De economische recessie heeft de afgelopen jaren in de bouwwereld tot stilstand geleid, maar
de crisis biedt ook kansen. ‘Business as usual’ voldoet niet meer, in plaats daarvan dwingt de crisis ontwerpers in een toestand van voortdurende verandering, waardoor ze zich nog meer moeten richten op innovatie.
Dat zien we ook terug in de glaswereld, waar momenteel veel innovatie plaatsvindt. Door de
vraag van architecten verandert er op bouwtechnisch gebied veel. Zo worden glazen balken ontworpen, glazen bruggen, glas dat zon kan weren en energie kan besparen en glas dat zelf energie kan opwekken.
door Han de Kluijver, architect bna bni bnsp

Op zoek naar adaptieve
ontwikkelingen in
architectuur en stedenbouw
De verticale stad
Een gebouw dat ondanks de crisis gebouwd is door zich aan te passen aan
de veranderende tijd, is De Rotterdam.
Het hoogste gebouw van Nederland
aan de Wilhelminapier, de oever van de
Maas in Rotterdam is in 1997 door OMA
ontworpen. Het bureau besteedde
daarna tien jaar aan het verder ontwikkelen van het uiteindelijke ontwerp.
Eind 2009, toen de crisis nog op haar
hoogtepunt was, werd officieel met de
bouw gestart. De oplevering was in
2013. Een crisis biedt dus ook kansen,
hoewel niet iedereen dat direct ziet.
Koolhaas bekritiseerde in een interview
de naar binnen gekeerde blik van de
Nederlandse politiek. Volgens hem is
De Rotterdam uiteindelijk dankzij de
economische crisis en de invloed van
het buitenland gebouwd: “We zijn zelfgenoegzaam geworden. Het ging hier
altijd goed met een relatief eenvoudig
recept. Maar daar redden we het niet
meer mee. Toen wij het gebouw De
Rotterdam wilden bouwen, haakten Nederlandse aannemers af, omdat het zo
ingewikkeld was. Door de crisis boden
zich vervolgens buitenlandse aannemers aan, die goedkoper waren en niet
zo moeilijk deden als de Nederlanders.
Zonder de crisis was De Rotterdam niet
gebouwd.”
De Rotterdam heeft een ambitieuze
agenda: het 150 meter hoge gebouw
heeft een woontoren met 240 appartementen, een kantoorruimte van 60.000
m² en een viersterrenhotel met 285
luxueuze kamers; dit is de laatste uit-

Rem Koolhaas / OMA. De Rotterdam, Wilhelminapier, Rotterdam, 2013.
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Foto Han de Kluijver, april 2015

Rem Koolhaas / OMA. De Rotterdam. De bar van het hotel.

temperatuurgradiënten, zoals zonnestraling in het glaspaneel.
Daarnaast worden er ook meer eisen
gesteld aan de brandwerendheid, de
veiligheid en de beloopbaarheid van
Rem Koolhaas / OMA. De Rotterdam, Wilhelmina- glas. Natuurlijk worden er allerlei nieupier, Rotterdam, 2013. Foto Han de Kluijver, april 2015
we technieken ontwikkeld die de mogelijkheden van ontwerpen met glas verbreiding van de Nhow hotelgroep.
der kunnen vergroten, zoals het verlijDaarnaast is er nog 3500 m² vergadermen of lassen van glas; het benutten
ruimte en ruimte voor winkels, fitness
van de voordelen van gebogen glas,
centra, een recreatiecentrum en cafés.
het maken van glazen kolommen en
De gemeente Rotterdam heeft de mid- andere ontwikkelingen.
delste toren in gebruik genomen, onge- Gebogen glas is eerste instantie toeveer 40.000 m² voor 2.000 werknemers. gepast in gevels, zoals in het Casa da
Maar er staat ook nog veel leeg.
Música (2005) in Porto (Portugal) en het
Het 230.000 ton wegende gebouw is
Museum aan de Stroom (2011) in Anteen van de meest opvallende en indruk- werpen. Door gebogen glas en vlakglas
wekkende glazen gebouwen in Nederte combineren, ontstaat een holle koland, waar op glasgebied veel te ontker, waarmee bijvoorbeeld een glazen
dekken is. Voor elke component is
gekeken naar hoe de omstandigheden,
situatie en uitzichten het beste benut
konden worden. Het resultaat is dat elk
deel een ander karakter heeft. Het gebouw heeft een volledig glazen gevel
en elke verdieping heeft ramen van de
grond tot het plafond, wat geweldige
uitzichten geeft over de stad. Maar het
waarborgen van de brandveiligheid is
een hele uitdaging bij een gebouw van
deze omvang. Om hieraan tegemoet te
komen, is gebruik gemaakt van het
brandbestendige contraflame glas.
Innovatie in de glasbranche
In de glaswereld is continu vraag naar
glasplaten met grotere afmetingen zonder al teveel maatverschillen én bijbehorende garantieverklaringen, want de
thermische breuk van glazen gevels is
een nog veel voorkomend, kostbaar
probleem. Het wordt veroorzaakt door

