige omstandigheid die actief aangepakt kan worden om de 
duurzaamheid van hout te garanderen. Het hout is nl. de voedingsbodem 
en de temperatuur en de zuurstof hebben de menselijke bewoners van 
de houten constructie ook nodig. 
Het houtvochtgehalte van een houten constructie is bijzonder belangrijk 
voor het garanderen van de duurzaamheid van deze constructie. 
Wanneer het houtvochtgehalte te hoog wordt, neemt de kwetsbaarheid 
voor schimmels en insecten dramatisch toe. De waarde van 20% is daar
bij kritisch, wanneer deze langere tijd aanhoudt. Het houtvochtgehalte is 
de gewichtshoeveelheid water die in het hout aanwezig is, uitgedrukt als 
een percentage van het gewicht van het droge hout. 

O2 

Aanwezig 

Afb 4.31 Geschematiseerde weergave van het risicogebied met betrekking 
tot houtrot. Het vochtgehalte is de enige factor, waarbij het zin heeft om 
deze actief te reguleren om houtrot te voorkomen, aangezien de andere 
twee factoren cruciaal zijn voor een behaaglijk binnenklimaat ten behoeve 
van menselijke bewoning. 

Het houtvochtgehalte is voornamelijk afhankelijk van het vochtgehalte 
van de omgeving waarin het zich bevindt. Aangezien dit doorgaans lucht 
is, is dus het luchtvochtgehalte van belang . Het houtvochtgehalte groeit 
en daalt met de vochtigheid van de omgeving , hoewel met een zekere 
vertraging . Bij veranderend luchtvochtgehalte zal op een gegeven 
moment een zekere balans bereikt worden, het evenwichtsvochtgehalte. 
De sleutel tot de duurzaamheid is dus het beperken van het houtvocht
gehalte tot onder de 21 procent. Bij welke relatieve luchtvochtigheid 
dit evenwicht bereikt wordt is afhankelijk van de toegepaste houtsoort. 
Het opnemen en afgeven van vocht kan aanmerkelijk vertraagd worden 
door het toepassen van de juiste laksystemen, en door het lamineren of 
fineren van hout. 

Afb 4.32 Geschematiseerde 
weergave van de werking 
van het vochtsysteem van 
een stijl van een element
gevel. 

De grote rode pijl stelt 
het warmtetransport voor 
gedurende de winter, het 
kritische seizoen. Dit is de 
drijvende kracht achter het 
damptransport. 

Te zien is hoe de laklaag 
(groen) het overgrote deel 
van het vocht tegenhoudt 
dat van binnenuit wil binnen
dringen. 

Het interne damptransport 
is relatief klein en een factor 
tien trager dan het warmte
transport. 

Ter hoogte van de scheiding 
van hout en aluminium is de 
aanvoer van vochtige lucht 
te zien. Deze scheiding 
dient afdoende gedicht te 
worden. 



4.3.1.3 Aanname/These 
Het vermoeden bestaat dat de problemen aangaande deze hout
aluminium constructie niet groot genoeg zullen zijn om kritieke 
toestanden te veroorzaken. Dit vermoeden wordt (nog) niet ondersteund 
door wetenschappelijk onderzoek. 

De hoeveelheden mogelijke condensatie zijn afhankelijk van de hoeveel
heid vocht die er aangevoerd kan worden. Kritiek bij schimmelvorming 
is nl. het houtvochtgehalte. Vers uit de fabriek ligt dit rond de 11-14%. Bij 
gehaltes hoger dan 20% wordt de toestand kritiek. Er zal dus extra vocht 
aangevoerd moeten worden om kritieke toestanden te bereiken. 

Naar aanleiding van visuele analyse van de tekeningen bestaat het 
vermoeden dat de hoeveelheid vocht die er tussen het hout en het 
aluminium kan komen minimaal is. 

Deze aanname komt voort uit de volgende aanleidingen: 
• Het hout is gedroogd in de fabriek waardoor de hoeveelheid 

vrij vocht in het hout minimaal te noemen is. De aanvoer van 
vocht naar het hout kan door goede keuze van het laksysteem 
geminimaliseerd worden. De hoeveelheid vocht die uit het hout 
komt en dus kan condenseren zal waarschijnlijk ook klein zijn. 
Daarnaast zal er, door de geringe hoeveelheid aanwezig vocht, 
samen met het beperkte damptransport naar binnen, interne 
condensatie eveneens tot een minimum beperkt blijven. 

• Het voorgaande is wel gedeeltelijk afhankelijk van de opslag op 
de bouw, en dan met name 's nachts of in het weekend, 
wanneer er niet gewerkt wordt. 

• Het vocht dat door warme binnenlucht aangevoerd kan 
worden, zal waarschijnlijk door de kieren tussen het hout en het 
aluminium binnendringen en daar condenseren. De omvang 
van deze kieren (indien aanwezig orde van grootte 0,5-1 mm) 
voorkomt echter waarschijnlijk het transport van grote hoeveel
heden vocht naar het gebied tussen het hout en het aluminium. 
Door de kleine omvang van de kieren zal de lucht daarbinnnen 
veelal stilstaan. 

De combinatie van deze factoren leidt tot het bovenstaande 
vermoeden. 

4.3.1.4 Onderzoek aan de hand van referenties 
Om het vermoeden te staven zal er eerst gekeken worden naar enkele 
vergelijkbare systemen die momenteel op de markt zijn. Zij zijn in een 
veelheid van situaties toegepast en bestaan al enige tijd. Deze producten 
zijn waarschijnlijk al gecertificeerd (KOMO en/of VMRG) door de fabri
kanten waardoor de aanname dat zij vochttechnisch voldoen gesterkt 
wordt. 

Raico-systeem 
Wanneer we naar het RAl CO-systeem kijken, valt als eerste op dat het alu
minium gedeelte van het systeem koud tegen het houten deel geschroefd 
is, waarbij het binnenste deel ook nog eens in directe verbinding staat met 
het buitenste deel door de aanwezigheid van RVS schroeven. Volgens 
de probleemomschrijving zou dit dus het ideale recept voor een ramp
scenario zijn. Deze bevestiging zou tot grote hoeveelheden condensatie 
leiden vanwege de lage aluminiumtemperaturen die ongetwijfeld bereikt 
gaan worden. 

I 
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Afb 4.33 en 4.34 Het Raico-systeem heeft een aluminium deel aan de 
binnenkant, maar dat heeft de Duitse gevel bouwer er niet van weerhouden 
dit systeem in een subtropisch zwemparadijs toe te passen. 

Kijkend naar het binnenbeglazingsrubber valt er op dat dit zodanig 
vormgegeven is het de kieren tussen hout en aluminium netjes dichtzet. 
Hierdoor is de vochtinbreng door de warme binnenlucht waarschijnlijk 
minimaal. Wanneer we op de website van dit bedrijf kijken (www.raico. 
de) zien wij dit systeem toegepast in een subtropisch zwemparadijs 



(Wonnemar, voormalig Oost-Duitsland)! Dit is de meest nadelige kli
maatklasse die er bestaat (hoge temperatuur, hoge luchtvochtigheid), 
en dit systeem wordt daar (vooralsnog) zonder problemen toegepast. 
Dit ondersteunt het vermoeden dat de vochtproblemen minimaal zullen 
zijn. 

Alvema-systeem 
Het Alvema-systeem is een hout-aluminium elementengevelsysteem dat 
vergelijkbare eigenschappen heeft als het systeem in dit project. Het 
grote verschil is de montage koud tegen en op elkaar van de elementen, 
in plaats van flexibel zoals dit systeem. Ook hier valt op dat het aluminium 
deel van het systeem koud tegen het hout geschroefd is. Ook hier is 
er een directe verbinding tussen binnen en buiten door middel van de 
schroeven van de bevestiging. De beglazingsrubbers aan de binnenkant 
zijn zodanig vormgegeven dat zij de naad tussen hout en aluminium 
afdekken. 

Afb 4.35 en 4.36 Het Alvema-systeem probeert eveneens de ruimte tussen 
hout en aluminium hermetisch af te sluiten. Dit gaat waarschijnlijk goed 
totdat er toch vocht in de tussenruimte weet te dringen. 

Dit systeem is gebruikt om het CCS-gebouw op de High Tech Campus in 
Eindhoven van een gevel te voorzien. Ook het gebruik van dit systeem in 
een kantooromgeving sterkt het idee dat de vochtproblemen binnen een 
dergelijke gevel beperkt zijn . 

Gevelplan Twin 
Het systeem Twin van Gevelplan is iets eenvoudiger en minder 
geavanceerd dan de eerder besproken systemen. Het bestaat in essentie 
uit kozijnhout wat aan de buitenkant van een aluminium glaslijst en 
afdekkap voorzien is. Hier ontbreekt het aluminium binnendeel waar
door de buitenkant van het hout makkelijker geventileerd kan worden, 
wat de vochtafvoer vergemakkelijkt. Ook staat het aluminium niet direct 
in contact met het hout, doordat er een rubbertje/stelblokje toegevoegd 
is. 

I 
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Afb 4.37 Het Twinsysteem heeft het aluminium deel in zijn geheel koud op 
het hout geschroefd met alleen een dunne strip ertussen. 

Dit product is toegepast in kantooromgevingen en wordt nu (volgens 
Gevelplan) al 15 jaar zonder problemen gebruikt. Daarnaast is het voor
zien van een KOMO-certificaat. Dit certificaat wordt niet verstrekt wan
neer er gerede twijfel is betreffende de duurzaamheid van een product. 



Schüco VF-50+ 
Het Schüco VF-50+ systeem is een modificatie op het standaard VF-50 
aluminium vliesgevelsysteem. Hierbij wordt het dragende gedeelte van 
de stijlen en regels vervangen door een houten stijl/regel. Dit systeem 
is in grote lijnen identiek aan het systeem van Raico. Het "grote" ver
schil is dat het systeem van Schüco niet voorzien hoeft te zijn van een 
aparte kliklijst; het afdekprofiel is meteen afwerking. Hierdoor zijn de 
schroeven waarmee dit profiel bevestigd wordt aan de buitenkant te 
zien. Het is ook mogelijk dit systeem met kliklijst te leveren. Op bouw
fysisch gebied zijn de systemen van Raico en Schüco echter nagenoeg 
identiek. Ook dit systeem is geschikt voor woning- en kantoor
toepassingen. 

Afb 4.38 en 4.39 Het systeem van Schüco is nagenoeg identiek aan dat 
van Raico, en heeft navenante bouwfysische eigenschappen. 

Onderzoek Institut für FensterTechnik Rosenheim 
Hoewel dit niet zozeer een bestaand gevelsysteem is, is het zeker inter
essant dit mee te nemen in het onderzoek. Het IFT heeft namelijk een 
heel andere filosofie betreffende het weren van vocht in een hout-alu
minium gevelsysteem. Het weert het vocht nl. niet. Althans, het hemel
water wordt geweerd door het aluminium, maar de lucht kan vrij tussen 
het hout en het aluminium door circuleren door het introduceren van 
een ruimte achter het aluminium. Hierdoor wordt er meer vocht aange-

voerd dan bij het hermetisch afsluiten, maar kan overtollig vocht 
ook weer door ventilatie afgevoerd worden. Door de scheiding 
van hout en aluminium wordt ook bereikt dat vocht dat op het alu
minium condenseert moeilijk bij het hout kan komen. Daarnaast 
is het altijd makkelijker een open constructie te maken dan een 
constructie hermetisch af te sluiten. 
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Afb 4.40 Schematische weergaven van de resultaten van het onder
zoek van het IFT te Rosenheim. Dit is een heel andere aanpak van 
het condensatieprobleem. Van binnen hermetisch dicht, maar de 
lucht kan gewoon achter het aluminium langs ventileren en voert zo 
overtollig vocht af. 

Conclusies referentie-onderzoek 
Door het kijken naar concurrerende systemen kan aam het voor
gaande een aantal conclusies verbonden worden: 
• De sterke overeenkomsten tussen de systemen geeft aan 

dat de betrokken fabrikanten tot de zelfde conclusie geko
men zijn om het probleem binnen de perken te houden. 



• 

• 

• 

Het gevel plan Twin systeem, alsook de in par. 4.1.1 genoemde 
gevel van TGM zijn beiden voorzien van een KOMO-certificaat. 
Dit wordt niet verstrekt wanneer de duurzaamheid twijfelachtig 
is. 
Het feit dat het Raico-systeem zelfs in een subtropisch zwem
paradijs toegepast kan worden sterkt de aanname dat de 
condensatieproblemen minder groot zijn dan verwacht. 
Als het condensatieprobleem al aanwezig is, is het waarschijn
lijk niet groot genoeg om de duurzaamheid van het hout aan te 
tasten. 

AI deze conclusies zijn geen bewijs dat er geen probleem is of kan ont
staan. 

4.3.1.5 Thermische analyse condensatierisico 
ontwerpvarianten met BISCO 
Het bovenstaande geeft aanleiding tot optimisme, maar het is geen 
concreet bewijs dat er geen probleem is of zal ontstaan. Om de 
veronderstelling te kwantificeren is er na het referentieonderzoek een 
thermische analyse uitgevoerd met behulp van het programma BISCO 
van de Belgische softwarefabrikant Physibel. Dit programma werkt op 
basis van AutoCAD-tekeningen die met behulp van Paint Shop Pro 
omgezet worden naar gekleurde vlakken. Aan deze vlakken worden 
materiaaleigenschappen toegekend, waarna het programma door 
middel van de eindige elementenmethode het temperatuurverloop en 
de warmtestroomdichtheid kan berekenen. Ook kan het programma de 
f-factor berekenen en, hier minder van belang, de thermische weerstand 
van profielen. Eerst zal er kort gekeken worden naar twee referentie
producten, namelijk de systemen van Schneider en RAICO waarna er 
enkele ontwerpvarianten bekeken en vergeleken zullen worden. 

N.B. Er dient wel in de gaten gehouden te worden dat deze berekeningen 
gemaakt zijn bij een buitentemperatuur van -10Q C, de meest extreme 
situatie die berekend dient te worden . In Nederland is het sinds 1987 
elf keer voorgekomen dat het kwik zo diep gedaald is, en dat als ab
soluut minimum over het hele land ... (Bron : www.wxgr.nl. oorspronkelijk 
Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie) In Engeland, waar dit prod
uct toegepast dient te worden, zijn de temperaturen over het algemeen 
nog milder dan in Nederland. (bron: Met Office UK) 

Referenties: Schneider 
Hieronder de horizontale doorsnede en het warmteverloop, berekend in 
BISCO van een stijl van het Schneider-elementengevelsysteem waarbij 
het aan beide kanten van glas voorzien is. Het temperatuurdiagram is in 
groter formaat in de bijlagen opgenomen. 
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Atb 4.41 en 4.42 Doorsnede van een stijl van het Schneider-systeem 
met daarnaast het temperatuurverloop door deze stijl. 

Wat hier meteen opvalt is hoe diep de koude het profiel in "getrokken" 
wordt. De temperatuur van de buitenkant van het houten deel daalt 
tot diep onder het vriespunt. Het temperatuurverloop in het buitenste 
gedeelte van het hout is eveneens bijzonder groot. Aangezien de 
buitenlucht zeer koud is zal zij zeer weinig vocht bevatten waardoor het 
condensatiegevaar binnen de perken blijft. Het hout is fabrieksmatig 
gedroogd tot een houtvochtpercentage van 14. Zolang er geen grote 
hoeveelheden vocht op de een of andere manier toegevoerd worden 
zal er daarom geen condensatie optreden die het houtvochtpercentage 
omhoog brengt. 
Het gevolg van het grote verloop in temperatuur kan zijn, dat het hout 
onregelmatig gaat uitzetten en krimpen, waardoor scheurvorming een 
acuut probleem kan worden. Over een traject van 40 mm varieert de 
temperatuur tussen de -10Q C en +4Q C. 



Referenties: Raico 
Hieronder de horizontale doorsnede van een gevelstijl van het systeem 
van Raico. Daarnaast het temperatuurverloop door deze stijl heen. 

Afb 4.43 en 4.44 Doorsnede van een stijl van het Raico-systeem met daar
naast het temperatuurverloop door deze stijl. 

Wat hier meteen opvalt is de grote invloed die de glasspacers hebben 
op het warmteverloop door de constructie. Wat ook opvalt is de relatief 
hoge temperatuur van de buitenkant van de aluminium deklijst, wat duidt 
op een lage warmteweerstand van het profiel. De temperatuur op het 
scheidingsvlak tussen het hout en het aluminium ligt tussen de 2Q C en 
de 5Q C. Dit is laag genoeg om een reëel gevaar voor condensatie te 
betekenen. Dat is tenminste, wanneer er voldoende vochttoevoer is en 
daar zit hem juist de kneep: De enige manier waarop er vocht bij deze 
scheiding kan komen is door het hout heen. Dit is de langste en meest 
moeilijke weg, zeker wanneer er het juiste laksysteem op het hout toe
gepast wordt. De rubbers dichten mooi de kieren af, de lak dicht het hout 
aan de binnenkant af, en het aluminium, impermeabel, dicht de buiten
kant van het hout af. 

Variant 1: Hout maximaal 
Hieronder de doorsnede van de eerste variant die er bekeken zal wor
den. Dit is de meest eenvoudige versie: een houten balk met daarop 
een kleine aluminium constructie om het glas vast te houden. Het detail 
is enigszins geschematiseerd wat betreft rubbers en het aluminium 
gedeelte. De invloed hiervan op het warmteverloop is verwaarloosbaar. 

Wanneer de eerste variant in BISCO ingevoerd wordt, leidt het tot het 
volgende temperatuurverloop in de constructie: 

Afb 4.45 en 4.46 Doorsnede van een stijl van het constructief concept 1 met 
daarnaast het temperatuurverloop door deze stijl. 

Dit is een mooi regelmatig detail (te herkennen aan het feit dat de warmte
lijnen grotendeels horizontaal lopen ter hoogte van de koudebrugonder
breking). Ook hier is de invloed van de glasspacers goed te zien. De 
temperatuur op het scheidingsvlak van het hout en aluminium ligt tus
sen de 5Q C en de 7Q C. Dit is laag genoeg om een condensatiegevaar 
met zich mee te brengen . De belangrijkste aanvoer van vocht komt in 
dit geval van warme binnenlucht die door de kieren tussen het hout en 
aluminium naar binnen dringt. Het vocht in deze lucht zal dan tegen het 
koude aluminium condenseren. Aangezien de ruimte nauwelijks groot 
genoeg is om lucht in te laten circuleren zal de aanvoer van vocht gering 
zijn, waarschijnlijk niet genoeg om het houtvocht gehalte (zelfs lokaal) 
van 14% omhoog te brengen naar de kritieke grens van 20%. 

Variant 2: Aluminium versterkt 
Hieronder de doorsnede van de tweede variant die er bekeken zal wor
den . Het verschil met de eerste variant is de toevoeging van aluminium 
"vinnen" aan de binnenkant van het aluminium deel in een poging de 
stijfheid van het aluminium deel te verhogen, dit voornamelijk in verband 
met het opnemen van wind belasting. 
Wanneer de tweede variant in BISCO ingevoerd wordt, leidt dat tot het 
volgende temperatuurverloop in de constructie: 
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Afb 4.47 en 4.48 Doorsnede van een stijl van het constructief concept 2 met 
daarnaast het temperatuurverloop door deze stijl. 

Op dit plaatje is duidelijk te zien welk effect de vinnen hebben op het 
temperatuurverloop door de constructie heen. De temperaturen in 
de kern van het houten deel nemen af, terwijl de temperatuur in het 
aluminium toeneemt. Voor de vochthuishouding binnen het profiel is dit 
gunstig, maar de warmteweerstand van de stijl als geheel neemt op deze 
manier af. Hier ontstaat een paradox: als de warmteweerstand hoger 
wordt, daalt de temperatuur van het aluminium waardoor de kans op 
vochtproblemen groter wordt en omgekeerd. De temperatuur op de 
scheiding van hout ligt tussen de 6Q een 9Q C, en begint dus in de buurt 
van de dauwpunttemperatuur van 9,27Q C te komen. Het vullen van de 
ruimte tussen de dubbele koudebrugonderbreking zal de voorkomende 
temperaturen nog iets verbeteren. 

Ontwerpvariant 3: Aluminium versterkt alternatief 
Hiernaast de doorsnede van de derde variant die er bekeken zal worden. 
Deze variant is eveneens voorzien van "vinnen". Hier zijn de vinnen 
echter aan de buitenkant van het element geplaatst, waardoor zij in di
rect contact staan met de lucht tussen de twee elementen. 
Wanneer de derde variant in BISCO ingevoerd wordt, leidt het tot het 
temperatuurverloop in de constructie zoals hiernaast getoond. 
Het substantiële effect wat deze wijziging heeft is in een oogopslag 
duidelijk. De temperaturen in het hout liggen aanmerkelijk lager door de 
invloed van het aluminium, terwijl de temperaturen in het aluminium hoger 
liggen dan in de eerdere varianten. De temperatuur op het scheidings
vlak van hout en aluminium liggen hier tussen de 8Q C en 1 QQ C, wat rond 

Afb 4.49 en 4.50 Doorsnede van een stij I van het constructief concept 3 
met daarnaast het temperatuurverloop door deze stijl. 

het dauwpunt ligt. Gevolg is wel dat de warmteweerstand van dit profiel 
lager zal zijn dan de twee voorgaande varianten. 