Foto Han de Kluijver, april 2015

balk kan worden gemaakt. Het gebogen deel geeft sterkte en stijfheid, het
vlakke deel zorgt voor bruikbaarheid.
De vlakke plaat verhindert ook dat de
einden van de boog opzij bewegen als
ze belast worden. Zo kunnen loopvlakken bij glazen bruggen worden vergroot en behoort een volledig glazen
dak ineens tot de mogelijkheden.
Er is ook veel aandacht voor glas met
elektronica. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld de integratie van LED in gelaagd
veiligheidsglas, elektrisch bedienbare
zonwering tussen isolatieglas en beglazing die energie opwekt. Veel van de
oplossingen ‘met een elektriciteitsdraadje’ dragen positief bij aan een
ander belangrijk aandachtspunt in glasontwikkelingen: het milieu. Er wordt
momenteel van een gebouw verlangd

Rem Koolhaas / OMA. Casa da Música Porto, Portugal, 2005. Het Casa de Música is een groot
concertgebouw dat plaats biedt aan een publiek van 1238 mensen. In aanbouw. Foto Han de Kluijver,
oktober 2004
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Rem Koolhaas / OMA. Casa da Música Porto,

Rem Koolhaas / OMA. Casa da Música Porto, Portugal, 2005. Het gemonteerde gebogen glas.

Portugal, 2005. Het gebogen glas is gereed

Foto Han de Kluijver, oktober 2004

voor montage. Foto Han de Kluijver, oktober 2004

dat het enerzijds energiebesparend
werkt en anderzijds energie genereert.
Energiebesparing wordt bereikt door
de thermische isolatiewaarde van glas
verder te verbeteren, maar ook door de
zontoetredingsfactor te verlagen. De
zontoetreding verandert doordat het
glas kan schakelen in een donkere, een
semitransparante en een heldere stand.
Daarmee kan de gebruiker licht- en
warmtetoetreding bepalen, warmt de
ruimte ’s zomers minder op en hoeft de
airconditioning minder snel aan. De ruit
kan, uitgerust met PV-cellen, zelf energie opwekken voor het schakelen en
bedienen van het raam.
Momenteel is elektrochroom schakelbaar glas leverbaar. Het dynamisch
transparante Sage glas kan elektronisch
worden getint en regelt daarmee de
lichttoetreding en zonwering van een
gebouw, wat een vermindering van het
energieverbruik betekent. Deze actieve
beglazing biedt ontwerpers tal van
nieuwe ontwerpmogelijkheden.
Innoveren om te overleven
Het verleden leert ons dat gebrek aan
innovatie voor een aantal bedrijven ontwrichtend kan werken. Zo onderschatte
de Amerikaanse staalindustrie in de jaren zeventig de komst van de ministaalovens. Uiteindelijk veroverden
deze ovens meer dan negentig procent
van de staalmarkt. Dankzij slim management bleef Philips dit lot bespaard.
Toen Philips Licht het onderzoek naar
de toekomst van LED inzette, werden
de medewerkers die zich hiermee bezighielden verguisd door de zittende
macht van de lichtdivisie. Hun oordeel

luidde: “LED is geen licht.” Philips zette
echter door.
LED is evenals de mini-staaloven een
voorbeeld van een ontwrichtende technologie. Een geheel ander voorbeeld is
Detroit in Amerika, eens het centrum
van de auto-industrie. De stad had in
1950 1,8 miljoen inwoners; anno 2015
heeft ze circa 0,7 miljoen inwoners. Tegelijkertijd zijn er nog nooit zoveel auto’s op de aardbol geweest. “Detroit is
het schoolvoorbeeld van een miljoenenstad die opkwam en ten onder ging