Ontwerpvariant 4: Aluminium met houten bekleding 
Hieronder de doorsnede van de vierde variant die er bekeken zal worden. 
Deze variant is ten opzichte van de eerste de compleet andere kant van 
het spectrum: Zoveel mogelijk aluminium met een houten bekleding. 
Naast de doorsnede is ook hier het temperatuurverloop door de con
structie te vinden. 

Afb 4.51 en 4.52 Doorsnede van een stijl van het constructief concept 4 met 
daarnaast het temperatuurverloop door deze stijl. 

Bij deze variant is ieder risico op condensatie verdwenen. De aan
wezigheid van veel aluminium garandeert hoge temperaturen door heel 
de constructie heen ten koste van de warmteweerstand van deze gevel. 



Conclusies Thermische Analyse met BISCO 
Aan het bovenstaande onderzoek kunnen de volgende conclusies ver
bonden worden: 
• Meer aluminium met een groter contactoppervlak met de 

binnenlucht betekent hogere temperaturen op het scheidings
vlak tussen hout en aluminium, en dus een kleiner risico op 
condensatie. 

• Deze hogere temperaturen gaan gepaard met een lagere 
warmteweerstand voor het frame. 

• 

• 

• 

• 

• 

Wanneer een respectabele hoeveelheid hout toegepast wordt 
(concepttechnisch een stuk sterker) ligt de sleutel in het 
voorkomen van vochttoevoer naar de scheiding tussen hout en 
aluminium. 
Het effect van het lamineren van hout is hier buiten be
schouwing gelaten. Het is alleszins redelijk aan te nemen dat 
de lijmlagen die zich tussen de lamellen van hout bevinden de 
dampdiffusieweerstand van hout verhogen, wat de snelheid van 
de indringing van damp verder zal verlagen. 
De toetsing van de bestaande gevels wijst uit dat lage tempera
turen (zelfs onder het dauwpunt) geen probleem hóeven te zijn. 
Onder extreme omstandigheden (dus die waarbij deze analyse 
plaatsvindt) is er een risico op condensatie. Hierbij moet echter 
wel opgemerkt worden, dat extreem lage temperaturen ook 
gepaard gaan met lage vochtigheid, aangezien koude lucht 
maar zeer weinig vocht kan bevatten. Wanneer de buitentem
peratuur echter hoger ligt, zoals in Nederland nagenoeg altijd 
het geval is, zal dit risico snel kleiner worden. Dergelijke 
extreme omstandigheden houden in Nederland daarnaast 
slechts korte perioden aan. Hout komt pas in gevaar wanneer 
het enkele dagen of zelfs weken aan de vochtige omstan 
digheden blootgesteld wordt. 
BISCO levert een stationaire analyse. De factor tijd wordt dus 
niet meegenomen. Hoe het vochtgehalte in een constructie zich 
(dynamisch) door de tijd heen gedraagt is de grote onbekende. 

4.3.1.6 Interviews en gesprekken met experts 
De laatste conclusie uit de voorgaande paragraaf is een belang
rijke. Aangezien er in Engeland de eis geldt dat een constructie 
60 jaar mee moet kunnen gaan is het belangrijk te weten hoe het 
vochtgehalte binnen een constructie zich in de tijd gedraagt. De 
belangrijkste vraag is hoe er bewezen moet worden dat de hoogte 
van het vochtgehalte binnen de constructie in een dynamische 
omgeving binnen de perken blijft. Om hier achter te komen is er met 
verschillende experts gepraat, zowel op de TUle als daarbuiten. 

Ir. Bert van Schaijk, TUE, 01-08-2007 
De heer Van Schaijk werkt op de TUle en is gespecialiseerd op het 
gebied van materiaalkunde. 
Zo op het eerste oog verwacht de heer Van Schaijk geen problemen 
met deze constructie. De aanvoer van vocht is namelijk te klein om 
tot een probleem te leiden. Hoe ik dit moet bewijzen weet hij echter 
niet met zekerheid te vertellen. Het belangrijkste wat ik van hem 
te weten kom is het verband tussen warmte- en vochttransport. 
Warmere lucht voert simpel door het feit dat zij meer vocht kan 
bevatten vocht mee. Ook hij onderstreept dat, wanneer er geen 
vocht bij de kwetsbare punten kan komen, er ook geen problemen 
kunnen ontstaan. 

Ing. René Hillenbrink, SHR, 14-08-2007 
De heer Hillenbrink werkt voor de Stichting Hout Research, waar 
men gespecialiseerd is in vele soorten onderzoek met betrekking 
tot hout. Hij geeft aan dat hij geen problemen verwacht met deze 
constructie, maar dat het altijd mogelijk is om daaraan te rekenen. 
Bij het SHR beschikt men nl. over geavanceerde software die het 
dynamisch vochtgedrag door een constructie kan berekenen. Dit 
zou betekenen dat de berekening uitbesteed wordt. 

Prof. Dr. Ir. Martin de Wit, TUE, 22-08-2007 
De heer De Wit werkt op de TUle bij de capaciteitsgroep FAGO. Zijn 
deskundigheid betreft vooral warmte en vocht en wind. Modelleren 
en het ontwikkelen van gereedschap voor simulatie van warmte en 
vochttransport in gebouwen heeft zijn speciale belangstelling. 



Wanneer ik hem de tekeningen toon geeft ook hij aan geen problemen te 
verwachten. Zo kritisch is de constructie niet en in de omgeving waarin 
zij gebruikt dient te worden, zullen de extremen zich beperken tot bad
kamers, keukens en wasruimtes. Dit zijn ruimtes die hoge vochtgehaltes 
kunnen produceren, maar dit doorgaans maar voor korte perioden doen. 
Daarnaast zijn zij vaak goed geventileerd. 
Een belangrijk gegeven wat uit dit gesprek blijkt, is dat hoewel het 
warmtetransport vaak de drijvende kracht achter het vochttransport is, 
het warmtetransport door het hout een factor tien sneller gaat dan dat 
van het vocht. Dat betekent dat, de tijd die warmte nodig heeft om door 
de houten stijl heen te trekken om het aluminium te bereiken, met tien 
vermenigvuldigd kan worden voordat het vocht arriveert. Zolang duren 
extreme periodes in Nederland nooit. Ook dit onderstreept het oorspron
kelijke vermoeden. 
Wat betreft het rekenwerk, er bestaan programma's om het vochtgedrag 
gedurende de tijd door te rekenen, zoals het Duitse Wufi (www.wufi.de). 
De TUle beschikt echter alleen over de (gratis) 1 D-versie. De benodigde 
versie kost € 3000, =. Het nadeel van dit soort programma's is dat zij 
allemaal gebruik maken van genormeerde jaren en gegevens. Extreme 
gebruikers en weersomstandigheden kunnen nog steeds problemen 
veroorzaken. Dit soort berekeningen blijft tot op zekere hoogte koffiedik 
kijken, en dit verhaal sluitend krijgen voor zelfs maar 95% van de geval
len zou een promotie-studie kunnen zijn. 

Conclusies naar aanleiding van gesprekken 
• Alledrie de experts zijn het (onafhankelijk van elkaar) eens over 

het feit dat zij geen problemen verwachten. Dit is wederom een 
indicatie dat de problemen in de praktijk onder controle zullen 
blijven, hoewel dit natuurlijk fingerspitzengefühl is. 

• Dynamische berekeningen maken is mogelijk, maar blijft 
genormeerd en kan dus maar in beperkte mate extremen 
meenemen. 

• Het trage vochttransport betekent dat extreme periodes 
(T < -5Q C) wekenlang moeten aanhouden om voor problemen 
te zorgen. 

Voorkomen is beter dan genezen : als er geen vocht bij de scheiding kan 
komen kan het ook niet condenseren 

4.3.1.7 Conclusies en Aanbevelingen 
De voorafgaande beschrijving van ondervindingen en de daaraan ver
bonden conclusies zijn een duidelijke aanwijzing dat de eerste aanname 
dat de problemen wel mee zullen vallen klopt. Het is echter wel allemaal 
indirect bewijs. Om dit door middel van berekeningen aan te tonen ligt 
momenteel niet binnen de mogelijkheden, aangezien de TUle niet over 
de benodigde software beschikt. De'finitief uitsluitsel kan er dus op het 
moment niet gegeven worden. 

Naar aanleiding van het bovenstaand betoog lijkt het echter veilig 
genoeg om (voor nu) de aanname te doen dat de ontworpen constructie 
vochttechnisch veilig genoeg is om aan door te werken. Aan het boven
staande onderzoek kunnen echter wel een aantalontwerprichtlijnen 
ontleend worden. Deze kunnen in twee oplossingsfilosofieën voor de 
hout-aluminiumscheiding ingedeeld worden: 
• De eerste mogelijkheid is om de scheiding tussen hout en 

aluminium potdicht te maken. Hierdoor voorkom je dat er vocht 
tussen hout en aluminium komt, dat daar condenseert en 
moeilijk wegkan . Wanneer voor deze oplossing gekozen wordt 
zal met de volgende dingen rekening gehouden moeten 
worden: 
• Het binnenrubber zal de scheiding hout-aluminium 

volledig af moeten dekken, en waarschijnlijk op zijn 
plaats gelijmd moeten worden om de opening 
hermetisch af te dichten. 

• Het hout en het aluminium zullen waarschijnlijk kieren 
over de gehele lengte van de stijl. Deze openingen 
moeten hermetisch gedicht worden met kit of banden. 

• De andere mogelijkheid is om de scheiding tussen hout en 
aluminium zo open mogelijk te maken. Het aluminium wordt 
hiermee gereduceerd tot een glaslijst waflrachter langs 
geventileerd kan worden om zo overtollig vocht af te voeren. 
• De opening tussen hout en aluminium dient minimaal 

4 mm te bedragen om doorluchting soepel te laten 
verlopen. 

• Het verdient de voorkeur te onderzoeken of het mogelijk 
is het hout en aluminium fysiek te scheiden, zodat enige 
condens op het aluminium niet bij het hout kan komen. 



Los van welke oplossingsrichting er gekozen wordt, kan het nooit kwaad 
een duurzame houtsoort te gebruiken met een relatief laag evenwichts
vochtgehalte. Deze houtsoorten bieden verbeterde weerstand tegen 
houtrot, en het lage evenwichtsvochtgehalte zorgt ervoor dat het veel 
langer duurt voordat het kritische vochtgehalte bereikt wordt. 

Er is besloten om het ontwerp door te ontwikkelen totdat het aantal 
varianten terug gebracht is tot één. Wanneer er over gegaan wordt tot 
testen en certificeren kan er altijd nog bepaald worden of er software 
aangeschaft wordt of dat er een expert ingeschakeld wordt om de details 
dynamisch door te rekenen. 

4.3.2 Warmte 

4.3.2.1 Wettelijke eisen 
Volgens het Bouwbesluit artikel 5.2 dienen de dichte delen van een 
scheidingsconstructie een volgens NEN 1068 bepaalde warmte
weerstand R te hebben van 2,5 m2K/W (U=0,4 W/m2K). Voor ramen 
en deuren geldt een minimale U-waarde van 4,2 W/m2K. Volgens het 
Engelse Approved Document L 1 a is de richtwaarde voor de U-waarde 
van een dichte muur 0,35 W/m2K. Dit is dus iets hoger dan in Nederland. 
Voor ramen en deuren geldt (uitgaande van een verticale positie) een 
U-waarde van 2,2 W/m2K. Hoewel er in Engeland onderscheid gemaakt 
wordt tussen woningen en andere gebouwen, maakt het in dit geval niet 
uit omdat de waarden identiek zijn. 

4.3.2.2 Wenselijke eigenschappen 
Bij Oskomera wordt er vanuit verkoopstandpunt de voorkeur aangegeven 
om voor de minimale U-waarde van dichte geveldelen uit te gaan van een 
waarde van 0,3 W/m2K, dit bij voorkeur gemeten over het hele element. 
Gevolg hiervan is dat je de breedte van de omlijsting tot een minimum 
wilt beperken, aangezien deze de kleinste warmteweerstand heeft, zelfs 
als deze voorzien wordt van een koudebrugonderbreking. 
Voor glazen geveldelen wordt uitgegaan van HR+ + beglazing. Dit heeft 
een U-waarde van 1,1-1,2 m2K/W. Dit is ruim hoger dan de wettelijk 
voorgeschreven waarde. 

Wanneer de uiteindelijke ontwerpvariant bekend is zullen de warmte
eigenschappen van deze variant bekeken worden door middel van een 
BISCO-berekeni ng. 

4.3.2.3 Bepaling warmteweerstand 
referentiegevel Hueck 
Omdat er in de eisen van Oskomera (par 1.3.1) genoemd is dat de U
waarde van de te ontwikkelen profielen significant beter dient te zijn dan 
die van de "standaard" Hueck elementengevel zal de warmteweerstand 
van een bestaande aluminium gevel berekend worden. Deze gevel wordt 
door Oskomera als uitgangspunt gebruikt voor haar eigen gevels. Het 
detail wat bekeken zal worden staat hieronder. 

''Ff!' ." 
~'.t,' 

Afb 4.53 Standaard detail van een Hueck aluminium elementengevel 

Wanneer nu de U f· I van dit detail berekend wordt komt deze uit op pro Ie 

2,1 W/m 2 K. Dit is een redelijk gemiddelde waarde voor een aluminium 
gevel, en dus de waarde waarmee onze nieuwe gevel vergeleken gaat 
worden. 



4.3.3 Geluid 

4.3.3.1 Wettelijke eisen 
In Nederland zijn de eisen aan een gevel met betrekking tot geluids
wering vastgelegd in het bouwbesluit, in afdeling 3.1. De waarde van de 
karakteristieke geluidsweging van een uitwendige scheidingsconstructie 
dient bepaald te worden aan de hand van t\lEN 5077. De waarde van die 
geluidswering dient genoeg te zijn om het verschil tussen de uitwendige 
geluidsbelasting (bepaald volgens de Wet Geluidshinder) en de geluids
waarde zoals gegeven in tabel 3.1, artikel 3.1, doch nooit minder dan 20 
dB(A) . 
In Engeland zijn de minimum eisen een stuk strenger, maar zij zijn niet 
afhankelijk van de geluidsbelasting. Zoals in Approved Document E (Re
sistance to sound) tabel 0.1 a en 0.1 b te zien is, geldt voor woningen een 
minimum geluidsisolatie van 45 dB(A) . Bij woningen die ontstaan door 
herbestemming wordt deze eis verminderd tot 43 dB(A) . 
Ook de aansluiting van de gevel op de verdiepingsvloer is kritisch wat 
betreft geluidslekken . Volgens het Bouwbesluit Afd. 3.3 art 3.12 is tus
sen twee verblijfsruimtes met dezelfde functie een geluidswering van 
ten minste -20 dB(A) . In het Engelse Approved Document E, tabel 0.1 a 
wordt hier een waarde van -40 dB(A) voor genoemd, veel strenger dan 
in Nederland dus. Ook wordt er een contactgeluidsisolatie vereist van 62 
dB(A) bij nieuwbouw en 64 dB(A) bij herbestemming tot woningen. 

4.3.3.2 Gewenste prestaties 
Wat geluidswering betreft kunnen we tevreden zijn wanneer er aan de 
wettelijk gestelde eisen voldaan wordt. Essentieel hierbij is dat de afdich
tingen en naden goed gedetailleerd worden, aangezien het aluminium 
en het glas relatief weinig geluid doorlaten. 
Wat contactgeluid betreft dient de aansluiting ter hoogte van de 
verdiepingsvloer wat betreft de contactgeluidsisolatie dezelfde kwaliteit 
als de vloer te hebben. Aangezien zij onderdeel van de vloer uitmaakt 
heeft het weinig zin deze aansluiting beter te maken dan de vloer, terwijl 
op het moment dat zij slechter is, dit verschil ook duidelijk merkbaar zal 
zijn. 

4.4 Keuze houtsoort: Accoya hout 

In de paragraafovervochtwerd het houtvan het merkAccoyaal genoemd ; 
hierop zal in deze paragraaf dieper ingegaan worden. Eerst zal gekeken 
worden wat Accoya hout precies is, waarna dieper op de chemische 
samenstelling ingegaan zal worden. Vervolgens zal het productieproces 
van deze bijzondere houtsoort onder de loep genomen worden, waarna 
vervolgens de unieke eigenschappen van het hout bekeken zullen wor
den . Deze zullen onderstrepen waarom dit hout zo geschikt is voor dit 
project. 

4.4.1 Wat is Accoya hout? 
Accoya hout is chemisch gemodificeerd hout op basis van de Radiata 
Pine. Dit is gangbaar zachthout wat op grote schaal duurzaam gepro
duceerd wordt in onder andere Noord-Europa. Door deze chemische 
modificatie worden verschillende belangrijke eigenschappen van het 
hout verbeterd, en ook verkrijgt het hout enkele nieuwe goede eigen
schappen. Dit proces maakt het mogelijk het naaldhout veel van de 
eigenschappen te geven die normaal gesproken geassocieerd worden 
met tropisch hardhout, of met geïmpregneerd hout. Deze twee alterna
tieven brengen elk weer hun eigen complicaties met zich mee, niet in de 
minste plaats op milieugebied. 

Accoya hout is een product dat relatief kort op de markt is. In september 
2007 is de eerste grootschalige productiefaciliteit in gebruik genomen . 
Deze fabriek staat in de buurt van Arnhem. Dit betekent niet dat geacety
leerd hout een nieuw product is. Het procédé bestaat namelijk al tiental
len jaren. Praktische problemen met de grootschalige productie van dit 
hout hebben de verspreiding in de weg gestaan. Met het oplossen van 
deze problemen zijn de laatste obstakels weggenomen. 



4.4.2 De chemische samenstelling van 
Accoya hout 
De eigenschappen van hout worden voornamelijk bepaald door de che
mische samenstelling. Deze is voor loof- en naaldhout enigszins verschil
lend, maar voor het acetyleren zijn deze verschillen onbelang-rijk. Zij 

bevatten namelijk allebei vrije hydroxyl
groepen. Deze hydroxylgroepen zijn 
van nature hydrofiel. Dit betekent dat 
zij water aan zich binden afhankelijk 
van de klimaatomstandigheden waa-

HOU T rin zij zich bevinden. Dit water bindt 
zich in de celwanden, waardoor de cel
wanden zwellen en krimpen . Sommige 
houtsoorten bevatten meer of minder 
van deze OH-groepen, want dat zijn 
het, maar zij zijn in alle houtsoorten 

Afb 4.54 Schematische weer- aanwezig. Door het binden of vrijlaten 
gave van een "houtmolecuul" van het eerder genoemde water zorgen 

zij voor het zwellen en krimpen van het 
hout. 
Daarnaast wordt vermoed dat de vertering van hout door enzymen 
begint bij deze vrije hydroxylen, wat de belangrijkste reden is voor de 
degradatie van hout. Het wegnemen van de vrije OH- groepen zou dus 
ook het degradatieproces vertragen, 

4.4.3 Het acetylatieproces 
Wat we willen is het verminderen van de hoeveelheid hydroxylen teneinde 
het zwel- en krimpgedrag van hout te verminderen. Dit gebeurt door 
middel van een chemische reactie onder invloed van druk en temper
atuur. Het gebruikte reagens heet azijnzuuranhydride. De reactie ziet er 
als volgt uit: 

Wat er nu gebeurt is dat de vrije hydroxylgroepen omgezet worden naar 
acetylgroepen. Hierbij wordt de vrije ruimte tussen de molecuulgroepen 
in de celwand opgevuld. De oorzaak hiervan is het simpele feit dat de 
acetylmoleculen veel omvangrijker zijn dan de hydroxylgroepen. Deze 
acetylgroepen zijn van nature ook al in hout aanwezig. Zoals te zien is 
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c 

Hout 

Afb 4.55 Schematische weergave van het acetylatieproces. Wat we zien 
dat er gebeurt is dat de hydrofiele OH'-groepen reageren met de anhydride 
waardoor zij hun hydrofiele karakter verliezen. 

verdwijnen de vrije hydroxylen . Het rest-product van dit proces is azijn
zuur, wat in zijn verdunde vorm azijn is. Dit azijnzuur is een restproduct 
dat ontstaat doordat anhydride reageert met het water dat altijd aan
wezig is in het hout. Ook is hiervan door middel van een eenvoudige 
reactie weer azijnanzuurhydride te maken, waardoor de cirkel rond is. 

Afb 4.56 Het drukvat waarin 
hout geacetyleerd wordt. Dit 
gebeurt onder zowel hoge druk 
als hoge temperatuur. 

Dit productieproces is milieuvriendelijk, 
er worden geen toxische stoffen bij ge
bruikt. 

Daarnaast wordt er aan het hout niets 
toegevoegd wat er niet al natuurlijk in 
aanwezig is. Het enige wat er gebeurt 
is dat de concentratie acetylgroepen 
verhoogd wordt ten koste van de 
hydroxylgroepen. Het grote voordeel 
van deze behandeling is het feit dat zij 
door en door is. Dit in tegenstelling tot 
impregneren, waarbij het verbetermid
del hooguit enkele centimeters in het 
hout doordringt. Dit betekent dat Accoya 
gewoon gezaagd en gefreesd kan wor
den zonder dat er extra kwetsbare op
pervlakten ontstaan. 



4.4.4 Eigenschappen van Accoya hout 

Zeer goede dimensiestabiliteit 
Door het verdwijnen van de vrije hydroxylgroepen en het opvullen van de 
ruimte in de vrije celwanden wordt het zwel- en krimpgedrag dramatisch 
beperkt. Dit wordt uitgebreid beschreven in SHR-rapport 6.322 d.d. 2 
maart 2007, (Ir. B.F. Tjeerdsma en Mr. E. Pfeiffer). Dit verslag concludeert 
dat onder de meest extreme omstandigheden het krimp- en zwelgedrag 
van hout met 75% afneemt na acetylatie. Dit heeft als bijeffect dat verf- en 
vernislagen veel langer meegaan. 

Ook is er zelf een testje uitgevoerd. Van de firma Doornenbal hebben 
wij een proefstuk Accoya ter beschikking gekregen van 71 x 120 x 16 
mm met een gewicht van 70 gram. Na twee weken volledig onder water 
gedompeld te zijn geweest is het gewicht toegenomen tot 131 gram, 
waarbij de afmetingen minder dan 0,5 mm afweken van de originele 
maten. Dit is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Ter vergelijking zet 
Robinia over dit vochttraject tangentiaal 2,55% uit en radiaal 2%. Voor 
Merbau zijn deze percentages respectievelijk 1,5% en 1,9% 

Duurzaamheidklasse 1 
Uit onderzoek (Hili et al. 2005) is gebleken dat door het dalen van 
het vochtgehalte als gevolg van het uitvullen van de celwanden door 
anhydride-moleculen, zoals eerder beschreven, het hout zeer resistent 
wordt tegen biologische degradatie, zowel door schimmels als insec
ten . Accoya heeft nl. een extreem laag evenwichtsvochtgehalte: 3-5% bij 
20QC en 65% RV. Bij de meeste "normale" houtsoorten ligt dit tussen 11-
15%. Het lage vochtgehalte maakt het wel moeilijk om het vochtgehalte 
van Accoya-hout te meten. Hiervoor kan geen standaard apparatuur 
gebruikt worden. 
Let wel: Accoya hout kan bij verkeerde opslag nog wel verkleuren, 
hoewel deze degradatie puur visueel is, en niet structureel. 
Deze verbetering van de duurzaamheid maakt Accoya tot een van 
de meest duurzame houtsoorten, beter zelfs dan vele dure, en milieu
technisch dubieuze, tropische hardhoutsoorten. 

Gegarandeerde duurzaamheid voor minstens 50 jaar 
Naar aanleiding van duurtests garandeert Titan Wood een levensduur 
van 50 jaar voor Accoya dat boven de grond gebruikt wordt. Voor Ac
coya dat in de grond gebruikt wordt, wordt een levensduur van 25 jaar 
gegarandeerd. Uiteraard kan deze levensduur bij juist gebruik en onder
houd veel langer zijn, maar dit valt buiten de garantie. 

Goed te bewerken 
Accoya hout is uitstekend te bewerken met standaard houtbewerkings 
machines zonder dat er aanpassingen aan het bestaande machinepark 
hoeven plaats te vinden. 
"It was concluded that Accoya wood is easy to process and results in a 
very smooth surface compared to other commonly used wood species 
in the wood industry. Further the processing of Accoya is comparabie to 
that of Meranti (Shorea spp.) and Larch (Larix spp.), and many times bet
ter than Robinia (Robinia Pseudoacacia) or Merbau (Jntsia Bijuga). Due 
to the relatively low weight Accoya is easier to handle. Overall the feeling 
of the wood during processing gave a positive impression. " 
(Research Overview Accoya, 30 l\i1ay 2007) 

Afb 4.57 en 4.58 Accoya hout is prima bewerkbaar met standaard 
machinerie 

Milieuvriendelijk 
Het proces van acetylatie is volledig milieuvriendelijk zonder het gebruik 
van toxische stoffen. Ook na de operationele levensduur kunnen de 
Accoya-houten delen hergebruikt worden voor de toepassingen waar 
gewoon hout ook voor gebruikt wordt. Zij zijn bij uitstek geschikt voor 
het maken van vezel- en spaanderplaten, omdat deze platen door de 
uitstekende vochteigenschappen van het moedermateriaal deze eigen
schappen overnemen. 



Sterkte-eigenschappen 
Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de sterkte-eigenschappen van 
geacetyleerd zachthout. De gemiddelde buigsterkte en elasticiteits
modulus nemen licht toe na acetyleren «2%), maar de grotere sprei
ding die in de resultaten optreedt trekt deze waarden iets naar beneden 
(SHR-rapport 6.104) . De karakteristieke buigsterkte neemt af met 7,3% 
terwijl de elasticiteitsmodulus met 3,7% toeneemt. Op basis van het 
genoemde rapport kan het geacetyleerde Radiata Pine ingedeeld wor
den in sterkteklasse C22. Wanneer zorgvuldiger geselecteerd wordt, 
kan gelamineerd hout klasse GL28h bereikt worden. In onderstaande 
tabel vindt u een overzicht van de belangrijkste eigenschappen van deze 
houtklassen (Bron : t\lEN 6760) . 
De Janka-hardheid van het Accoya hout neemt na acetylatie toe. Deze 
hardheid neemt toe met 47%, 52% en 81 % in respectievelijk de radiale, 
tangentiale en de axiale richting . (SHR-rapport 6.352). 
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Tabel 4.1 Eigenschappen van de 
houtsterkteklassen die met Accoya 
bereikt kunnen worden volgens 
NEN 6702 

Gegarandeerde aanvoer uit duurzaam beheerde 
bossen 
Titan Wood betrekt het Radiata Pine hout, dat gebruikt wordt voor de 
productie van Accoya hout, uit duurzaam beheerde bossen uit Noord
Europa. Hierdoor wordt een duurzame aanvoer gegarandeerd 

Zure omgeving kan stalen componenten aantasten 
Azijnanhydride en staal gaan niet goed samen . Het azijnzuur in dit 
reagens tast staal aan, doordat het het corrosieproces versnelt. Dit geldt 
ook voor gegalvaniseerd staal. Deze eigenschap komt vooral naar voren 
bij verbindingsmiddelen die in het Accoya-hout gedraaid of geslagen 
worden . Hierbij kan gedacht worden aan schroeven, bouten, spijkers. 
krammen end dergelijken. Hier wordt nog onderzoek naar gedaan, 
maar de enige mogelijkheid om momenteel stalen verbindingsmiddelen 
gegarandeerd duurzaam in Accoya toe te passen is door het gebruiken 
van RVS verbindingsmiddelen . Wat er precies gebeurt wanneer een 
stalen component in permanent contact met Accoya-hout gebruikt wordt, 
is nog onderwerp van onderzoek. 

Accoya-hout neemt zeer veel vocht op 
Accoya-hout neemt zeer veel vocht op. Zoals eerder getoond kan dit 
geen kwaad met betrekking tot de kwaliteit van het hout. Ook heeft het 
nagenoeg geen invloed op de afmetingen van het hout. Het kan echter 
wel aanleiding geven tot een significante toename van de massa van het 
hout. Het hout voorzien van een volledig laksysteem volgens concept 111 
van de NBVT (zie b ijlage) vermindert dit effect sterk. 

4.4.5 Conclusie 
Het gebruik van het Accoya-hout biedt grote voordelen voor de gevel die 
momenteel ontwikkeld wordt. Het ondervangt namelijk voor een groot 
deel de belangrijkste knelpunten die de ontwikkeling in de weg staan. De 
belangrijkste knelpunten die van toepassing zijn , zijn de maatvastheid van 
het hout en de duurzaamheid . Deze zijn beiden uitstekend bij toepassing 
van het Accoya-hout. Over de prijs van het hout kan nog geen definitieve 
uitspraak gedaan worden , maar Timmerfabriek Doornenbal, waarmee 
Oskomera samenwerkt tijdens de ontwikkeling van dit product, heeft al 
aangegeven dat het prijsniveau ergens tussen vuren en goedkoop hard
hout in zal liggen. Dit zou, samen met de eigenschappen in combinatie 
met staal, mogelijk het belangrijkste struikelblok kunnen zijn voor de 
toepassing van Accoya-hout. Indien dit het geval is, zal er aanvullend 
onderzoek gedaan moeten worden naar alternatieve houtsoorten . 



4.5 Productie en montage 

4.5.1 Productietechnieken 
In deze paragraaf zullen kort de gangbare productietechnieken voor 
het houten en het aluminium deel beschreven worden. Deze zullen ook 
gebruikt worden voor de productie van de hout-aluminium elementen
gevel. 

4.5.1.1 Hout 
Voor de productie van de houten frames zijn vooral de hoekverbindin
gen van belang. De duurzaamheid van het houten frame staat of valt 
met de uitvoering van deze verbindingen. Van oudsher worden in de 
kozijnindustrie de hoeken van kozijnen gemaakt met ofwel slisverbindin
gen ofwel pen-en-gatverbindingen. Deze worden gelijmd en gedeuveld . 
Het grote nadeel dat aan deze verbindingsmethode kleeft is dat er altijd 
ergens kops hout naar de buitenkant gericht is. Het kopse hout is het 
meest kwetsbaar omdat dit het meest poreus is en water dus van deze 
kant het gemakkelijkst het hout binnendringt. 
Daarom worden sinds kort kozijnen gemaakt met een verbinding in ver
stek. Deze wordt met krachtige houtlijm gelijmd. Om de twee houten 

f~~ .. . , 
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Atb 4.59 Gangbare standaard kozijnverbindingen. Van links naar rechts: 
P~n-en-gatverbinding, enkele slisverbinding ofwel drievlakslijmverbin
dmg, en de dubbele slisverbinding, ook wel viervlakslijmverbinding 
genoemd. 

delen op zijn plek te houden wordt er een sparing in beide delen gemaakt. 
Deze openingen worden op lijn gezet, waarna een speciaal houten of 
kunststoffen klosje in de vorm van een dubbele zwaluwstaart in deze 
opening geslagen wordt. Als het kozijn vervolgens gefineerd wordt zie je 
er niets meer van. 

4.5.1.2 Aluminium 
Voor het maken van het aluminium deel van het frame worden andere 
technieken gebruikt. De profielen worden eveneens, verstek gezaagd. In 
deze aluminium profielen zijn kamers gemaakt om plaats te bieden aan 
de hoekverbinders. Deze hoekverbinders zijn massieve aluminium pro
fieltjes en de vorm van een L. Nu worden eerst de kopse kanten van de 
aluminium profielen van lijm voorzien. Vervolgens wordt er vullende kit 
in de kamers gespoten die de hoekverbinders moeten bevatten . Na het 
plaatsen van de hoekverbinders worden de profielen tegen elkaar aan 
gedrukt. Om de verbinding nog extra sterk te maken worden vervolgens 
de hoeken in een pers gezet. Deze pers drukt dimpels in het aluminium 
profiel ter plekke van speciale sparingen in de hoekverbinder. Zo kun
nen zelfs als de lijmnaad het zou begeven de profielen niet van elkaar 
getrokken worden . 
In een aluminium elementengevel zitten niet minder dan drie hoekverbind
ers per hoek, maar naarmate het profiel eenvoudiger en kleiner wordt 
kan het aantal hoekverbinders ook teruggebracht worden. 

z. 8 . 903959 

Atb 4.60 en 4.61 Het principe van de aluminium hoekverbinders in door
snede en in 30-projectie. Links zijn de in te persen dimpels te zien. 



4.5.1.3 Glas 
Beglazing is tegenwoordig in alle soorten en maten te verkrijgen met 
verschillende mogelijke wenselijke eigenschappen. Binnen dit geveI
systeem zal de belangrijkste eis zijn dat het gevelsysteem zoveel mogelijk 
soorten glas zal kunnen bevatten. Daarbij is de te accommoderen dikte 
de belangrijkste eigenschap. Deze zal variëren tussen de 20 en de 52 
mm, zodat alles van eenvoudig dubbel glas tot geavanceerd driebladig 
isolatieglas kan worden geplaatst. Dit alles dient bij voorkeur in een 
'standaard' sponning te gebeuren. 
De andere belangrijke eigenschap is de mogelijkheid de uitzetting en 
maatafwijking van glas op te vangen. Dit is zeker bij zonwerend glas een 
belangrijke eigenschap aangezien dit zeer warm kan worden. Volgens 
de tabel in paragraaf 4.2.2 van de CWCT zal hierbij rekening gehouden 
moeten worden met een LH van 115 QC. 
Ook zal er rekening gehouden moeten worden met het gewicht van de 
beglazing van het element. Deze zal waarschijnlijk het grootste gedeelte 
van het gewicht van het hele element vormen. Hieronder volgt een globale 
dimensionering van de beglazing, uitgevoerd door Esther Hebly. 

Ontwerpbelasting . . Eleme~breedte (mm) 
(Pa) . . , 

I f :·' •. , 1200 :~, ::<"-~< 1500 
1600 5-6 .6.2 

142 
2000 5-6 .6,2 

142 
2400 5-6.6.2 

142 

Tabel 4.2 Berekende glasgewichten in kg. 

Uitgangspunten: 

5-6.6.2 
179 

5-6.6.2 
179 

5-6.6.2 
179 

,d 

• Elementhoogte 3.000 mm (glas ca. 2.970 mm) 

, -" 1800 ~ 

5-6.6.2 
216 

5-6 ,6.2 
216 

6-6.6,2 
229 

• Glasvulling voorzien van gelaagde binnenruit (maatgevende 
vakvulling voor gewicht) . Volgens tabel iso-7 uit de "toe
passingstabeIlen PVB-gelaagd glas" is de binnenruit 
opgebouwd uit gelaagd glas 6.6.2 (voor alle 3 de breedtes). De 
buitenruit is gesteld op minimaal 5 mm in plaats van de in deze 
tabel aangehouden 6 mmo (De tabellen staan bekend om hun 
zeer veilige benadering). 

• Berekend volgens NEN 2608 met Oskomera spreadsheet. 
• Ontwerpbelasting wind gebaseerd op klasses volgens CWCT 

4.5.2 Maatafwijkingen 

4.5.2.1 Beglazing 
De maximale maatafwijkingen voor beglazing zijn vastgelegd in NEN-EN 
572-8 :2004. Zie tabel hieronder. Het gaat hierbij om de afmetingen van 
een enkel glasblad. 
Om de maatafwijkingen van de beglazing op te nemen dient er rondom 
minimaal 4-5 mm ruimte te zijn . Dit staat een glasplaat toe om tot 10 
mm uit te zetten , zowel in de breedte als de hoogte. Zonder deze ruimte 
wordt er geen garantie gegeven op de beglazing. 

Maattoleranties floatglas volgens NEN-EN 572-8:2004 
Tolerantie t 

Gesneden maten 

Dikte Supplied Size (H,B) < 1500 1500 < (H,B) < 3000 (H,B) > 3000 

2, 2,8, 3, 4, 5, 6 4,0 1,0 1,5 2,0 

8,10, 12 4,0 1,5 2,0 2,5 

15 4,0 2,0 2,5 3,0 

19,25 5,0 2,5 3,0 3, 5 

Bron. NEN-EN 572-8.2004 

Tabel 4.3 Genormeerde maatafwijkingen glas. 

Deze ruimte is daarnaast van wezenl ijk belang om de duurzaamheid van 
de glasrandverbinding te kunnen garanderen. 

4.5.2.2 Houten frames 
De maximale maatafwijkingen voor houten puien en kozijnen zijn 
vastgelegd in de regels voor het verkrijgen van een KOIVIO-certi'ficaat. 
Zie tabel hieronder, 

Maattoleranties Kozijnen volgens KOMO 
Afwijking nominale maat Lengte 

<1 000 mm 1000-2000 mm >2000 mm 
Totale lengte +/- 1 mm +/- 1,5 mm +/- 2 mm 
T ota Ie breedte +/- 1 mm +/-1 mm +/-1 mm 
Dambreedte +/- 1 mm +/-1 mm +/-1 mm 
Aanslagdiepte +/- 1 mm +/- 1 mm +/-1 mm 
Dikte +/- 3 mm +/- 3 mm +/- 3 mm 
Neut (Uitwendig) +/- 1 mm +/- 1 mm +/-1 mm 
Neutsponning t.o.v. neut (uitwendig) +/- 1 mm +/- 1 mm +/-1 mm 
dag/sponning +/-1 mm +/- 1,5 mm +/- 2 mm 
Bron.' Komo-cerfificaat 

Tabel 4.4 Genormeerde maatafwijkingen van houten geveldelen. 



4.5.2.3 Aluminium deel 
Voor het aluminium deel moet redelijkerwijs rekening gehouden wor
den met maatafwijkingen van +/- 1 mmo Deze maatnauwkeurigheid is 
relatief makkelijk te halen. Nog nauwkeuriger wordt verhoudingsgewijs 
ontzettend duur. Zoals in de eerdere tabel te zien is komt dit goed over
een met de toegestane afwijkingen in het hout. 

4.6 Transport en Montage 
In verband met de uitvoering van de hout-aluminium zal naar een aantal 
aspecten gekeken worden dat met dit vakgebied van doen heeft. Eerst 
zal er gekeken worden naar afmetingen en gewicht van de elementen, 
en of daar problemen uit voortvloeien. De tweede paragraaf zal handelen 
over de manier waarop de elementen aan de gevel gemonteerd worden. 
Hier is bij het constructieve gedeelte van dit verslag al op ingegaan, dit 
keer zal de uitvoeringstechnische kant belicht worden. De laatste para
graaf zal gaan over de maatafwijkingen waar we mee te maken krijgen 
en de benodigde toleranties om deze op te nemen. Het gaat hier puur 
over maatafwijkingen op gebouwniveau. Maatafwijkingen op component
niveau zijn behandeld in de paragraaf productie. 

4.6.1 Afmetingen en gewicht 
De afmetingen van de elementen waar we vooralsnog vanuit gaan zijn 
maximaal 1.800 x 3.500 mmo Bij deze afmetingen zijn er geen problemen 
te verwachten wat betreft transport. De elementen worden op hun kant 
vervoerd in speciaal voor dat doel gemaakte kisten. De breedte zou 
eventueel ook 900 of 1.200 mm kunnen bedragen, afhankelijk van de 
randvoorwaarden van het architectonisch ontwerp. De hoogte van 3.500 
mm is maximaal voor utiliteitsbouw. Voor woningbouw zou deze ook 
3.000 mm kunnen bedragen. 

Het gewicht van de elementen wordt vooral bepaald door de beglazing. 
Een element zal het zwaarst zijn wanneer het geheel voorzien is van 
beglazing. Er zit dan ongeveer 230 kg glas in. Het totaalgewicht van een 
dergelijk element bedraagt dan om en nabij de 300 kg. Dit is zelfs voor 
de kleinere kranen geen enkel probleem om te hijsen. Het gewicht zal 
daarom geen beperkende factor vormen. 

Afb 4.62 Vervoerspallet voor gevelelementen. Zij worden hier op hun zijkant 
ingezet. Daarna wordt de pallet ingeseald. 

4.6.2 Staand of hangend monteren? 

4.6.2.1 Montage: hangend 
De traditionele manier van het monteren van elementengevels behelst 
het afhangen van de elementen aan de bovenliggende verdiepingsvloer. 
Hiertoe worden aan de rand van de verdiepingsvloer ankers gemonteerd. 
Deze ankers kunnen vervolgens helemaal op maat gesteld worden, 
waarna de elementen, die op de verdieping eronder opgeslagen zijn 
danwel direct vanaf de vrachtwagen, gemonteerd worden. Dit heeft het 
grote voordeel dat op het moment dat de elementen hangen, zij niet 
meer gestabiliseerd hoeven te worden door middel van schoren en dat 
een simpele fixatie aan de onderkant het element op zijn plek houdt. 
Deze fixatie is meestal in het element ingebouwd doordat de bovenkant 
van het element voorzien is van uitstekende strips. Het bovenliggende 
element kan dan over deze strips heen geschoven worden voor een hori
zontale borging. Aangezien deze verbinding schuivend is, betekent dit 
ook meteen een horizontale dilatatie. Deze manier van monteren betekent 
wel dat het volledige element, inclusief vlakvulling, stijlen, onderregel, 



beslag enzovoort, aan de zijstijlen van het kader komt te hangen. Ook de 
onderregel dient sterk genoeg uitgevoerd te zijn om een groot gedeelte 
van de vlakvulling te dragen. Nu is dit bij toepassing van aluminium niet 
zo ' n probleem, maar bij hout krijg je het toegevoegde probleem van 
kruip, een eigenschap waar aluminium geen last van heeft. Daarnaast 
is er ook de mogelijkheid dat de verlijmde hoekverbindingen open gaan 
staan, waardoor het kwetsbare kopse hout aan ongunstige omstan
digheden blootgesteld wordt. 