met één soort bedrijvigheid,” schreef
Geert Mak in 2012 in Reizen zonder
John. Inmiddels zit de stad weer in de
lift door de ontwikkeling van het horlogemerk Shinola. Innovatie vraagt om
een bereidheid risico’s te nemen en tegelijkertijd te zorgen voor voldoende
stabiliteit. Wat voor bedrijven geldt,
geldt zeker ook voor steden: in een periode van crisis moet je aanpassen en
innoveren. Achter iedere stad gaat een
geschiedenis van veranderingen schuil,
die gezamenlijk de stad hebben ge-

In de tentoonstellingsruimte van NisseWaardAteliers (NWA) laat Erik Sep (1976) zijn Neurotopia
zien. Erik Sep werkt al 10 jaar aan zijn immer uitdijende miniatuurstad. Hierin gaat hij op zoek naar
een tegendraadse werkelijkheid die, parallel aan onze wereld, een zinvolle zinloosheid propageert. Het werk wordt als een permanent proces van verzamelen, bouwen, slopen en reorganiseren tentoongesteld. Na jaren van wild bouwen wordt nu voor het eerst uitgegaan van een infrastructuur waarin toekomstige bouwkavels al aanwezig zijn. Zo is in het suburbaan stadsdeel de
ontstaansgeschiedenis duidelijk zichtbaar. Ontwikkeling en aftakeling vinden naast elkaar plaats.
Foto Han de Kluijver, april 2015
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matie eerder uitzondering dan regel.
Een combinatie van financiële obstakels
(beleggers die niet willen afschrijven)
en belemmerende wetgeving (bestemmingsplannen die moeten worden gewijzigd) maakt dat zinvolle verbouwingen nog maar incidenteel worden uitgevoerd.

Paul Noble (1963) werkt sinds 1996 aan het project Nobson Newtown. Dat bestaat uit zeer grote potloodtekeningen (soms wel 7 x 5 meter)
van een surrealistische stad, gebouwd op de ruïnes van Nobson Oldtown in een kale barre omgeving. Het draait allemaal om voortplanting en
vruchtbaarheid, waarbij de ‘drolobjecten’ zowel
het einde van de levenscyclus verbeelden, als
ook een nieuw begin.

Foto Han de Kluijver, september

2014

vormd tot hoe deze nu is. Oorspronkelijke plannen ontwikkelen zich telkens
weer met de behoefte van de gebruikers mee. Juist dit gevecht tegen de
tand des tijds geeft steden hun specifieke karakter en aantrekkingskracht.
Maar aanpassen gaat niet zonder slag
of stoot. Momenteel zitten we met een
grote bestaande voorraad gebouwen
en een hoog percentage leegstand.
Maar hoge grondprijzen en starre bestemmingsplannen bemoeilijken herbestemming en vergen enorm veel tijd en
geld. Er wordt wel gedebatteerd over
nieuwe bestemmingen voor deze gebouwen, maar tot nu toe lijkt transfor-

Adaptieve steden
Werken aan de stad betekent per definitie voortzetten en verbuigen van aanwezige vormen en structuren. Maar dat
is niet voldoende. Vaak is de herhaling
van oude vormen onmogelijk, omdat
nieuwe programma’s voor gebouwen en
openbare ruimte om typologische veranderingen vragen.
De sleutel ligt in meer flexibele en
kleinschalige planning. De ambitie om
zaken aan elkaar te knopen en naar het
geheel te durven kijken zal versterkt
moeten worden. Dat kan alleen door
met elkaar de verantwoordelijkheid te
nemen om onze steden adaptiever te
maken: steden die zich beter kunnen
aanpassen aan de huidige maatschappelijke opgaven. Ontwikkelaars en ontwerpers zullen een empathisch gevoel
voor het gebruik moeten ontwikkelen.
Zo eenvoudig is het programma voor
de toekomst.
Het is dus nodig om te kijken hoe het
aanpassingsvermogen van de bestaande stad valt te verhogen. Dit vermogen
hangt af van allerlei factoren. Eigendom
lijkt daarbij een van de meest sturende
te zijn. Zowel de particulier als de woningbouwcorporatie investeert doorgaans in groot onderhoud. De particulier gaat echter vaak een stap verder.
Hij past de woning aan naar eigentijdse
woonbehoeften of duurzaamheidseisen. Naast het verhogen van het woongenot, is waardevermeerdering een onderliggende drijfveer.