4.6.2.2 Montage: Staand 
Een elementengevel zou in principe ook staand gemonteerd kunnen 
worden. Dit is niet de gangbare manier en naar de gevolgen en voor
waarden van deze methode zal onderzoek gedaan moeten worden als 
hiervoor gekozen wordt. De belangrijkste achterliggende gedachte is 
dat, naar alle waarschijnlijkheid , het element, en vooral de onderregel, 
veel lichter geconstrueerd kan worden doordat deze afsteunt aan de 
onderkant. Zeker in combinatie met een houten achterconstructie kan 
hopelijk een gedeelte van de kruip, die optreedt in hout onder belasting, 
opgevangen worden . 
Staand monteren brengt echter ook nieuwe problemen met zich mee. 
Het belangrijkste nadeel is het feit dat het element niet stabiel is na het 
plaatsen; het dient geschoord te worden tot dat het gefixeerd is. Dit 
betekent een extra werkzaamheid op de bouw wat de montagesnelheid 
van de gevel niet ten goede komt. Daarom zal een dergelijk element 
in de kraan moeten blijven hangen tot de bovenkant van het element 
gefixeerd is. Gedurende deze tijd kan de kraan niet gebruikt worden, 
dus indien er voor deze montagewijze gekozen wordt zal er een snel en 
eenvoudig fixatiesysteem bedacht moeten worden. 
Misschien valt er te denken aan een ' quick release ' -systeem aan de 
bovenkant waarmee fixatie plaats kan vinden door het losdraaien van 
een enkele bout, of een soort van klik-systeem. 

4.6.2.3 Conclusies 
Uitvoeringstechnisch is er een voorkeur om de elementen hangend te 
bevestigen. Dit systeem is in de branche door en door bekend. Het 
belangrijkste voordeel is dat er maar twee bevestigingspunten zijn , en 
dat de elementen zo vormgegeven zijn dat zij zo op het onderliggende 
element aansluiten dat zij meteen gesteld en gezekerd zijn . 

Constructief echter bestaat er een sterke voorkeur de elementen staand 
te bevestigen. Dit in verband met de afmetingen van de onderregel en 
bijbehorende kruip-eigenschappen . De bedoeling is om een zuivere 
elementengevel te ontwikkelen die de mogelijkheid heeft om geheel 
beglaasd uitgevoerd te worden . Dubbele onderregels behoren in dat 
geval dus niet tot de mogel ijkheden . Projectgebonden zou het wel op 
deze manier kunnen gebeuren . 
De constructieve bezwaren die met hangen gepaard gaan geven op 
dit moment de doorslag om de elementen staand te bevestigen. De 
uitvoeringstechnische problemen zijn wat dat betreft makkelijker op te 
lossen dan de constructieve problemen . Hier zal in het hoofdstuk over 
de montage van het uiteindelijke ontwerp teruggekomen worden. 

4.6.3 Toleranties 
Bij het bouwen van vliesgevels voor grote gebouwen gaan maat
afwijkingen, naarmate de afmetingen van het gebouw groter worden, 
een steeds belangrijkere rol spelen . Wanneer kleine maatafwijkingen 
steeds weer terugkomen worden het op een gegeven moment grote 
maatafwijkingen. Deze maatafwijkingen moeten zowel in het horizontale 
als het verticale vlak kunnen worden opgenomen , en ook in het vlak 
van de gevel zelf. De meeste van deze maatonnauwkeurigheden zuI
len ontstaan door maatafwijk ingen in de ruwbouw. Als oorzaken voor 
de benodigdheid van maattoleranties binnen het gevelsysteem zijn een 
aantal redenen aan te wijzen : 

• Maatafwijkingen binnen de ruwbouw van het bouwwerk 
• Maatafwijkingen tijdens de productie van de gevelelementen 

(behandeld in par. 4.5.2) 
• Maatvariatie naar aanleiding van temperatuursverschillen en 

vocht. 
• Het zetten en kruipen van de ruwbouw 
• Het opnemen van de beweging als gevolg van incidentele 

belastingen. 
Bron : Renckens, J: technologie en organisatie van alu-glasfaçades, 
pag. 95 

Elementengevels hebben door hun natuur het grote voordeel dat zij 
relatief grote maatafwijkingen op kunnen nemen. Dit komt door het 



feit dat zij tussen elke twee elementen, zowel horizontaal als verticaal, 
gedilateerd zijn. Elk van deze dilataties heeft een tolerantie van tenminste 
een paar millimeter. Door de grote hoeveelheid verticale dilataties hoeft 
per dilatatie maar een relatief kleine maatafwijking opgenomen te wor
den, en kan ieder element precies op zijn plaats gehangen worden. 
Het belangrijkste wat er bereikt dient te worden is dat de ankers zodanig 
ontworpen zijn dat zij goede stelmogelijkheden hebben. Wat we willen 
is nl. dat de ankers precies op hun plaats hangen, waarna de elementen 
niet of nauwelijks meer nagesteld hoeven te worden. Nu is het zo dat 
de stelmogelijkheden van het anker projectafhankelijk ontworpen kun
nen worden, maar die van de bevestiging tegen de achterconstructie 
niet. Er kan niet één anker gebru ikt worden voor achterconstructies van 
beton in het werk, breedplaten , kanaal platen , hout, staal , etcetera. Er 
zal daarom een principeoplossing bedacht worden voor beton in het 
werk, een veel voorkomende bouwmethode in Engeland wanneer het 
gaat over woningbouw. 
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Afb 4.63 Deze afbeelding toont de graden van vrijheid die het ontwerp van 
het anker toestaat. Op deze manier is het mogelijk het anker in alle richtin
gen zodanig te stellen dat de elementen daarna zonder problemen op hun 
juiste plaats bevestigd kunnen worden. 

Wanneer we naar de ruwbouw in beton kijken, zullen we zien dat de voor 
montage belangrijkste maatafwijkingen zullen zitten in de horizontale 
positie van de vloerrand en de positie van de bovenkant van de vloer. 
De horizontale positie van de vloerrand zal worden gecorrigeerd door 
het uitvullen van de ruimte tussen de vloerrand en het anker, of door het 
monteren van het anker bovenop de vloer, waar het dan door middel van 
een slobgat gesteld kan worden . Contractueel wordt meestal afesproken 
dat de afwijking +/- 15 mm mag bedragen. Bij grotere afwijkingen wordt 
meerwerk in rekening gebracht. 
Wat betreft de verticale positie van het vloeroppervlak komen er drie 
aspecten kijken. Ten eerste is er de mogelijke maatafwijking bij het 
stellen van de tafel kist. Daarnaast komt de doorbuiging en kruip onder 
invloed van het eigen gewicht van de vloer. Vervolgens komt er de kruip 
bij wanneer de vloer zijn uiteindelijke belasting krijgt, zoals meubels 
en dergelijken. Voor deze afwijking wordt contractueel meestal +/- 15 
mm aangehouden, maar wat extra stel ruimte kan in deze geen kwaad, 
aangezien de vloeren in Engeland doorgaans minder stijf geconstrueerd 
worden dan in Nederland . 

De maatvariatie naar aanleiding van vocht zal in deze nagenoeg 
verwaarloosbaar zijn . Zoals we eerder gezien hebben is het Accoya hout 
dat gebruikt wordt nagenoeg immuun voor het werken onder invloed 
van vocht, en aluminium is dat helemaal. 
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Afb 4.64 Deze afbeelding toont, sterk uitvergroot, hoe er bewegingsvrijheid 
gecreëerd wordt om het uitzetten van de aluminium deklijsten onder 
invloed van temperatuur mogelijk te maken. De kleine rechthoekjes zijn de 
glasclips, de grotere zijn de glasdragers, die deze beweging niet verhin
deren. De aluminium hoekverbinders werken deze beweging wél tegen. 



De maatverschillen die op zullen treden onder invloed van temperatuurs
verschillen zijn echter wel belangrijk, en dan met name de verschillen 
tussen hout en aluminium. Waar hout nauwelijks krimpt en rekt onder 
invloed van temperatuur, doet aluminium dat des te meer. In het meest 
extreme geval is het aluminium donker gekleurd en dient het volgens 
CWCT par. 2.7.2 een temperatuurverloop van 20 QC tot 85 QC te 
ondergaan. Hierbij is 20 QC de temperatuur waarbij het aluminium deel 
passend bevestigd wordt. 
Daarom stelt een eenvoudige rekensom ons in staat te berekenen dat 
het lengteverschil in de stijlen tussen hout en aluminium ongeveer 9 mm 
bedraagt wanneer het hele temperatuur-spectrum in ogenschouw ge
nomen wordt. Dit wordt opgevangen door de hoeken van het aluminium 
frame de buitenste 250 mm niet van bevestigingspunten te voorzien (zie 
afb 4.64). Hierdoor kunnen de hoeken een beetje naar buiten bewegen. 
De weerstand gecreëerd door de hoekverbinders zal het uitzetten tegen
werken, en dit in combinatie met de bewegingsvrijheid in de hoeken zou 
het mogelijk moeten maken de uitzettingen onder invloed van tempe
ratuur zonder schade op te nemen . Dit zal nog via een thermische test, 
zoals beschreven in 6.5, bewezen moeten worden. 

4.7 Programma van Eisen 

Algemeen 

Eis ' '. , Opmerkingen - . .. _'~., 

In elk geval geschikt voor UK (dus CWCT-
Woningbouw: afmeting maximaal b x h Utiliteit kan uiteraard ook, maar heeft meestal 
1.800 x 3.000 mm, Kantoren 1.800 x 3.500 mm een hogere verdiepingshoogte, dus zwaardere 

profielen. 
Minimale aanzichtbreedte 
Indien mogelijk gebruik maken van bestaande 
sponningmaten, kliklijsten en waterkeringen 

Mogelijkheden: vol glas, panelen, inzetdelen, 
tussenregels etc allemaal mogelijk 

Esthetische eisen t.b.V. houtsoort? 
Prijs concurrerend met aluminium gevels 

Constructief 

Eis' 
Doorbuigingseis bij 2.400 Pa = 1/175 * lof 15 
mmo Ook afhankelijk van eisen leverancier glas 

Doorbuiging tussenregels maximaal 2 mm 
Sterkte-eis bij 3.600 Pa 
Moet last van 500 N op 100* 1 00 mm kunnen 
verdragen 
Moet horizontale belasting van 0,74 kN/m op 
1.100 mm boven vloer kunnen verdraQen 
Zettingskrachten ivm vochtgehalte hout 
Temperatuurbelastingen volgens tabel in 4.3.3 

Glasgewicht afdragen (Iet op kruip!) 
Momentvaste verbinding hout, evt glas lijmen 

Sterkte klasse 

Ten behoeve van standaardisatie, bovendien 
zijn zij al uitontwikkeld, zodat het wiel niet 
opnieuw uitgevonden hoeft te worden 

Opmerkingen 
.._,. . .:': ~-;'.., 

~ , . ~.~ 
Waarde kan in de praktijk altijd lager. Deze 
waarden zijn voor een CWCT-test en breed 
toepassinQsQebied wenselijk. 

ivm onderhoudswerkzaamheden 

doorvalbeveiliging 

Gelamineerd hout is minimaal klasse GL24h 



Bouwfysica 

Eis 
Moet geschikt zijn voor klimaatklasse II 
Laksysteem, isolatie en ventilatie door 
aluminium voorkomen condensatie 

Uelement = 0,3 W/m 2K bij dichte delen. Bij een 
afmeting van 1.200 x 3.000 mm en steenwol 
vullinq: 

Bij 150 mm steenwol: Uframe = 1,0 W/m 2K 

Bij 200 mm steenwol: uframe = 1,4 W/m 2K 
Uelement = 0,91 W/m2K bij beglazing 
Uelement -> significant beter dan standaard 

ZTA glas = max 0,70 
Wind- en waterdichtheid bij 600 Pa 
Luchtdichtheid in kieren garanderen 
Geen water achter de rubbers 
f-factor > 0,65 
Garantie drukvereffening tussen aluminium en 
hout 
Geluidwering luchtgeluid > 45 dB(A) 

Geluidwering contactgeluid> 62 dB(A) 

Productie en Montage 

Eis 
Steigerloze bouw: geheel geprefabriceerde 
elementen 
Elementen laten staan i.p.v. hangen. Echter 
met oplossing stabiliteitsprobleem gedurende 
montage. 
Hout gelakt. Volledig volgens Concept 111 NBVT 

Hout moet goed lijmbaar zijn 
Werken bij voorkeur minimaal 
Stelmogelijkheden zoveel mogelijk in ankers 

Geconditioneerde opslag tijdens productie 
Geïntegreerde hijsvoorziening 
Productie bij voorkeur zo eenvoudig mogelijk 

Zo min mogelijk componenten 
Zo eenvoudig mogelijke verbindingen 
Eis i.v.m. toepassing Accoya-hout: RVS 
verbindingsmiddelen 

Opmerkingen 

N.B. Richtwaarden. Afmetingen, profiel breedte 
en geometrie beïnvloeden o.a. waarde. 

Afhankelijk van glassoort 
Met tests vaststellen 
Bereiken met dubbele dichting 
Binnenbeglazingsrubbers inkit1en 
Alleen bij dichte delen, geen eis bij ramen 
ter voorkoming condensatie tussen hout en 
aluminium 
Nagenoeg geheel afhankelijk van vlakvulling, 
wanneer de kieren dicht zijn 
Voor herbestemmingsprojecten > 64 dB(A) 

Opmerkingen 

Staande elementen kunnen naar verwachting 
lichter worden geconstrueerd 

Zie bijlagae tabel NBVT 

Gewone verbindingsmiddelen degraderen 
versneld door zuren 

Overige eisen 

Eis . Opmerkingen ' 
Brandveilig volgens norm wat betreft 
brandwerendheid en brandvoortplantinq 
I-'roductle dient milIeutechnisch zo verantwoord 
mogelijk te gebeuren 





Ontwerp 
/In dit hoofdstuk zal het ontwerpproces beschreven worden aan de hand 
van drie 'generaties '. In 5. 1 zal de eerste generatie beschreven worden, 
die bestaat uit vier voorlopige varianten. Deze varianten zijn in het vorige 
hoofdstuk gebruikt om constructieve en bouwfysische berekeningen 
op uit te voeren. In 5.2 zal het aantal varianten naar twee teruggebracht 
worden. Ook zal de 'schematisering' minder worden door het verder uit
werken van de aluminiumprofielen en het toevoegen van standaard com
ponenten als rubbers en dergelijke. 
De laatste paragraaf zal het uiteindelijke ontwerp beschrijven, alsook de 
belangrijkste eigenschappen op een aantal belangrijke gebieden. Deze 
paragraaf heet 'Voorlopig Ontwerp,' omdat in het totale proces tot markt
klaar product dit eigenlijk het voorlopig ontwerp is. 



5.1 Varianten n.a.v. onderzoek voor PvE 
Dit is de eerste generatie ontwerpen. Zij zijn nog enigszins geschema
tiseerd en bedoeld om het principe van de oplossing te bepalen. Dit 
vooral op het gebied van de constructieve eigenschappen en de plaats 
en aard van de waterkering. Zij zijn allen steigerloos te monteren door 
het gebruik van gesplitste glaslijsten. De vorm van de waterkeringen en 
koudebrugonderbrekingen is ook bij alle varianten gelijk. 

5.1.1 Variant 1: Hout met aluminium lijst 
Dit ontwerp is de meest voor de hand liggende manier om een hout
aluminium gevel te maken. Het betreft een houten balk waarop een 
aluminium kozijn geschroefd is. Het aluminium kozijn is voorzien van 
een koudebrugonderbreking om de temperaturen van het aluminium 
aan de binnenkant binnen de perken te houden. De primaire water
kering zit in het houten deel van het frame. De stijfheid en vormvastheid 
van het aluminium frame wordt gewaarborgd door het toevoegen van 
hoekverbinders in de twee kamers van het aluminium profiel. Deze versie 
kan uitgevoerd worden zowel met als zonder samenwerking tussen hout 
en aluminium. 

Afb 5.1 Ontwerpvariant 1. De afbeelding toont een grote houten stijl met 
daartegenaan een eenvoudig aluminium profiel om het glas te bevatten. 

5.1.2 Variant 2: Versterkte vin in het midden 
Het tweede ontwerp dat in eerste instantie tot stand kwam voegt een 
"vin" toe aan het eerste ontwerp in een poging de stijfheid van het 
aluminium deel te verbeteren. Deze vin wordt in een frees in het hout 

geplaatst. De enige zinvolle manier om deze versie uit te voeren is indien 
het aluminium en het hout constructief gekoppeld worden. Ook dient bij 
deze versie de plaatsing van de koppeling tussen hout en aluminium 
verplaatst te worden, aangezien de plek die bij de eerste variant gekozen 
is door de vin verloren gaat. De water- en dampdichting is hier ook in het 
hout geplaatst. 

Afb 5.2 Aluminium deel versterkt met een extra vin. 

5.1.3 Variant 3: Versterkte vin aan de 
binnenkant 
Deze variant is een poging eigenschappen van de vin te verbeteren. 
Ten eerste is dit gebeurd door de hoeveelheid materiaal in de vin te 
vermeerderen, en dan vooral de hoeveelheid materiaal aan het einde van 
de vin. Dit is immers waar dit het meeste effect heeft. De vin is naar de 
buitenkant van het element verplaatst. Dit heeft een gunstige uitwerking 
op de temperatuur van het binnenste aluminium deel. Ook voegt het 
de nodige functionaliteit toe, doordat de waterkering en dampdichting 
in het aluminium gevat kunnen worden. Dit maakt de sponningen een 
stuk minder gevoelig voor eventueel binnengedrongen water. Een ander 
voordeel dat deze vin biedt is dat de bevestiging tussen het hout en het 
aluminium plaats kan vinden tegen de zijkant van het hout; er is daar 
immers plek genoeg om een bevestiging te maken. 



-r--------

Afb 5.3 Aluminium deel versterkt met een extra vin met meer 
functionaliteit. 

5.1.4 Variant 4: Aluminium met houten 
bekleding 
De laatste variant die bekeken is, is die van een standaard aluminium 
elementengevel voorzien van een houten bekleding. Hierbij kan gebruik 
gemaakt worden van alle standaard componenten die voor een normale 
elementengevel gebruikt worden met als enige toevoeging een houten 
beplating, of zelfs maar een fineer- of laklaag. Wanneer bij dit ontwerp 
voor een beplating gekozen zal worden, zal waarschijnlijk het aluminium 
profiel iets aangepast moeten worden om de beplating te accommo
deren zonder dat het er te dik bovenop ligt dat het houten beplating is. 

5.1.5 Evaluatie en conclusies 
Naar aanleiding van de beschrijving van de varianten zullen deze in dit 
paragraafje vergeleken en beoordeeld worden . 
Wanneer we naar de vier varianten kijken, en we nemen het concept 
in ogenschouw, dan valt variant 4 eigenlijk al meteen af. Het concept 
betreft een HOUT-aluminium gevel, en op die manier blijft het eigenlijk 
gewoon een aluminium gevel. Vanwege de zwakte van het concept valt 
variant 4 dus af. 

We hebben ook gezien dat het constructief laten samenwerken van 
hout en aluminium weinig toevoegt aan het geheel. De vin die in variant 

Afb 5.4 Aluminium profiel met hout bekleed. 

2 toegepast is voegt dus eigenlijk niets toe aan de eenvoudige opzet 
zoals die bij variant 1 getoond is, behalve complexiteit en problemen 
met maatvastheid. Voor de vin moet een extra frees gemaakt worden 
die rondloopt, en de vin die moet daar ook nog eens rondom in passen. 
Daarnaast is het aluminium profiel duurder dan bij variant 1, terwijl er niet 
op het houten deel bespaard wordt. AI deze dingen samen maken ook 
variant 2 niet de moeite waard om door te ontwikkelen. 

Dit geldt tot op zekere hoogte ook op voor variant 3. Ook hier wordt de 
nodige complexiteit toegevoegd aan het aluminium profiel, zonder dat 
het houten profiel daar veel kleiner of goedkoper van wordt. Wat het extra 
aluminium bij deze variant echter wél toevoegt, is functionaliteit. Zoals 
er in het bouwfysisch onderzoek getoond is, vermindert de versterking 
van dit aluminium profiel het risico op condensatie door het verhogen 
van de inwendige temperatuur, hoewel dit ten koste van de warmteweer
stand gaat. Daarnaast, misschien nog wel belangrijker, accommodeert 
de uitgebreide vorm van het aluminium ook nog de waterkeringen in 
het aluminium profiel. Dit is een voordeel, omdat er, als er water in de 
sponningen onder de waterkeringen komt, er bij aluminium niets aan de 
hand is, aangezien aluminium corrosievast is. Ook kunnen in dit geval 
de standaard sponningen toegepast worden die uit de aluminiumindus
trie bekend zijn, waardoor daarnaast alle gestandaardiseerde rubbers 
gebruikt kunnen worden . Daarom is het de moeite waard eens verder te 
kijken naar deze variant, en deze te optimaliseren. 