Corporatief vastgoed wordt doorgaans
neergezet voor vijftig jaar en blijft gedurende die tijd functioneel gezien vrijwel onveranderd, terwijl de economische waarde en de boekwaarde geleidelijk teruglopen. Als de corporatie besluit tot het uitvoeren van onderhoud,
betreffen de ingrepen bijna altijd het
terugbrengen van het vastgoed in de
‘nieuwstaat’ waarin het werd opgeleverd. De kansen voor aanpassingen aan
eigentijdse wensen, behoeften of andere gebruikers worden door corporaties
nauwelijks gegrepen. Voor de waardestijging en duurzaamheid van vastgoed
is het juist interessant als functies kunnen wijzigen, ruimtes of zelfs hele woningen kunnen worden samengevoegd,
of als daktuinen en zonnepanelen kunnen worden toegevoegd.
Duurzaamheid is leidend
Duurzaamheid is in de architectuur nog
te onderbelicht, terwijl het een van de
belangrijkste opgaven van de toekomst
is. Beheer, onderhoud, levensduur en
hergebruik zijn wel actuele thema’s,
maar er worden nauwelijks budgetten
voor vrijgemaakt. Zolang de investeringen beperkt blijven tot het realiseren
van een gebouw en opdrachtgevers
niet verder kijken dan een terugverdientijd van bijvoorbeeld tien jaar in
plaats van te kijken naar toekomstwaarde op de lange termijn, zal de impasse
voortduren.
Het sterk gegroeide milieubewustzijn
en de wens tot duurzame ontwikkeling

Neutelings Riedijk Architecten. MAS, Antwerpen, 2011. Om de strakheid van het torenvolume te doorbreken is gekozen voor 11 meter
hoge glazen gebogen gevelwanden, die zich
manifesteren als een glazen gordijn. Vanwege
de hoogte steunen de 12 millimeter dikke en
1,8 m brede golvende glasplaten op elkaar en
worden ze halverwege door een stalen buis als
windligger ondersteund. Dit was mogelijk door
de ervaringen bij Casa da Musica in Porto. Bij
dit gebouw hadden de gebogen glazen platen
slechts een hoogte van 3 meter.
Neutelings Riedijk Architecten, MAS, Antwerpen, 2011.

67

Foto Jos van Oost, mei 2015

2010

#2- 2015

Foto Gerda Bats, juni

vormen een serieuze uitdaging voor de
architectuur. Vanuit dat gegeven is het
essentieel dat de kennis van bestaande
woningen en gebouwen volledig beschikbaar is, waarmee toekomstige
wensen ontwikkeld en gerealiseerd kunnen worden. In die zin vormt het verleden het startpunt voor de toekomst.
Voorspellen begint dus bij het verleden
en het heden. Vervolgens is het de uitdaging met beide voeten op de grond
te blijven staan en rekening te houden
met grote maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast zouden thema’s als
mobiliteit, energie, waterberging,
voedsel en duurzaamheid bij transformatie van leegstaand vastgoed leidend
moeten zijn.
Op zoek dus naar een adaptieve stad
die open staat voor verandering. Een
stad die zich steeds weet aan te passen
aan een continu veranderende maatschappij, aan andere wensen en aan
nieuwe gebruikers. In het glas valt nog
veel te ontdekken, maar de ontwikkelingen zijn in ieder geval veelbelovend om
een duurzame stedelijke stofwisseling
te bereiken. Nu nog een nieuw denkkader. w

Neutelings Riedijk Architecten. MAS, Antwerpen, 2011. Mogelijk door zettingsverschillen kwamen
in 2013 bij een aantal gebogen glazen wanden barsten.

De Vereniging van
Vrienden van Modern
Glas brengt alles op
glasgebied bij elkaar
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Foto Gerda Bats, juni 2010