Ondanks dat het variant 1 genummerd is, zal dit ontwerp het laatst 
besproken worden. Het belangrijkste dat deze variant als pluspunt heeft, 
is haar eenvoud. Eenvoudige oplossingen zijn vaak het elegantst. Het 
houten deel is een houten balk met een klein aantal frezen erin, het 
aluminium deel is gereduceerd tot een relatief eenvoudige lijst. Productie
technisch is dit natuurlijk ideaal. Het op deze manier combineren van de 
twee componenten is lastig, omdat er geen aanslag of iets dergelijks is 
om het aluminium profiel erop te passen. 
Er dient hier ook rekening gehouden te worden met het garanderen van 
de duurzaamheid van het hout. Dit betekent dat er geen water in de spon
ningen mag komen waar de rubbers in zitten. Het water kan namelijk niet 
meer weg wanneer het daar eenmaal in zit. Waar dit bij aluminium geen 
probleem is, kan dit bij hout potentieel desastreuze problemen opro
epen, wanneer de uitvoering niet goed is. Er is in hoofdstuk 4 getoond 
dat er goede mogelijkheden zijn om de duurzaamheid van het hout 
aanmerkelijk te verbeteren, maar dan moet daar wel rekening mee ge
houden worden. Deze variant is echter wel de moeite waard om verder 
uit te werken, en daarbij te kijken of het nog eenvoudiger en functioneler 
kan. 

l\Jaar aanleiding van het voorgaande zijn er twee ontwerpstrategieën 
voor het gevelsysteem overgebleven. De eerste daarvan geeft het alu
minium zoveel mogelijk functionaliteit, waardoor er een relatief gecom
pliceerd pro'fiel ontstaat, maar waarbij wel van de bekende technieken 
uit de aluminiumproductie gebruik gemaakt kan worden. De andere mo
gelijkheid is het zoveel mogelijk versimpelen van het aluminium profiel, 
waardoor dit goedkoper en eenvoudiger wordt. Het houten deel zal dan 
wel meer voorbewerkingen moeten ondergaan. 

5.2 Uiteindelijke 2 varianten 

5.2.1 Variant 1: aluminium maximaal 
In de vorige paragraaf is getoond dat ertwee ontwerpstrategieën mogelijk 
zijn. Dit ontwerp is een voortborduring op één van die strategieën. Het 
probeert de sterke punten van de eerste en derde variant te combineren. 
Dit aan de ene kant door de functionaliteit van het aluminium deel te be
houden, met name door de waterdichting en beglazing in het aluminium 
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Afb 5.5 Variant 1 van de uiteindelijke twee. Te zien is hoe het aluminium 
gedeelte een groot deel van haar functionaliteit behoudt. 



te houden. Dit is de oplossing vanuit het standpunt aluminium. Op deze 
manier kan er voor 100% gegarandeerd worden dat de gevel waterdicht 
is, vanwege het feit dat Oskomera al jaren op deze manier gevels bouwt en 
waterdicht maakt. De rubbers, glasdragers en koudebrugonderbrekers 
zijn standaard componenten die zo bij Hueck te bestellen zijn. Aan de 
andere kant is geprobeerd om, deze toegevoegde functionaliteit in het 
oog houdend , het aluminium gedeelte wat eenvoudiger en compacter te 
maken dan in het originele ontwerp het geval was . 
De ontwerpfilosofie met betrekking tot vocht die bij dit ontwerp aange
houden is, is die van de hermetische afsluiting van het gebied tussen 
het hout en het aluminium: voorkomen is beter dan genezen. Het is voor 
de uitvoering van dit ontwerp dan ook van essentieel belang dat de kier 
tussen het hout en het aluminium potdicht zit en blijft. Dit kan op twee 
manieren bereikt worden . De eerste mogelijkheid betreft een kitnaad die 
aan de beide uiteinden van de naad tussen hout en aluminium gelegd 
wordt voor montage. De andere manier betreft het plakken van een druk
bandje op precies dezelfde locaties. 
Productietechnisch betekent deze oplossingsvariant dat er eigenlijk 
een aluminium gevelelement gemaakt wordt, dat alle functies van een 
standaard gevel in zich heeft, behalve de constructieve functie. Deze 
wordt aan het houten deel overgedragen . Dit compliceert het productie
proces wel enigszins. In de paragraaf over productietechnieken is 
besproken dat er behoorlijk wat komt kijken bij het produceren van het al
uminium frame van een dergelijk element. Hoekverbinders, twee soorten 
kit, en het persproces. Dit komt allemaal terug bij dit ontwerp. Naast 
het maken van dit aluminium frame moet er ook een houten frame ge
maakt worden, waarna deze twee delen vervolgens op elkaar bevestigd 
moeten worden . 
Echter, er kleeft ook een belangrijk nadeel aan deze manier van 
construeren. Het is erg lastig om de verbinding tussen hout en aluminium 
degelijk uit te voeren. Onder invloed van het glasgewicht is het risico aan
wezig dat de bovenkant van de onderregel van het element gaat gapen 
waar het hout en het aluminium bij elkaar komen. Het glasgewicht heeft 
namelijk een lange arm ten opzichte van de hartlijn van de schroeven. 
Ook is het passend maken van het aluminium frame bovenop het houten 
frame problematisch . De ruimte tussen het aluminium en het hout ter 
plaatse van de bevestigingen moet namelijk op de één of andere manier 
uitgevuld worden, omdat anders het aluminium kromgetrokken wordt 

wanneer de schroef aangedraaid wordt. Precies passend maken is in 
ieder geval ook niet mogelijk. 
Een ander klein nadeel is dat er een kleine strip aluminium zichtbaar is 
tussen het rubber en het hout. Dit is iets wat de gemiddelde architect 
waarschijnlijk absoluut niet wil. Hier kan aan tegemoet gekomen wor
den door het binnenste glasrubber van een flapje te voorzien, maar de 
kans is groot dat deze flapjes gaan lubberen wanneer ze niet vastgelijmd 
worden. Dit is echter wel weer een extra arbeidshandeling, die ook nog 
eens lastig is om nauwkeurig uit te voeren. 

5.2.2 Variant 2: hout maximaal 
De andere optie is een verdere ontwikkeling van de eerste variant uit 
de vorige paragraaf. Het sterke punt van dit ontwerp was vooral zijn 
eenvoud. Deze eenvoud kan nog verder uitgewerkt worden door het 
aluminium los te halen van het hout, waardoor het binnenste aluminium 
samen met de ingerolde koudebrugonderbreking kan verdwijnen. 
Hierdoor ontstaat een open gevelstructuur. Doordat door deze ontwerp
filosofie het aluminium profiel zich volledig door buitenlucht omringd 
weet zal condensatie minimaal zijn , omdat het temperatuurverschil 
tussen aluminium en de omringende lucht klein is. Ook zal , door de 
ruimte die achter het aluminium profiel ontstaan is, het mogelijk worden 
om achter het aluminium langs te ventileren waardoor overtollig vocht 
door buitenlucht meegevoerd kan worden . 
Het houten deel is het voornaamste constructie-element van dit ontwerp, 
en de centrale waterkering , de dampdichting en de beglazingsrubbers 
aan de binnenkant zijn in het hout gezet. De drukvereftende ruimtes 
tussen het hout en het aluminium dienen echter om de waterbelasting 
op het hout tot een minimum te beperken. Deze ruimtes worden gehol
pen door het feit dat de buitenste regenkering in het aluminium gezet is. 
Dit betekent dat alleen bij hoge windbelasting er water door deze regen
kering geperst wordt. Het feit dat het houten deel 4-lagig afgelakt zal zijn, 
en vervolgens van een verlijmde fineerlaag voorzien kan worden zorgen 
ervoor dat er weinig tot geen vocht het hout binnen kan dringen. 

Het aluminium deel van dit concept is teruggebracht tot weinig meer dan 
een glaslijst. Het bestaat echter nog wel uit twee delen : namelijk een 
vast frame en een verwijderbare kliklijst ten behoeve van het eventueel 
vervangen van de beglazing. Beide profielen zijn echter zeer eenvoudig 
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Afb 5.6 Variant 2 van de uiteindelijke 2. Te zien is hoe het aluminium gemini
maliseerd wordt, waardoor een open structuur ontstaat waardoor de ruimte 
tussen het hout en het aluminium geventileerd kan worden . 

van vorm en uitvoering. 
Het grote rubber ten behoeve van de waterkering is een modificatie 
van het standaard bestaande Hueck-rubber. Een van de flappen aan de 
onderkant is verdwenen en er is aan de onderkant een waterhol toege
voegd tegen binnendringend hemelwater. 

5.2.3 Evaluatie en conclusies 
Wanneer we de twee varianten naast elkaar leggen zijn er drie duidelijke 
verschillen te onderscheiden. 

• Het eerste verschil zit in de omgang met vocht in en tegen de 
gevel. Variant 1 is hermetisch afgesloten, met de waterkering in het alu
minium deel. Dit is de oplossing vanuit de aluminiumbranche. Het grote 
voordeel hiervan is dat deze oplossing door en door getest is en de 
eigenschappen goed bekend zijn . Hierdoor kan de waterdichtheid ten 
opzichte van vocht van buiten gegarandeerd worden. De bescherming 
tegen vocht van binnen is daarentegen redelijk kritisch. De scheiding 
tussen hout en aluminium dient, zoals vermeld, hermetisch dichtgezet 
te worden en dit heeft nogal wat voeten in aarde. De uitvoering van de 
verbinding tussen het hout en het aluminium komt erg nauw om goede 
resultaten te garanderen. Er mag namelijk niet teveel binnenlucht in de 
naad tussen hout en aluminium komen. Overigens kan dit geheel onder
vangen worden door het toepassen van Accoyatm hout, dat niet gevoelig 
is voor vocht. 

Variant 2 gebruikt de oplossing uit de houtindustrie. Deze zorgt ervoor 
dat er genoeg geventileerd wordt om het hout droog genoeg te houden, 
zodat het evenwichtsvochtgehalte niet voor langere tijd boven de 20% 
uit komt. Het is bij deze variant wél essentieel dat de beglazingsrubbers 
aan de binnenkant goed geplaatst én ingekit worden. Om indringing van 
binnenlucht te voorkomen, en ook om te voorkomen dat bij hoge wind
belasting water achter deze rubbers langs naar binnen geperst wordt, 
dient de sponning met kit gevuld te worden, waarna de rubbers erin 
gedrukt kunnen worden. 

Wanneer we deze twee oplossingen naast elkaar zetten, is er geen 
duidelijke winnaar aan te wijzen . Beide varianten zijn op hun eigen wijze 
meer dan voldoende opgewassen tegen de vraagstukken met betrekking 



tot vocht, en de te verwachten problemen zijn met allebei de oplossings
strategieën prima te ondervangen. 

• Het tweede grote verschil betreft de complexiteit. Zoals eerder 
vermeld is de productie van het aluminium deel van variant 1 veel com
plexer dan die van variant 2, zodat daar naast extra arbeid ook veel meer 
aluminium voor nodig is. Ter vergelijking is de prijs van het productiepro
ces van variant 1 en 2 vergeleken met die van een standaard aluminium 
elementengevel. Hierbij zijn de kosten die voor alle drie de varianten 
gelden weggelaten. Denk daarbij aan kosten met betrekking tot engi
neering, montage, gevelvulling, en vaste kosten. Deze gegevens zijn 
terug te vinden in de tabel in Appendix .... 

Wanneer we de genoemde kosten weglaten, kost een standaard alu
minium elementengevel € 111,= / m2 om te produceren. Dit zal hier 
beschouwd worden als 100%. 
De productie van het frame behorende bij variant 1 kost op deze manier 
berekend € 171, = / m2

. Dit komt neer op 154% van de kosten van een 
standaard gevel. 
De productie van het frame behorende bij variant 2 kost op deze manier 
berekend € 133, = / m2

. Dit komt neer op 119% van de kosten van een 
standaard gevel. 

Hierbij dient vermeld te worden dat de manuren die nodig zijn voor de 
productie van variant 2 aan de hoge kant zijn aangenomen, omdat het 
schatten van de productietijd van een onbekend aluminium deel lastig 
is zonder het te proberen . Het deel van variant 1 lijkt zoveel op een 
standaard gevel dat daar een nauwkeurige schatting van gemaakt kan 
worden. Variant 2 zal daarom waarschijnlijk nog goedkoper uitvallen 
dan nu het geval is. Uiteindelijk is hier dus een licht voordeel voor de 
tweede variant. Het prijsverschil lijkt behoorlijk groot, maar wanneer je 
de vaste kosten erbij in rekening brengt, zal het verschil kleiner zijn dan 
5%. Een ander voordeel dat er kán zijn, is dat de productie van variant 2 
ook aan de timmerfabrikant overgedragen kan worden. Dit is bij variant 
1 een stuk lastiger vanwege de complexiteit van het aluminium deel. 
Door deze uitbesteding is het voorOskomera mogelijk om behoorlijk wat 
meer omzet te genereren zonder de productiecapaciteit belangrijk uit te 
hoeven breiden. 

• Het laatste belangrijke verschil is de verbinding tussen het hout 
en het aluminium. Waar bij variant 1 het aluminium frame rechtstreeks 
op het houten deel geschroefd wordt, is er bij variant 2 een intermediair, 
namelijk de plastic clipjes. Elk van de twee manieren heeft hierbij zijn 
sterke en zwakke punten. Wanneer we naar variant 1 kijken, zien we dat 
het aluminium frame rondom vastgeschroefd kan worden op het houten 
kader, waardoor rondom een sterke verbinding verkregen kan worden. 
Deze verbinding is echter wel redelijk bewerkelijk om uit te voeren. Het 
houten en het aluminium deel kunnen nl. niet passend gemaakt worden 
in verband met maatafwijkingen. Dit betekent dat de ruimte tussen hout 
en aluminium uitgevuld zal moeten worden. Om dit rondom netjes pas
send te krijgen vergt de nodige tijd. 

Dit probleem speelt bij variant 2 niet. De bewuste plastic clipjes zijn al
lemaal voorzien van twee lipjes die als aanslag tegen het hout geplaatst 
kunnen worden. Hierdoor wordt gegarandeerd dat de clipjes in één lijn 
zitten. Wanneer alle clipjes bevestigd zijn, kan het aluminium frame erop 
gelegd worden, waarna een stevige klap (met een zachte hamer uiter
aard) ervoor zorgt dat het aluminium op zijn plaats klikt. Het probleem 
bij deze versie is echter dat op dit moment de precieze aftreksterkte van 
de clips niet bekend is. Bij toepassing van 5 op een meter is dit sterk 
genoeg voor gewone kozijntoepassingen, maar het is niet bekend of 
dit ook sterk genoeg is voor hoogbouw. Meer clipjes op een meter zou 
een oplossing kunnen zijn, maar het zal getest moeten worden of deze 
verbinding sterk genoeg gemaakt kan worden . Indien dit niet het geval 
is zal óf het ontwerp van de clipjes gemodificeerd moeten worden , óf er 
zal naar een andere oplossing gezocht moeten worden . 

Wanneer alles nu op een rijtje gezet wordt zien we dat de verschillen tus
sen de twee varianten klein zijn. Het belangrijkste voordeel van variant 
1 ten opzichte van variant 2 is het feit dat de technologie goed bekend 
is en daardoor de waterdichtheid absoluut gegarandeerd kan worden. 
Ook zijn de mensen die ermee moeten werken goed bekend met de 
gebruikte technieken. 
Variant 2 heeft de voordelen van de eenvoudige productie, die waarschi
jnlijk ook nog eens uitbesteed kan worden, de geringere complexiteit en 
de ietwat betere U-waarde. Bovendien stelt deze 
variant ons in staat om iets te leren. Waar de aluminium variant al voor 



een groot deel (met name het aluminium deel) geoptimaliseerd is, kan 
er bij de houten variant nog wel het een en ander gewonnen worden. De 
combinatie van de genoemde voordelen, in combinatie met het wegne
men van de belangrijkste nadelen die met hout geassocieerd worden, 
heeft tot het besluit geleid om voor variant 2 te kiezen om als voorlopig 
ontwerp uit te werken . 

5.3 Het voorlopig ontwerp 
In deze paragraaf zal stilgestaan worden bij de belangrijkste aspecten 
van het uiteindelijke ontwerp. Na een beschrijving van de detaillering 
van het ontwerp zal er even kort stilgestaan worden bij de belangrijkste 
bouwfysische en constructieve eigenschappen van het ontwerp, waarna 
er gekeken zal worden naar productie en montage. 

5.3.1 Detaillering systeem 
op de afbeelding 5.7 is de detaillering van het uiteindelijke ontwerp te 
zien. Dit zijn de systeemdetails, de bevstiging tegen de achterconstruc
tie komt in par. 5.3.5.2 ter sprake. Zoals eerder vermeld is gekozen voor 
de ontwerpstrategie waarbij sprake is van een open constructie. Deze 
open constructie wordt mogelijk gemaakt door het gebruik van kunststof 
clipjes die de verbinding vormen tussen hout en aluminium. Deze clipjes 
zijn ongeveer 20 mm breed. Zij worden in de kozijn-
industrie met 5 per meter toegepast, maar voor toepassing bij hoogbouw 
zullen er waarschijnlijk meer nodig zijn om de gewenste aftreksterkte te 
behalen. Deze getallen zijn echter nog niet bekend, en zodra er een pro
totype beschikbaar is zal dit een van de eerste tests zijn die uitgevoerd 
gaat worden. 
Tussen hout, aluminium en de clipjes ontstaat op die manier dus een 
open ruimte waar buitenlucht kan circuleren. Hierdoor kan overtollig 
vocht eenvoudig afgevoerd worden . 
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Afb 5.7 Detaillering behorende bij het voorlopig ontwerp voor de hout-aluminium elementengevel. 



De genoemde clipjes zorgen er ook voor dat het aluminium deel een 
zekere mate van vrijheid heeft in de lengterichting van het profiel. Daar
door kan het uitzetten en krimpen van het aluminium plaatsvinden. In de 
hoeken zijn de uiterste 300 mm van het profiel niet van clipjes voor-zien. 
Dit maakt het mogelijk voor de hoeken om iets uit te buigen wanneer zij 
door hoge temperaturen langer worden . De aluminium lijsten, die op de 
clipjes gedrukt worden, zijn in de hoeken voorzien van een aluminium 
hoekverbinder. Deze is op zijn plaats gelijmd en geperst (zie afb. 4.60 en 
4.61). Hierdoor worden de hoeken strak en stijf, en bieden zij een zekere 
weerstand tegen de lengteveranderingen onder invloed van wisselende 
temperaturen. Dit voorkomt dat de hoeken al te ver gaan uitbuigen wan
neer het aluminium door temperatuurverhogingen langer wordt. Het gaat 
hier overigens over enkele millimeters. Wanneer de aluminium lijsten bij 
20°C bevestigd worden, is de maximale verlenging (dit is bij donker tot 
zwart aluminium) bij een lengte van 3.500 mm ongeveer 4,9 mmo Dit kan 
over de boven- en onderkant verdeeld worden, waardoor iedere hoek 
ongeveer 2,5 mm lengteverschil op moet kunnen nemen (zie afb. 4.64). 

Over de regenkering, vooral in het verticale detail, valt ook het een en 

Afb 5.8 Voorbeeld van het potdekselen van 
rubbers. 

ander te vertellen. De 
belangrijkste regen
kering is het grote 
rubber profiel vooraan 
tussen de twee el
ementen . De eerste 
waterkering bevindt 
zicht ter hoogte van 
de aluminium glas
lijst, en bestaat uit de 
opstaande voorkant 
van het grote rubber 
aan de onderkant sa
men met het kleine 
rubber aan de boven
kant. Deze zijn beiden 
in het aluminium 
gezet, wat het grote 

Afb 5.9 en 5.10 Het principe van de dubbel te vouwen rubbers. Wanneer 
een helft weggeknipt wordt is het mogelijk de dikte te halveren ten behoeve 
van potdekselen. Hier is een speciale tang voor. 

voordeel heeft dat indien de winddruk toch water onder deze rubbers 
perst, dit in een aluminium sponning terecht komt, waar het geen kwaad 
kan. 
Mocht er nu aan de onderkant zoveel water onder het rubber door geperst 
worden dat het aan de achterkant weer onder het rubber uitkomt, dan is 
het hout zodanig geprofileerd dat het water weer naar buiten kan lopen. 
Doordat de ruimte onder het grote rubber geventileerd is, zal deze 
drukvereffend zijn in verhouding tot de buitenlucht, waardoor het water 
langs de schuine kant naar beneden loopt, waar het vervolgens via de 
stijlen en het onderliggende rubber naar buiten afgevoerd kan worden. 

Om een volledige waterdichting te kunnen garanderen dienen de 
beglazingsrubbers aan de binnenkant in de kit gezet te worden , 
aangezien daar anders water achterlangs naar binnen geperst zou kun
nen worden. 
De waterkering in het horizontale detail wordt over de verticale flappen 
van het voorste en achterste rubber heen gepotdekseld en vastgekit, 
zodat zowel de horizontale als de verticale naden waterdicht zijn. Hier
voor zijn de verticale rubbers speciaal vormgegeven. Zij kunnen namelijk 
dubbelgevouwen worden (zij zijn in dubbelgevouwen toestand weerge
geven) , waardoor het heel gemakkelijk is de helft weg te halen met een 
speciale tang, waardoor de dikte van deze rubbers gehalveerd wordt, en 
zij dus gemakkelijk te potdekselen zijn. 

Verder zijn de glasdragers nog van belang . Dit zijn de aluminium T-pro
fielen 25x25x3 mm die aan de voorkant tegen de neus van het houten 
deel geschroefd zijn. Zij zijn 100 mm lang, en zitten 100 mm uit de stijl 
aan elke kant. Deze 100 mm is verplicht gesteld door de glasindustrie. 
Zonder deze ruimte wordt er geen garantie gegeven. 



Afb 5.11 en 5.12 Temperatuurverloop door de constructie van het voor
lopig ontwerp. 

5.3.2 Bouwfysische eigenschappen 
De belangrijkste bouwfysische eigenschap van de elementengevel is de 
U-waarde. Deze is afhankelijk van de diepte van het houten deel. l\Jaar
mate het houten deel dieper wordt, wordt de U-waarde van de gevel 
hoger. De U-waarde van het frame ligt, afhankelijk van de profieldiepte 
tussen de 1,7 en 2,0 W/m2K. Dat is dus iets beter dan aluminium, wat, 
afhankelijk van het systeem, tussen de 2,0 en 2,4 W/m2K uitkomt. 
Wanneer een frame van 1.800 bij 3 .500 mm gevuld wordt met HR++
beglazing (U = 1,1 W/m2K) levert dit een Ugevel op van 1,8 W/m2K. Wanneer 
het frame voorzien wordt van 150 mm steenwol bedraagt de U-waarde 
0,28 W/m2K. Wanneer het helemaal gevuld wordt met steenwol (200 mm) 
komt de U-waarde uit op 0,22 W/m2K. Hierbij moet vermeld worden dat 
de bijdrage van de waarde van het frame aan het geheel relatief klein is, 
omdat het oppervlak daarvan verhoudingsewijs zo klein is. 
In de bijlagen zijn afbeeldingen van het bijbehorende temperatuur
verloop te vinden bij een buitentemperatuur van -10 QC. Uitgaande van 
het feit dat condensatie optreedt bij temperaturen tot 11,27 QC (woon
gebouwen met f-factor 0,65) valt er uit die afbeeldingen af te leiden dat 
er een klein beetje condensatie ontstaat op de beglazing in de hoeken 
bij de beglazingsrubbers aan de binnenkant. Dit zijn de meest kritische 
plekken en een beetje condensatie is niet erg, aangezien die zelfs bij een 
lichte stijging van de temperatuur snel zal verdwijnen. 

5.3.3 Constructieve eigenschappen 
De constructie zoals zij getoond is, is ontworpen om weerstand te kun
nen bieden aan de genormeerde belastingen. Het gaat in deze bijna puur 
om de weerstand tegen windbelasting. Deze is vastgesteld op 2400 Pa. 
Hierbij is de doorbuiging maatgevend, aangezien een glazen vlakvulling 
een grote stijfheid vereist. De getoonde profilering voldoet hieraan. De 
totale houtdiepte bedraagt in dit geval 216 mm o In deze berekening is 
een eventuele bijdrage van het aluminium deel niet verdisconteerd. Dit 
geeft dus een klein beetje extra marge. 

5.3.4 Brandveiligheid 
Bij de brandveiligheid van het ontwerp komt het vooral aan op de 
aansluiting van de elementen op de gevel. Deze dient minstens even 
brandwerend te zijn als de rest van de vloer, en in ieder geval net zo lang 
brand tegen te houden totdat de beglazing het begeeft. Bij een detailler
ing zoals te zien in detail 13 op pag . 1 xx is rekening gehouden met de 
brandveiligheid door het toepassen van twee bovenregels met daartus
sen rockwool en daartegenaan een staalplaat. Een enkele bovenregel 
zal het door de inbrandsnelheid van het hout te snel begeven. Indien de 
gevel als een "fotolijst" uitgevoerd dient te worden , is het toepassen van 
een sprinklerinstallatie onvermijdelijk. Op deze man ier is het aannemelijk 
gemaakt dat de constructie brandveilig genoeg is. 

5.3.5 Productie 
In deze paragraaf zal stap voor stap uit de doeken gedaan worden 
hoe de elementen geproduceerd zullen worden. Het produceren van 
de houten frames zal verzorgd worden door Timmerselekt Doornenbal 
BV te Veenendaal. Waar het afmonteren plaats zal vinden is nog niet 
bepaald . Het kan zijn dat de houten frames naar Deurne vervoerd wor
den om het aluminium deel daar te bevestigen , het kan ook zijn dat het 
glas en aluminium naar Veenendaal gebracht wordt zodat de elementen 
daar afgemonteerd kunnen worden . 
Dit stappenplan zal beperkt worden tot de productie van een volledig 
beglaasd element. 



Afb. 5.13 en 5.14 Stap 1: fabricage van het houten frame. 
Stap 1 
In Veenendaal zal het houten frame gemaakt worden . Dit frame bestaat uit 
de rand en alle eventuele tussenstijlen en -regels . Dit frame zal gemaakt 
worden volgens Concept 111 van de NBVT. Het belangrijkste aspect hier
van is dat het voorzien wordt van een aflaksysteem, voor de precieze 
details hiervan wordt naar de bijlagen verwezen . Het houten frame wordt 
al voorzien van de benodigde frezen om de rubbers te plaatsen, en ook 
voor de sparingen voor de opleggingen . De hoeken worden gemaakt 
onder verstek. Zij worden verlijmd en om ze op hun plaats te houden 
wordt in een speciale sparing een klosje geslagen in de vorm van een 
dubbele zwaluwstaart . Dit frame wordt vervolgens voorzien van een 
laag fineer in de houtsoort die door de klant gewenst wordt, waarna het 
afgelakt kan worden. De voorkeur gaat hierbij uit naar een blanke lak, 
maar indien gewenst kan het frame in elke RAL-kleur geleverd worden. 

Stap 2 
Stap 2 behelst het prepareren van het frame ten behoeve van de 
beglazing/vlakvulling. Hiertoe dienen drie dingen te gebeuren. 
Het eerste is het plaatsen van de beglazingsrubbers aan de binnen
kant. Hiertoe dient er in de frees waarin zij gedrukt zullen worden kit 
aangebracht te worden. De rubbers kunnen vervolgens in de kit gedrukt 
worden. Dit is nodig voor een hermetische afdichting . 
De tweede stap is het aanbrengen van de glasdragers. Deze bevinden 
zich 100 mm uit de stijl, en zij zijn elk 100 mm breed . Het is van be-

Afb. 5.15, 5.16 en 5.17 Stap 
2: Het frame wordt voorzien 
van de benodigde clips 
voor de bevestiging van 
de aluminium lijst. Tevens 
worden de glasdragers 
bevestigd en de binnen
beglazingsrubbers i ngekit. 

lang dat deze glasdragers horizontaal geplaatst worden . De derde stap 
is het aanbrengen van de rubberen clips waar overheen de aluminium 
deklijsten geklikt zullen worden. Deze clips zijn voorzien van lipjes om 
ze gedwongen te positioneren. Zolang het hout netjes recht is zullen alle 
clips netjes uitgelijnd zijn. 

Stap 3 
Het beglazen bestaat uit twee stappen. De eerste stap betreft het rondom 
aanbrengen van stelblokjes en afstandhouders om de ruit op zijn plek te 
houden. Dit zijn er acht in totaal bij normale beglazing. Vervolgens kan 
de ruit geplaatst worden. 



Afb. 5.18 en 5.19 Stap 3: Het houten frame wordt beglaasd. 

Stap 4 
De volgende stap is het maken en bevestigen van de aluminium lijst. 
Deze lijst bestaat uit vier profielen en vier hoekverbinders. Door middel 
van deze hoekverbinders behoudt dit frame zijn stijfheid. De lijsten zijn 
voorzien van haakjes om de hoekverbinders op hun plaats te houden. 
Wanneer nu het aluminium frame gereed is, kan het op het houten frame 
gepositioneerd worden. Om het er overheen te klikken kan een zachte 
hamer gebruikt worden of een gewone hamer en een houten klos om het 
gemoffelde aluminium te beschermen. 

Afb. 5.20 en 5.21 Stap 4: Het beglaasde houten frame wordt voorzien van 
de aluminium frames, deklijsten en buitenbeglazingsrubbers. 

.,' 

, " ... Il 

~---- - ~-- ' --

Afb. 5.22 en 5.23 Stap 5: Het beglaasde houten frame wordt voorzien van 
de laatste dingen, ankers en rubbers. 

De volgende stap is het inhaken van de kliklijsten , waarna de beglazings
rubbers voor de buitenkant tussen de kliklijst en de ruit aangebracht 
kunnen worden. 
Stap 5 
De laatste stap betreft het afwerken van de houten elementen. Nu vindt 
de bevestiging van de ankers plaats , en het aanbrengen van de ben
odigde rubbers aan de buitenkant. 



5.3.5 Logistiek en Montage 
Na stil gestaan te hebben bij de montage van de individuele elementen 
zal er nu beschreven worden hoe deze elementen naar de ruwbouw ver
voerd en tegen de ruwbouw bevestigd zullen worden. Zoals al eerder 
gezegd worden de houten elementen staand geplaatst in tegenstelling 
tot de aluminium elementen, die gehangen worden. De bevestiging aan 
de ruwbouw is voor een groot deel projectonafhankelijk. De achtercon
structie kan dus niet voor vast aangenomen worden. Voor dit voorbeeld 
zal uitgegaan worden van een in-situ betonvloer. Deze manier van bou
wen komt veel voor in Engeland . Voor een ander soort constructie zal 
een andere oplossing geëngineerd moeten worden. 

5.3.5.1 Logistiek 
Het verplaatsen van de gevelelementen gaat in drie stappen. De eerste 
stap betreft het verplaatsen naar de bouw. Oskomera gebruikt hiervoor 
speciale houten kratten (zie afb 4.58), waarin de elementen op hun kant 
geplaatst worden. Doorgaans gaat dit per drie elementen. De elementen 
worden op deze manier per vrachtwagen naar de bouw vervoerd. Deze 
kratten kunnen enkele malen hergebruikt worden voordat ze vervangen 
worden. 

Afb 5.24 gebruik van een kleine kraan om 
elementen op hun plek te hijsen. 

Eenmaal op de bouw 
aangekomen worden de 
kratten geopend, waarna 
door middel van de grote 
bouwkraan de elementen 
in de ruwbouw opgesla
gen worden. Om de el
ementen daar te krijgen 
zijn zij voorzien van een 
hijsvoorziening. Deze 
hijsvoorziening bestaat 
uit twee hijsbanden die 
aan de zijkant tegen 
het houten deel aang
eschroefd zijn . Elk van 
deze banden kan 600 kg 
dragen, zodat als er iets 
mis zou gaan ook één 

band het element kan 
dragen. Deze banden 
zijn voorzien van certific
ering. Het grote voordeel 
van deze banden is dat 
zij flexibel zijn en na mon
tage van het element in 
een van de kieren tussen 
de elementen kunnen 
verdwijnen zodat zij het 
verdere montage proces 
niet in de weg zitten . Als 

tussenvoorziening tussen Atb 5.25 Opslag van elementen op de verdieping 
kraan en element wordt binnen het gebouw. 
een evenaar toegepast. 
Een evenaar is een hori-
zontale balk met een contragewicht. Deze horizontale balk zorgt ervoor 
dat er alleen in verticale richting aan de hijslussen getrokken wordt. Het 
contragewicht zorgt ervoor dat het mogelijk is de hoek waaronder de 
elementen hangen aan te passen . 
Voor de uiteindelijke montage, de derde stap van het transportproces, 
wordt een kleine uitrijkraan gebruikt, die in het gebouw staat, doorgaans 
een klein aantal verdiepingen hoger. 

5.3.5.2 Montage 

Stap 1 
Stap 1 behelst het plaatsen en stellen van de ankers. Zoals eerder gezegd 
wordt er alles aan gedaan om alle stelmogelijkheden zoveel mogelijk in 
te bouwen in de ankers. Dit heeft het grote voordeel dat de elementen 
zelf niet of nauwelijks meer nagesteld hoeven te worden. Een anker van 
10-15 kg tot op de milimeter op zijn plek zetten is namelijk een stuk 
eenvoudiger dan wanneer dat met een element van ongeveer 300 kg di
ent te gebeuren. In dit voorbeeld zal, zoals gezegd, de bevestiging aan 
een in-situ betonvloer als uitgangspunt genomen worden. 

Eerst dient er tijdens het storten van de betonvloer een halfen-rail 
meegenomen te worden. Hieraan zullen de ankers bevestigd worden . 



Afb 5.26 en 5.27 Een render en CAD
tekening van de preparatie van de uit
voering. Er wordt een halfen-rail HTA 
38/17 in de kopse kant van de vloer 
ingestort, en aan de bovenkant wordt 
een sparing voorzien voor het anker. 
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Deze halfen-rail kan in de kopse kant ingestort worden. Dit heeft het 
grote voordeel dat zij gewoon tegen de zij kist aan gebout kan worden 
waardoor de locatie gegarandeerd is. De onderkant is lastiger door de 
aanwezigheid van de tafelkist, en aan de bovenkant moet er een con
structie gefabriceerd worden om de rail op zijn plek te houden. Boven
dien kan nu de uitstekende rand van de tafelkist gebruikt worden om op 
te staan tijdens het stellen van de ankers. 

De ankers zijn in dit geval vormgegeven als een hoekstaal van 200 x 
100 x 10 mm met een lengte van 450 mm o Zij wegen 10,35 kg en onder
steunen twee elementen. Zij kunnen in drie richtingen gesteld worden. 
Zij worden bevestigd met een hamerkopbout. Deze bout is lang genoeg 

om door middel van uitvullen het 
stellen loodrecht op de vloerrand 
mogelijk te maken. Voor dit stel
werk wordt +/- 15 mm aange
houden. Dit is de maat die meestal 
afgesproken wordt in het contract. 
Wanneer de afmetingen groter 
worden dient dit apart opgelost te 
worden. Door het toepassen van 
verschillende lengtes van deze 
hamerkopbouten hoeft de ruimte 
tussen vloerrand en element niet 
te groot te worden . 
Verder zorgt de hamerkopbout er
voor om een geribbelde plaat op 
zijn plek te houden . De ribbels op 
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deze plaat vallen in ribbels die in Afb 5.28 Op deze afbeelding is goed 
het hoekstaal gemaakt zijn. Door te zien hoe de geribbelde plaat het 
middel van deze ribbels kan het anker verticaal op zijn plek houdt. 

anker in de hoogterichting gesteld 
worden. Hiervoor wordt eveneens +/- 15 mm aangehouden. Het stel
len in de richting evenwijdig aan de vloerrand kan simpelweg gebeuren 
door het verschuiven van het anker in de halfen-rail. Het verschuiven in 
die richting na bevestiging wordt voorkomen door de klemmende werk
ing van het aandraaien van de moeren over de hamerkopbout. 
Als laatste moet de bovenkant van het anker nog horizontaal gesteld 
worden . Dit gaat in principe goed door de aanwezigheid van de horizon
tale ribbels in de bevestigingsplaten en het anker, ervan uitgaande dat 
de rail (nagenoeg) recht in de rand van de betonvloer terecht gekomen 
is . Dit heeft alles te maken met het loodrecht stellen van de zij kist van de 
betonvloer. 



Stap 2 
Dit stellen van de ankers kan in principe tot op de millimeter nauwkeurig 
gebeuren, wat een maximale afwijking in (vooral) het verticale vlak tus
sen twee ankers van 2 millimeter betekent. Om dit te ondervangen wordt 
gebruk gemaakt van vulplaatjes van 1 mm dik. 
Het positioneren en fixeren van de elementen in de drie richtingen gaat 
dus als volgt. Eerst worden zij in horizontale richting aangeschoven 
tegen het naastliggende element. Als vast punt wordt daarvoor een 
hoekelement aangenomen, aangezien de positie van dat element in de 
twee horizontale richtingen vastligt. De diepte van de sponning van dat 
element bepaalt de uiterste positie. Het rubber in de zijkant van het te 
positioneren element valt in deze sponnig. Wanneer het element in de 

Afb 5.29 en 5.30 Een render en CAD
tekening van het bevestigde anker. 
Het wordt op afstand gesteld met vul
platen, kan in hoogte gesteld worden 
door middel van slobgaten en kan in 
de langsrichting gesteld worden door 
de hamerkopbouten in de rail op en 
neer te schuiven. 
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breedterichting goed hangt, kunnen de bouwvakkers het element laten 
zakken, zodat het op de oplegging van het onderliggende anker komt te 
rusten. Bij dit laten zakken haakt een speciale, haakvormige staalplaat 
achter een U-zetwerk wat aan de voorkant tegen het anker bevestigd 
is. Dit zorgt voor fixatie in de richting uit het gevelvlak. Belangrijk te 
vermelden hierbij is dat het element absoluut niet aan deze haak mag 
komen te hangen, daar is zij niet voor ontworpen! 

Afb 5.31 en 5.32 Een render en CAD
tekening van het ingehangen element. 
De onderverbinding is op afbeeldingen 
5.35 en 5.36 te zien. 



Stap 3 
Eerst dient er ter plekke van waar de staalplaten komen, het element aan 
de bovenkant van een drukband voorzien te worden teneinde een goede 
dampdichting te verkrijgen. 
Op de voorste doken wordt nu een vulring gelegd, op de achterste doken 
een schotelveer. Deze voorziening maakt het mogelijk het uiteinde van 
de stalen plaat fijn op hoogte te stellen. Vervolgens kunnen de bovenste 
platen op het anker geschroefd worden. Deze vormen de oplegging voor 
de bovenliggende elementen. Hun positie ligt vast door de positie van 
het anker. Deze platen kunnen door middel van een verende ring over 
de achterste dook horizontaal gesteld worden. Dit maakt het mogelijk 
het uiteinde van de plaat precies in de juiste positie te krijgen om het 

Afb 5.33 en 5.34 Een render en CAD
tekening van het een rij elementen 
wanneer zij compleet is met 
afgemonteerde ankers. 

bovenliggende element te ondersteunen. Zelfs als het element geplaatst 
is, kan het door middel van de achterste bout nog in geringe mate bij
gesteld worden. 
Het afronden van de bovenste rand van de opstand voorkomt dat de el
ementen die daar op staan beschadigen. Daarna kunnen de elementen 
aan de bovenkant voorzien worden van de doorlopende rubber strips 
die nodig zijn voor de horizontale waterkering. 

Stap 4 
Nu kan voor de bovenliggende rijen elementen stap 1 tot en met 3 her
haald worden. 

Afb 5.35 en 5.36 Een render en CAD
tekening waarbij het bovenliggende el
ement gepositioneerd en gemonteerd 
is. 







Testplan 
In dit hoofdstuk zal beschreven worden welke tests er nodig zullen zijn om 
een KOMO-certificaat te bemachtigen. Daarnaast zal aangegeven worden 
wat er nodig is voor tests om een CWCT-certificering te verkrijgen zodat 
de elementengevel ook op de Engelse markt toegepast kan worden. 



6 Testplan 
In dit hoofdstuk zal beschreven worden op welke wijze er naar een 
KOMO-certificaat gestreefd gaat worden. Zonder dit certificaat is het 
namelijk zinloos een product zoals deze gevel in de Nederlandse markt 
te proberen te zetten. Om een KOMO-certificaat te bemachtigen dienen 
onze gevelelementen te voldoen aan de BRL 0801 uitgegeven door de 
Stichting Keuringsbureau Hout, het SKH. 
Dit hoofdstuk betreft alleen de eigenschappen die door middel van tests 
vastgelegd dienen te worden. Voor een KOMO-certificaat zijn nog meer 
eigenschappen van belang, maar deze kunnen aan de hand van nor
men en tekeningen bepaald worden. Deze zullen in de laatste paragraaf 
benoemd worden, alsmede de normen die nodig zijn om deze eigen
schappen te bepalen. 
Het is ook niet de bedoeling om in dit hoofdstuk de betrokken tests te 
uit en te na te beschrijven. Dat staat in de normen beschreven waarnaar 
vernoemd wordt. Wat wel van belang is, is te beschrijven waarop precies 
getest gaat worden en welke waarden er bereikt dienen te worden. 

6.1 Sterkte 
De sterkte van de constructie dient volgens NEN 6760 berekend te wor
den. Om deze berekende sterkte te testen dient een beproeving uitgevo
erd te worden volgens NEN-EN 12211. De beoogde sterkte die gehaald 
moet worden is 2400 Pa. Dit is de hoogste waarde waarop volgens de 
CWCT standaard getest kan worden. Voor de ultieme veiligheidstest di
ent er bij 3600 Pa getest te worden. De testresultaten dienen volgens 
NEN-EN 12210 weergegeven te worden. 
Voor het testen volgens CWCT Par. 3.6 zal voldaan moeten worden aan 
de testmethode zoals beschreven in Hoofdstukken 8 en 9 van Test meth
ods for Curtain walling. 

Volgens CWCT 2.5.3 zal het element ook getest moeten worden op een 
belasting van 500N op een vierkant oppervlak van 100 x 100 mmo Dit 
komt ongeveer overeen met een persoon die op een ladder staat of 
een glazenwassers-installatie. Daarnaast dient de gevel een lijnlast van 
0,74 kN/m1 op 1100 mm boven vloerniveau op te kunnen nemen. Dit als 
doorvalbeveiliging. 

Wat stootbelastingen betreft zal een test uitgevoerd moeten worden vol
gens NEN-EN 13049. Deze test dient gerapporteerd te worden volgens 
NEN-EN 13049. De precieze specificaties voor deze proef staan bes
chreven in EN 12600. De klasse waar we op mikken is 5 (950 mm val
hoogte). 

Om in Engeland geaccepteerd te worden dient er op stootbelastingen 
getest te worden volgens BS 8200. 

6.2 Doorbuiging 
De doorbuiging dient gemeten te worden tijdens een aparte test op 2400 
Pa. Deze kan op dezelfde manier uitgevoerd worden als de sterkte-test, 
dus volgens NEN-EN 12211. De doorbuiging dient te voldoen aan de 
CWCT-eis van 1/175 x I of 15 mm. 

6.3 Luchtdichtheid 
De gevel dient luchtdicht te zijn volgens NEN 2778. De testdruk die 
bereikt dient te worden is 600 Pa. Dit is genoeg om aan de hoogste 
Engelse classificatie te voldoen. Volgens tabel 2 van NEN 2778 is de 
maximale druk 640 Pa. Het zou mooi zijn als we die halen, maar dit is 
niet noodzakelijk. Om in Engeland geaccepteerd te worden dient er op 
dynamische belastingen getest te worden volgens Test methods for cur
tain walling hoofdstuk 5. 
Ook dient een dynamische luchtdichtheidstest uitgevoerd te worden vol
gens hoofdstuk 6 van hetzelfde document. 

6.4 Waterdichtheid 
Het gevelelement dient waterdicht te zijn, bepaald volgens NEN 2778. 
Volgens de CWCT tabel 1.4.2 is de maximale testdruk 600 Pa. Dit houden 
we aan, ondanks de maximale testdruk van 640 Pa volgens tabel 2 van 
I\lEI\l2778. 600 Pa is de eis, als we 640 Pa halen is dat mooi meegenomen. 
Ook is er een verschil in de hoeveelheid water die een gevel zou moeten 
kunnen verwerken. Volgens NEI\I-EN 12155-2000 dient een gevel belast 
te worden met 2,0 l/m2 per minuut, volgens de CWCT dient dit maar liefst 
3,8 l/m2 per minuut te zijn. Om in Engeland geaccepteerd te worden di
ent er op dynamische belastingen getest te worden volgens Test meth
ods for curtain walling hoofdstuk 5. 



N.B. Voor CWCT-certificering dienen de tests in de volgende volgorde 
uitgevoerd te worden: (Par. 3.8.2. CWCT): 
• Luchtdichtheid 
• Waterdichtheid - statisch 
• Windbelasting - 2400 Pa (bruikbaarheids grenstoestand) 
• Luchtdichtheid 
• Waterdichtheid - statisch 
• Waterdichtheid - dynamisch 
• Windbelasting - 3600 Pa (uiterste grenstoestand) 
Na deze serie tests mag het prototype ontmanteld worden voor inspec
tie. Wanneer het prototype één van deze tests niet mocht halen dient het 
testproces afgebroken te worden . 

6.5 Thermoshoek 
Een thermoshock test is optioneel en niet verplicht voor een KOMO- of 
CWCT-markering. Het is echter wel prettig om te weten dat bij plotselinge 
afkoeling de glaslijsten van het ontwerp blijven zitten . 

6.6 Overige eisen, via normen te 
bepalen 
Beperking van de ontwikkeling van brand. Dient te voldoen aan BB-AFD 
2.12, art . 2.92 te controleren via I\JEI\I-EN 13501-1 
Beperking van de uitbreiding van brand. Dient te voldoen aan BB-AFD 
2.13, art . 2.103. Te controleren via NEN 6068 
Beperking van het ontstaan van rook. Dient te voldoen aan BB-AFD 2.15, 
art 2.125. Te controleren via NEN-EN 13501-1 
Beperking van de verspreiding van rook. Dient te voldoen aan BB-AFD 
2.16, art . 2.134. Te controleren via NEN 6075. 
Inbraakwerendheid. Dient te voldoen aan BB-AFD 2.25, art. 2.214. Te 
controleren via NEN 5096. 
Geluidswering. Dient te voldoen aan BB-AFD 3.1, art. 3.1 . Te berekenen 
via NEN 5077. 
Wering van vocht van binnen. Dient te voldoen aan BB-AFD 3.7, art. 
3.26. Alleen bij dichte binnenpanelen. Controle via NEN 2778. 
Beperking toepassing van schadelijke materialen. Dient te voldoen aan 
BB-AFD 3.15, art. 3.106. 

Vrije doorgang , drempelhoogte. Dient te voldoen aan BB-AFD 4.3 resp. 
4.4 Dit houdt in dat de doorgangen minimaal 810 mm breed en 2300 mm 
hoog zijn en de drempelhoogte maximaal 20 mm is. 
Warmte doorgang . U-waarde dient kleiner te zijn dan 4,2 W/m2K. Con
trole via NEN 1068 





Conclusies en 
aanbevelingen 

In dit hoofdstuk zullen de conclusies eerst bondig behandeld worden, 
waarna er vervolgens de mogelijkheden voor verder onderzoek 
besproken zullen worden. 



7.1 Conclusies 

1. Naar aanleiding van al het voorgaande kan er als belangrijkste 
conclusie getrokken worden dat het goed mogel ijk is om de problemen 
te overwinnen die spelen bij het ontwikkelen van een elementen gevel die 
de materialen hout en aluminium combineert. Nog niet alle problemen 
zijn opgelost, maar zowel ikzelf als Oskomera als Timmerfabriek Doorn
enbal hebben het volste vertrouwen in het huidige concept. 

2. Het is het beste om de dragende functie van het frame in het hout 
onder te brengen. Dit is concepttechnisch het meest zuiver. Samen
werken levert slechts marginale winst op, terwijl je daarmee een hoop 
interne spanningen oproept. 

3. Het is constructief gezien het beste om de elementen staand te 
monteren . Deze overweging overheerst de uitvoeringstechnische over
wegingen , waaruit een voorkeur voor hangende montage naar voren 
komt. De uitvoeringstechnische problemen zijn in deze eenvoudiger te 
overwinnen dan de constructieve problemen. 

4. De duurzaamheid van het houten deel van het element is slechts 
aannemelijk gemaakt, niet wetenschappelijk bewezen. Het ziet er toch 
goed uit wat dat betreft. Er zijn namelijk, zoals getoond is, genoeg redenen 
om aan te nemen dat er niets mis zal gaan met onze elementen . 

5. Het gebruik van geacetyleerd hout, Accoya, is zeker de moeite van 
het overwegen waard . Ondanks de hogere prijs biedt het hout grote 
voordelen, zeker wat betreft maatvastheid en duurzaamheid . Wanneer 
de meerkosten in verhouding tot de bruto prijs per vierkante meter 
geplaatst worden , valt dat bijzonder mee. Daarom dient Accoya zeker in 
de vergelijking meegenomen te worden. 

6. Voor de productie van de elementen zou het wel eens de moeite 
waard kunnen zijn de montage uit te besteden aan de timmerfabriek . 
Door de kleine hoeveelheid aluminium die in het ontwerp aanwezig is , is 
het misschien wel verstandig de aluminium profielen daarheen te trans
porteren , in plaats van de houten frames naar Deurne. Het vermoeden 

bestaat dat dit de efficiëntie van het productieproces ten goede komt, en 
daarnaast ook de kwaliteit van de houten frames. 

7. Het monteren van de elementen dient op een manier te gebeuren die 
in de elementengevelbouw nieuw is. Dit heeft voornamelijk te maken 
met het feit dat geheel beglaasde elementen geleverd moeten kunnen 
worden ( het "foto-lijst principe"). Wanneer dit niet het geval is en de 
elementen verstijfd kunnen worden, wordt het mogelijk om de elementen 
op de traditionele manier te bevestigen, namelijk hangend. 

8. Het is wenselijk de stelmogelijkheden voor de elementen zoveel 
mogelijk te concentreren in de ankers. Hierdoor hoeft er, nadat de ankers 
gesteld zijn , weinig meer te gebeuren om de elementen op hun plaats te 
krijgen met een minimum aan nastellen. 

7.2 Aanbevelingen voor verder 
onderzoek 
Naar aanleiding van dit onderzoek is er uiteraard nog een aantal dingen 
die niet (volledig) konden worden uitgezocht, en zoals bij ieder onder
zoek roept ieder antwoord dat er gevonden wordt weer nieuwe vragen 
op. 

Het belangrijkste vraagstuk dat op het moment nog open staat is het 
definitieve bewijs dat de constructie duurzaam is. Er is veel tijd 
gestoken in dit onderwerp en dit heeft een heleboel indirect bewijs op
geleverd dat het goed is. Daarnaast is er het gevoel dat het goed zit 
en wanneer er naar de tekeningen gekeken wordt kan er niet gezegd 
worden dat het een kritische constructie is. Maar het gaat hier wel om 
een elementengevel en niet om een kozijn dat bij beschadiging gemak
kelijk gerepareerd of zelfs vervangen kan worden. Er zou daarom nog 
tijd gestoken kunnen worden in het maken van een berekening van het 
dynamisch vochtgedrag en de invloed daarvan op het houtvochtgehalte. 
Zelfs als dit een 'standaardjaar' betreft zou dit waardevolle informatie op
leveren. Hiervoor zijn echter hulpbronnen nodig die buiten bereik zijn. 



Daarnaast zijn er nog vragen met betrekking tot de sterkte van de clips 
tussen het hout en het aluminium in. Aangezien zij oorspronkelijk ontwik
keld zijn voor het gebruik in kozijnen, die doorgaans niet aan hoge wind
belastingen blootstaan, rijst de vraag of zij sterk genoeg zijn en goed 
genoeg vastzitten. De vraag is vooral of zij de trekkrachten op kunnen 
nemen wanneer zij aan windzuiging blootgesteld worden. Normaal 
gesproken worden er vijf op een meter toegepast. Wanneer blijkt dat 
dit niet voldoende is, kan dit aantal verhoogd worden. Om dit te onder
zoeken zal er een kozijn in een testkast geplaatst moeten worden om de 
treksterkte van de clips en hun bevestigingen te testen. 

Ook een aandachtspunt is de waterdichtheidstest. Wanneer deze uitge
voerd is, is het van groot belang na afloop de rubbers los te trekken om 
te kijken of er water in de sponningen achter/onder de rubbers terecht
komt. Wanneer dit het geval is, kunnen er namelijk problemen optreden. 
De rubbers zijn er namelijk om af te dichten, en dus dichten zij de weg 
naar buiten ook af voor eventueel water wat achter de rubbers terecht
komt. Het kan in dit geval nodig zijn de rubbers in te kitten. 

Ook kan er nog gekeken worden naar de sterkte van de onderregel, ter 
plekke van de glasondersteuning. Wanneer toegepast bij hoge wind
druk, wat diepe regels en stijlen tot gevolg heeft, steekt de onderregel 
vrij ver over de ondersteuning heen en de vraag is of de neus van het 
hout sterk genoeg is, zeker omdat zij loodrecht op de vezelrichting belast 
wordt. Dit effect wordt tegengewerkt door de stijlen. Deze stijlen zullen 
proberen de neus van het hout op haar plek te houden. Het is voorals
nog onduidelijk wat het effect van de stijlen op de onderregel is. Hiervoor 
zijn de sterktecijfers over de gelijmde hoekverbinding essentieel. 

7.3 Reflectie 
Terugkijkend op dit project kan ik voorop stellen dat dit project boven 
verwachting soepel verlopen is. 

Het belangrijkste hierin is dat de samenwerking tussen de verschillende 
belangengroepen die invloed hadden op dit project is zonder compli
caties verlopen en zij hebben elkaar goed aangevuld zonder elkaar teveel 
tegen te werken. Het gaat hier vooral om de commerciële belangen 
van Oskomera aan de ene kant en de onderwijsdoelstellingen van de 
universiteit aan de andere kant. Zij zijn daarbij beiden open-rninded dit 
projct ingegaan en stonden open voor elkaars belangen en wensen. 

Deze intensieve input van twee kanten heeft er ook toe geleid dat het 
project gedurende het hele traject (nagenoeg) in de goede richting 
voortgegaan is. Hierdoor is weinig tijdverlies opgetreden doordat 
dezelfde stukken van het traject op twee verschillende manieren door
lopen moesten worden. Daarom is er eigenlijk voortdurend vooruitgang 
geboekt. 

Daarnaast blijkt ook dat het vaak goed mogelijk is om dingen op korte 
termijn te regelen. Een goede voorbereiding is daarvoor essentieel. Wan
neer je goed voorbereid op iemand af stapt om iets te regelen, is deze 
persoon vaak sneller bereid je te vlug te helpen. 

Frappant is ook dat er bijzonder laat in het traject tot het concept van 
de uiteindelijk gekozen oplossing voor de profilering gekomen is. Deze 
oplossing hebben wij al vroeg in het project onder ogen gehad, maar 
toen verworpen. Dit heeft waarschijnlijk alles met voortschrijdend inzicht 
van doen. 

Kijkend naar welke dingen er beter anders gekund zouden hebben blijkt 
dat dit lijstje bijzonder kort is, en vooral niet-significante details betreft. 
Sterker nog, wanneer het project nog een keer uitgevoerd zou moeten 
worden zou ik het op dezelfde manier doen, en dezelfde mensen erbij 
betrekken. 





Literatuur en 
afbeeld i ngen 

In dit hoofdstuk bevinden zich de literatuurlijst en de verantwoording 
van de afbeeldingen. 



8.1 Geraadpleegde literatuur 

8.1.1 Boeken en rapporten 

Gevels en Architectuur: Facades in aluminium Renckens, J.L.M. VMRG Nieuwegein 1996 90-9009-266-8 
en glas 

Gevels en daken deel 1: s Hendriks, N TUle Eindhoven 2002 

Bouwen met Aluminium Soetens, Fen Hove, B.W.E.M. van TUle Eindhoven 2002 

Houtconstructies Schot, F TUle Eindhoven 1998 

Houtvademecum Wiselius, S.E. Sdu U Den Ha ge 2005 90-1210-815-2 

Tweede huid Facade: een duurzame evel Kohier, J.W. SBR Rotterdam 1e 2005 90-5367 -420-9 

Technol ie en 0 anisatie van alu- lasfacades Renckens, J.L.M. TU Delft Delft 1997 90-5269-232-7 

Tabellenboek voor de bouw Bone, A.H.L.G. Den Ha 1e 2003 90-4400-730-0 

NBD-BDA Gevelreeks 1: Gevels-basiskennis Hendriks, N en Blom, I Den Ha 1e 2005 90-1211-230-3 

Polytechnisch Zakboek Leijendeckers, P.H.H. e.a. Reed Business Arnhem 50e 2003 90-6228-410-8 
Information 

Verdicht Hout Weersink, R. Tu Delft Delft 1991 NVT 

Kwaliteit van houten gevelelementen, studie-uit- A.C. van Merrienboer SMD Uitgevers Leiden 1e 1995 90-212-9066-9 

Constructiemechanica 4 Ir. C. Hartsuijker en Ir. J.W. Welle- TU Delft Delt 2006 NVT 
man 

Egwijzer Constructiestaal C.H. van Eldik Bouwen met Zoetermeer 2006 90-72830-65-2 
Staal 

Intelligente Architektur, April 2006 Christian Brensing Geb. Wein- Leinfelden- 2006 Tijdschrift 
brenner Echterdin en 

Wood moisture content of coated wood/alumin- Gerhard Grüll e.a. Holzforschung Wenen 2005 ISSN 0018-3786 
ium windows Austria 



8.1.2 Geraadpleegde websites 

www.woodforum.be Guus Timmermans 

www.titanwood.com/home.htm 

www.centrum-hout.nl 

www.metoffice.gov.uk www.alvema.nl www.accoya.info 

http r.nINwk/weerdata.htm www.schneider-fassaden.de www.lnostone.nl 

www.raico.de www.houtcreator.nl 

www.shueco.de www.bouwproducten.nl 

www.tzn-houtconstructies.nl 

www.doornenbal.com 

www.fireretard.com 

www.houtinfo.nl 

8.1.3 Normen en andere publicaties 

Metalen Gevelelementen Projectdetails Utliliteitsbouw 1e 2002 90-5367 -335-0 

Productboek Velfac 2001 

Productboek Goetendoerffer 

CWCT Standard for Curtain Wallin 2e 1996 1-874003-12-2 

Document C Resistance to Moisture and Weather 978-1-85946-204-1 

Document E Resistance to Sound 978-1-85946-202-7 

Document L 1 A Conservation of Fuel and Power: New dwellin s 978-1-85946-217 -1 

Document L2A Conservation of Fuel and Power: New build in other than dwelli 978-1-85946-219-5 

Document N Glazin Safety 978-1-85946-212-6 

NEN 6700:2005 Technische Grondslagen voor Bouwconstructies 2005 

NEN 6702 Technische Grondslagen voor Bouwconstructies 2001 

I\JEI\J 6710 Technische Grondslagen voor Aluminium Constructies 1e 1991 

NEN 6760 Technische Grondslagen voor Houtconstructies 2001 

VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen 2006 
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Tekeningen 
In dit hoofdstuk bevinden zich de tekeningen van het Definitief Ontwerp 
van dit werkstuk. 



.q
o 
N 

co 
N 

Ol 

ei 

o 
o 
N 

.q-

oci 
n 

LOt 

40 40 

Aluminium glaslat enkel (nieuw) 
Aluminium lijst (nieuw) 
Kunststof Klikprofiel 
Accoya zijstijl rechts 
EPOM Waterkering verticaal (931028) 
Accoya zijstijl links 

/-1-------------------'---- '. Beglazingsrubber buiten (911107) 
Beglazingsrubber binnen (911026) 

Isolerende beglazing HR++ 

tflOOOlEl<!JII(l Aansluiting elementen horizontaal 

2050248 Houten 8ement evel 

GET: 'I\U DEUAR 
D.D.: 17-01-2008 

AKKOCRD: 
fOOWAAT: A3 



! 
i 

ot 

o .... 

10.9 

--- ---

28 204 

38.4 200 

Isolerende beglazing HR++ 

t--+ - -t- -t-r---------------------------------------l-------. Beglazingsrubber buiten (911107) 

.... ' 
I 

Beglazingsrubber binnen (911026) 

Aluminium glaslijst enkel (nieuw) 
Aluminium lijst (nieuw) 
EP DM waterkering boven (931054) 
Kunststof klikprofiel 
Accoya onderregel element 
EP DM waterkering onder(931 053) 
EP DM dampdichting (931055) 

NWllD<DlN> Aansluiting elementen verticaal 

2050248 Houten 8ement evel 

GEl: YIlJ DOIAR 
D.D.: 05-11-2007 
SOlAAl: 1:1 
AKJ(OOOO: 
F<JöIAAT: A3 

ID<.NR.: Delaa 02 



I 

I 
0 ' 
O l 
~ I 

i 
I , 

~ j 
I 

I 

'<T 
N 

m 
ei 

, 
"-
I 

i 
i , 
I 

t 
I 

I 
J, 

A' 

'----;t1--~e Multiplex beplating 10 mm 
Dampdichte folie 

/L~-r~~~~I-------------~------------------~--~---' EP DM Dampdichting verticaal (931028) 

----; 

Dubbele beglazing HR++ 
Zwak geventileerde spouw 
Steenwol isolatie 180 mm 

Aluminium glaslat enkel (nieuw) 
Aluminium lijst (nieuw) 
Kunststof Klikprofiel 
Accoya zijstijl rechts 
EP DM Waterkering verticaal (931028) 
Accoya zijstijl links 

EPDM Waterkering buiten verticaal (2 X 931054) 

------------------------:----_e Beglazingsrubber buiten (911107) 
Beglazingsrubber binnen (911026) 

H H 

Aansluiting elementen dicht multiplex horizontaal 
OPP.BrnANDEl..lHG: 
LMGOII(TE: 

GEl: 'IIll.J DO.IAA 
D.D.: 18-01-2008 

ARQilTDCT: SOiAAlc 

PRO.lXT: 



I 

~~ 
I I 

~ I I 

• Gegalvaniseerde staalplaat 2 mm 
0 / 2 

I 

~ \ / 
I EPDM Dampdichting verticaal (931028) 

Dubbele beglazing HR++ 

;( I ~. \/ Zwak geventileerde spouw 
I 1 Steenwol isolatie 180 mm 

10 

%S 
i 

I1 
I 

I 

~ 1 

1 

1 

i 
I Aluminium glaslat enkel (nieuw) 

o i 

~ 
co ' Aluminium lijst (nieuw) 

I I Kunststof Klikprofiel I 
Accoya zij stijl rechts %S EPDM Waterkering verticaal (931028) 
Accoya zijstijl links 

_ EPDM Waterkering buiten verticaal (2 X 931054) 

~~ 
\ 1 

I 
I 

~ 'k I v ~ Beglazingsrubber buiten (911107) 

"" Beglazingsrubber binnen (911026) 
N I t 

I 

~ 1 11~lj 
1 I AillIlAlD EN DELm 1I.H VA' ""'" <>HN GmJ<IJ<I> ""',....,." W I." 

I f~l l il ~~,~ NlJW1lXENHO Aansluiting elementen dicht multiplex horizontaal 
CJlP,8E}iANOEl.JlrtG: 

co "" 
LMGIlIKlé 

N a:i ~ GfT, \\I.JDElIAI< 

n 

)vl~ ~Ivl 
D.D.: 18-01 2008 

"""T1XI '"""" ""'()()RI}. 

PRO,EXI 2050248 Houten Elementqevel 
f'aa,lMT: A3 

m 

~~ ! I I 11 ~~ """""'" ei ~ 
1 

~~ 
Y(JoI10EIl..: 

~ ~ 
40 1b 40 

TElCNR.: Detail 03b 

," I ' I .U/l.llt",. ""' ,,,ru,.. 
! ~ 15:~~o-ll:'*~f~= _____ I RFII1<:IF' I 

= 



o 
N 

N 
00 

01 

ei 

I 
10 o 

Staalplaat 2 mm 

EPDM Dampdichting verticaal (931028) 

Shadowbox constructie 
- Gelaagd glas 8 mm 
- Phonotherm 200 klossen 
- Zwak geventileerde spouw 
- Aluminium zetwerk 2 mm 

-----,--___ e Aluminium glaslat enkel (nieuw) 
I--__________ .::.L _____ ~ Aluminium lijst (nieuw) 

Kunststof Klikprofiel 
Accoya zijstijl rechts 
EPDM Waterkering verticaal (931028) 
Accoya zijstijl links 

EPDM Waterkering buiten verticaal (2 X 931054) 

Beglazingsrubber buiten (911107) 
Beglazingsrubber binnen (911026) 
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Dubbele beglazing HR++ 
Zwak geventileerde spouw 
Steenwol isolatie 180 mm 
Dampdichte folie 
Multiplex plaat 10 mm 

Beglazingsrubber buiten (911107) 
Beglazingsrubber binnen (911026) 

Aluminium glaslijst enkel (nieuw) 
Aluminium lijst (nieuw) 
EPDM waterkering boven (931054) 
Kunststof klikprofiel 
Accoya onderregel element 
EPDM waterkering onder(931 053) 
EPDM dampdichting (931055) 
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Dubbele beglazing HR++ 
Zwak geventileerde spouw 
Steenwol isolatie 180 mm 
Gegalvaniseerde staalplaat 2 mm 

Beglazingsrubber buiten (911107) 
Beglazingsrubber binnen (911026) 

Aluminium glaslijst enkel (nieuw) 
I Aluminium lijst (nieuw) 

----==--:~;~[2g~~~~~~ij~~::::~=___,=::::~~~:2=t: ==___,~::==::--=---====-:--:~sg~~~-----EPBM waterkering boven (931054) 
n Kunststof klikprofiel 
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Accoya onderregel element 
EPDM waterkering onder(931 053) 
EPDM dampdichting horizontaal (931055) 
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Shadowbox constructie 
- Gelaagd glas 8 mm 
- Phonotherm 200 klossen 
- Zwak geventileerde spouw 
- Aluminium zetwerk 2 mm 

Beglazingsrubber buiten (911107) 
Beglazingsrubber binnen (911026) 

;/- H----'. Aluminium glaslijst enkel (nieuw) 

~=]~!,;;;~~;~~~~~===~~~::~~~t~~~~=~~~~~=:3~~:~ ~umi~uml~(~~~ ---- EPDM waterkering boven (931054) 
Kunststof klikprofiel 

,10.9.# 4-01'---_______ 8_2 22 

Accoya onderregel element 
EPDM waterkering onder(931 053) 
EPDM dampdichting horizontaal (931055) 

Aansluiting elementen dicht shadowbox verticaal 
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.~----+--_. EPOM Oampdichting verticaal (931028) 

~~~~~~~~~----.~~-e. Aluminium glaslat tweezijdig 
Aluminium lijst 
Rubber klikprofiel 
EPOM Waterkering verticaal (931028) 
Accoya stijl 

~~~~~~~~~~~~-~-.----e. Beglazingsrubber buiten (911107) 
Beglazingsrubber binnen (911026) 

.-~~~~~~~~~~~~~~~-+~_. Extra kierdichting, (911109) 

.--~~~~~~~~~~~~~-,-~_. Inzetraam hout-aluminium 
(Hier draai-kiep, kan ook anders) 

Aansluiting elementen inzetdeel verdiept horizontaal 
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- ---e EPDM Dampdichting verticaal (931028) 

Aluminium glaslat tweezijdig 
Aluminium lijst 
Rubber klikprofiel 
EPDM Waterkering verticaal (931028) 
Accoya stijl 

- ----- - - . Beglazingsrubber buiten (911107) 
Drukband 

.---------__e Extra kierdichting, (911109) 

;ré-/ J ------------. Inzetraam hout-aluminium 
(Hier draai-kiep, kan ook anders) 

.HOOOTD<EHl«> Aansluiting elementen inzetdeel verdiept verticaal 
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+------- ----.-- --------'------. Aluminium glaslat tweezijdig 
Aluminium lijst 
Rubber klikprofiel 
Accoya tussen stijl 

,+------------ - ----- --+---. Beglazingsrubber buiten (911107) 
Beglazingsrubber binnen (911026) 

,-------------j-----__.. Isolerende beglazing HR++ 

NIOUl_ TussenstiJ horizontaal 
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Isolerende beglazing HR++ 

------t----. Beglazingsrubber buiten (911107) 
Beglazingsrubber binnen (911026) 

Aluminium glaslat tweezijdig 
Aluminium lijst 
Rubber klikprofiel 
Aluminium glasdrager T 25'25'3 
Accoya tussenregel 

NWl11l<Dl.~ Tussenregel verticaal 
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--. Aluminium glaslat tweezijdig 
Aluminium lijst 
Rubber klikprofiel 
Accoya stijl 

Beglazingsrubber buiten (911107) 
Beglazingsrubber binnen (911026) 

- - - -----------------t----.... Extra kierdichting, (911109) 

r----- ------------1----__e. Inzetraam hout-aluminium 
(Hier draai-kiep, kan ook anders) 

NiOOJl1!ID1IQ Tussenstijl inzetdeel verdiept horizontaal 
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Inzetraam hout-aluminium 
(Hier draai-kiep, kan ook anders) 

Beglazingsrubber buiten (911107) 
Drukband 

Extra kierdichting, (911109) 

Aluminium glaslat 
Aluminium lijst 
Rubber klikprofiel 
Aluminium glasdrager T 25*25*3 
Accoya tussenregel 
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I r Multiplex beplating 10 mm 
Dampdichte folie 

------_ . Dubbele beglazing HR++ 
Zwak geventileerde spouw 
Steenwol isolatie 180 mm 

"01------------\ ---- -.- -- --------r---.. Aluminium glaslat tweezijdig 
Aluminium lijst 
Rubber klikprofiel 
Accoya tussenstijl 

----------------'i---- . Beglazingsrubber buiten (911107) 
Beglazingsrubber binnen (911026) 

Tussensti~ dicht multiplex horizontaal 
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Gegalvaniseerde staalplaat 2 mm 

Dubbele beglazing HR++ 
Zwak geventileerde spouw 
Steenwol isolatie 180 mm 

Aluminium glas lat tweezijdig 
Aluminium lijst 
Rubber klikprofiel 
Accoya tussenstijl 

"<I- I Beglazingsrubber buiten (911107) NI Beglazingsrubber binnen (911026) 
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Gegalvaniseerde staalplaat 2 mm 

Zwak geventileerde spouw 
Steenwol isolatie 180 mm 

Aluminium glaslat tweezijdig 
Aluminium lijst 
Rubber klikprofiel 
Accoya tussenstijl 

~~.---!ç::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~---e. Beglazingsrubber buiten (911107) 
Beglazingsrubber binnen (911026) 

•• ------. Shadowbox constructie 
- Gelaagd glas 6 mm 
- Phonotherm 200 klossen 
- Zwak geventileerde spouw 
- Aluminium zetwerk 2 mm 

Tussenstij dicht multiplex horizontaal 
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e-!1---+--J--_~-+-:;'.4-------------~'--~o:----------------flt-+-H----'. Dubbele beglazing HR++ 
Zwak geventileerde spouw 
Steenwol isolatie 180 mm 
Dampdichte folie 
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Multiplex plaat 10 mm 

Beglazingsrubber buiten (911107) 
Beglazingsrubber binnen (911026) 

Aluminium glaslat tweezijdig 
Aluminium lijst 
Rubber klikprofiel 
Aluminium glasdrager T 25*25*3 
Accoya tussenregel 

NiOJO_ Tussenreljel dicht multiplex verticaal 

CU: vu OOIAR 
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.'~---4--4---~----~~-------- -------------------------------111---- ----.... Dubbele beglazing HR++ 
Zwak geventileerde spouw 
Steenwol isolatie 180 mm 
Gegalvaniseerde staalplaat 2 mm 

Beglazingsrubber buiten (911107) 
Beglazingsrubber binnen (911026) 

-7"--bj--------. Aluminium glaslat tweezijdig 
Aluminium lijst 
Rubber klikprofiel 
Aluminium glasdrager T 25*25*3 
Accoya tussenregel 

1~-4~1---~-4~~----1----------------------~L-~2~0 ____________________________ ~~~ 

28 24 80 20 100 

Tussenregel dicht staalplaat verticaal 
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Shadowbox constructie 
- Gelaagd glas 6 mm 
- Phonotherm 200 klossen 
- Zwak geventileerde spouw 
- Aluminium zetwerk 2 mm 

Zwak geventileerde spouw 
Steenwol isolatie 180 mm 
Gegalvaniseerde staalplaat 2 mm 

Beglazingsrubber buiten (911107) 
Beglazingsrubber binnen (911026) 

Aluminium glaslat tweezijdig 
Aluminium lijst 
Rubber klikprofiel 
Aluminium glasdrager T 25*25*3 
Accoya tussenregel 

VAH 

Tussenregel dicht shadowbox verticaal 
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Bijlagen 
In dit hoofdstuk bevinden zich de bijlagen, waarnaar op diverse plaatsen 
binnen het verslag verwezen wordt. 



8.1 Tabellen 

Sterkteklassen met materiaaleigenschappen voor 
gelamineerd hout met homogene opbouw 

-- - - - - - - -
Eigenschap GL24h GL28h GL32h GL36h Eenheid 

fm;o;rep 24 28 32 36 N/mm2 

Eo ;ser ;rep 11600 12600 13700 14700 N/mm2 

Prep 
~ 

380 410 430 450 kg/m3 

ft;o;rep 16,5 19,5 22,5 26 N/mm2 

ft;90;rep 0,4 0,45 0,5 0,6 N/mm2 

fc;o;rep 24 26,5 29 31 N/mm2 

fc;90;rep 2,7 3,0 3,3 3,6 N/mm2 

fv;o;rep 2,7 3,2 3,8 4,3 N/mm2 

Eo;u ;rep 9400 10200 11100 11900 N/mm2 

Ego ;ser ;rep Naaldho 390 420 460 490 N/mm2 

Gser;rep 720 780 850 910 N/mm2 

Belangrijkste eigenschappen aluminium en staal 

eenheid Aluminium Staal S235 Staal S275 Staal S355 RVS 304 RVS 316 

Soortelijk gewicht kg/m3 2690 7800 7800 7800 7900 7950 

Treksterkte N/mm2 160 360-470 430-540 510-610 500-700 500-700 

Vloeispanning N/mm2 235 275 355 304 316 
rekgrens 0,2% N/mm2 140 - - - 185 205 
AfschLiivingsmodulus KN/mm2 81 81 81 
Elasticiteitsmodulus KN/mm2 70 210 210 210 200 200 

Lineaire uitzetting 10-6/K 25,5 12,0 12,0 12,0 16,5 16,5 

Smeltpunt C I 630-650 1495-1530 1495-1530 1495-1530 1400-1450 1375-1450 
Warmtegeleiding IW/m.K I 200 52 52 52 15 15 

Bron: J. Renckens: Facades in glas en aluminium 



8.2 Constructieve Uitwerking 

B.2.1 Globale dimensionering hoogte onderre
gel bij hangende montage 

Omvang element: 1.800 x 3.500 mm 

Glasgewicht: 2290 N 
Hout gelamineerd klasse GL28h 

E = 12.600 N/mm2 
rep 

FYd = 19,5 N/mm2 

Breedte profiel ligt vast op 200 mmo 
Kruipfactor \jIkrp = 1. 
Totale vervorming w = w x (1 +\jIkrp)' 

Schematisering: 

,'" 
~ 
1, 
I 

q = 2290 N/ 1,8 m = 1272 N/m = 1,27 kN/m 
Doorbuiging = 5/384 x q14/ EI 

0 
U 

,1\ 
I 
I 

! 

w = 2. Met verrekening \jIk = 1 geldt umax = 1 mmo max rp 

1 = 5/384 * 1,27 * 18004/ 12.600 x I 
1= 1,96 x 108 mm4 

1/12 bh3 = 1,96 X 108 

h3 = 9,84 x 1 05 

h = 99,5 mm 

B.2.2 Bepaling benodigd traagheidsmoment 
elementstijlen 

Windbelasting: -2400 Pa 
Element 1.800 x 3.500 mm 
Hout gelamineerd klasse GL28h: 

Erep = 12.600 1\J/mm2 

w < 15 mm 

Belasting Q per meter stijl: 
2400 x 1,8 x /2 = 2160 N/m1 = 2,16 kl\l/m1 

w = (5/384) X q14/ EI 
15 = (5/384) x 2,16 X 3.5004

/ 12.600 x I 
IbenOdigd = 2,12 x 107 mm4 

B.2.3 Bepaling doorbuiging metalen steunplat
en 

Staal kwaliteit: S235 
Doorsnede: 100*10 mm 
Belasting Fy= -1150 N 

Schematisering: 

u = 1/3 x Fi3 / EI 
y 

v' 
I W \'-I/-----------1I;~ 

/ , 

~~ 

uy = 1/3 x 1500 x 1593 /210.000 x 8,3 x 103 mm 
u = 1,15 mm 

y 



B.3 BISCO-Afbeeldingen 

8.3.1 Detail Raico Therm+ 



8.3.2 Detail Schneider 

A__ _ _ ___ ~ ~ ____ ~ ~~ 



8.3.3 Detail variant 1 



8.3.4 Detail Variant 2 
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8.3.5 Detail variant 3 
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8.3.6 Detail Variant 4 
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B.4 Voorwaarden Concept 111 NBVT 

BIJLAGE 3: SAMENVATTING VOORWAARDEN CONCEPTEN 

_ .-
Concept I Concept 11 - - I Concept 111 

Naaldhout (duurzaamheidsklasse B) 

- massief nvt toegestaan I toegestaan 

- gevinge~ast nv! toegestaan I toegestaan 
Loofhout (duurzaamheidsklasse AI 
-:massief toegestaan toegestaan toegestaan -- -

- gevingertast toegestaan toegestaan toegestaan 

Verfsysteem 
- grondlaksysteem verplicht nv! nv! 

- voorlaksysteem toegestaan verplicht nv! 

- affaksysteem .~~estaan toegestaan .L._ . verplicht 
Dorpelafdekkers - . ,. 

- Binnensponningen toegestaan verplicht verplicht 
(dorpelatdekkers) 

- Buitensponningen (neuslatten) i toegestaan verplicht verplicht 

Plaatsen ge\~.elelementen 
: - overdracht d.m.v. verplicht verplicht nv! 

f 
ve rwerkingsvoorschriften 

- door of onder toegestaan toegestaan verplicht 

I verantwoordelijkheid 
: producent 
i Beschermen op de bouw _.- . -

- overdracht d.m.v. verplicht nv! nv! 
verwerkingsvoorschriften 

' -:-door of onder toegestaan verplicht verantwoording 
ve rantwoordelijkheid 

I producent 

producent 

-_. 
- Fabrieksmatig toegestaan toegestaan nv! - ._ --

Beglazen 
-~ .. _-

- overdracht d.m.V. verplicht verplicht I nv! 
verwerkingsvoorschriften 

- door of onder toegestaan toegestaan 

I 
verplicht 

verantwoordelijkheid 
producent 1 

- Fabrieksmatig toegestaan toegestaan toegestaan 
SituerlnQ van Jall9ge!egen onderdorpels en stijlen 

• • 0 '-

- loofhoul (incl. oregon pine) ",50mm I ,, 50 mm --l- --- - :.50 mm I 
- naaldhout nv! ! ~ 50 mm (stijl) en I " 50 mm (stijl) en 

" 300 mm (dorpel) ! " 300 mm (dorpel) 
• Verwerkingsvoorschriften verplicht __ ~e_rplicht nvt 
I - . -

verplicht (in combinätie verplicht , Onderhoudsvoorschriften , verplicht (in combinatie , 
j met met , 

verw~rkingsvoorschriften) verwerkingsvoorschriften) 
!BOUw-piaatscontrole door of nvt nv! verplicht 

~nder v".r~ntwoording producer!, 

'. 
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Gewijzigde bijlage 4 I3RL 0801 d.d. 13 oktober 2006 

BRL 0801 dekkend werk 
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8.5 Prijsbepaling varianten Par. 5.2 

Prijsvergelijking ontwerpvarianten icm standaard elementengevel 
- ~ --- - - --- - - - -

afmeting 

aluminium profielen 
moffelen 

houten frame 

produktie 

breedte 
1,800 

Lengte 
10,600 
10,600 

hoogte oppervlakte 
3,500 6,300 

omtrek 
10,600 

variant 1: Hout maximaal 
Doorsnede Zaagverlies eenheden 

0,480 8,00% 5,495 
0,150 8,00% 1,717 

5,500 

prijs 
€ 5,00 € 
€ 5,00 € 

€ 

€ 51 ,00 € 

totaal 
27,48 

8,59 

414,00 

280,50 

€ 730,56 
winst + risico 15,00% € 109,58 
stuksprijs -€~---:8;'::4~0:'-', 1~5:-t 
de produktienorm t.O. v. variant 2 en 3 iijkt redelijK hoog!!' (al/één glas plaatsen) 
of de norm van variant 2 en 3 is te laag 

variant 2: Aluminium Maximaal 
aluminium profielen 10,600 2,050 8,00% 23,468 € 5,00 
isolator 10,600 1,000 8,00% 11,448 € 3,00 
hoekverbinders vast 4,000 0,000 0,00% 0,000 € 4,20 
hoekverbinders vast 4,000 2,000 0,00% 8,000 € 0,41 
moffelen 10,600 0,500 8,00% 5,724 € 5,00 

houten frame 

produktie 6,750 € 51,00 

winst + risico 15,00% 
stuksprijs 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

€ 

€ 

€ 
€ 
€ .. 

prIJsverschil t.O.V. vartant 1 € 

variant 3: Standaard Hueck-gevel 
aluminium profielen 10,600 3,560 8,00% 40,755 € 5,00 € 
isolator 10,600 1,000 8,00% 11 ,448 € 3,00 € 
hoekverbinders vast 4,000 1,000 0,00% 4,000 € 4,20 € 
hoekverbinders vast 4,000 2,000 0,00% 8,000 € 0,41 € 
moffelen 10,600 0,805 8,00% 9,216 € 5,00 € 

houten frame € 

produktie 6,000 € 51 ,00 € 

€ 
winst + risico 15,00% € 
stuksprijs € 

.. 
prtJsverschl1 t.O.V. vartant 1 € 

117,34 
34,34 

-

3,28 
28,62 

414,00 

344,25 

941 ,84 
141 ,28 

1.083,11 

242,97 

203,77 
34,34 
16,80 

3,28 
46,08 

-

306,00 

610,28 
91,54 

701,82 

138,33-
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