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Daklicht trappenhuis van huis en
atelier Victor Horta, Brussel 1898
(sinds 1969 Hortamuseum)

Nieuw gevelwerk

Lessen uit
het verleden
Vernieuwing van gevelwerk was het voornaamste thema op de
SaieSpring Bologna 2008, de toonaangevende beurs voor gevels,
deuren en interieuroplossingen. Met name de rol van de techno
logische vooruitgang kwam tijdens de beurs uitgebreid aan de
orde. ‘De wereld van de architectuur houdt enerzijds verband
met thema’s als terminologie en beeld, maar anderzijds ook met
de technologieën die de ideeën moeten omvormen tot realiteit,'
aldus Fabrizio Bianchetti, directeur van SaieSpring.

Door Han de Kluijver, architect bna bni bnsp

De mate waarin (gevel)materialen zich goed
houden, vormde voor architecten gedurende
eeuwen een van de belangrijkste beperkingen.
Onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe
materialen zal een deel van die beperkingen
kunnen wegnemen; heel geleidelijk worden
traditionele producten vervangen door nieuwe
oplossingen. Het zijn overigens eerder de
mondialisering van de vraag en de razendsnelle
technologische ontwikkelingen, die het aantal
mogelijkheden en oplossingen enorm doen toe
nemen. Voorbeelden zijn intelligente interface,
sensorische oppervlakken, zelfreinigende mate
rialen en opblaasbare membranen.
Begrippen als duurzaamheid, het behoud van de
natuurlijke leefomgeving en de discussie over
klimaatverandering hebben een belangrijke
impuls gegeven aan het sneller ontwikkelen van
nieuwe materialen. De vraag of die goed of
slecht zijn, is daarbij niet relevant. Het is de toe
passing van de materialen waar het om draait,
waarbij architecten rekening moeten houden
met hun levenscyclus en voortdurend moeten
streven naar verbeteringen. Interactieve gevels
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Crystal Palace, Joseph Paxton, Londen 1851

Eiffeltoren, Gustave Eiffel, Parijs 1889

(in 1855 verplaatst naar Sydenham, in 1936 door brand verwoest)

staan dus centraal in het huidige architectuur
debat. Naast aspecten als de functionaliteit en
degelijkheid van de gevel zijn architecten ook op
zoek naar mogelijkheden om zowel interne als
externe factoren van een gebouw te vertalen naar
het gevelbeeld.
Historische terugblik
Naast de al duizenden jaren vertrouwde bouw
materialen hout, baksteen en natuursteen
vonden in de 19e eeuw ook nieuw ontwikkelde
materialen als ijzer, staal en glas ingang. Aan
gezien deze echter niet altijd van buitenaf zicht
baar werden toegepast, was het mogelijk dat in
een van buiten traditioneel ogend pand een
deel van het interieur al onder invloed van de
moderne architectuur tot stand was gekomen.
Een aardig voorbeeld is het glazen bovenlicht in
het Brusselse Horta Huis.
Halverwege de 19e eeuw ontstond met de bouw
van Crystal Palace in Londen in 1851 al een geheel
nieuw type gebouw. Joseph Paxton bouwde dit
glaspaleis, dat geen enkel kenmerk van welke tra
ditionele stijl dan ook bezat, voor de eerste wereld
tentoonstelling. Hij creëerde daarmee een monu
mentaal bouwwerk dat uitsluitend bestond uit een
dragend geraamte van ijzeren delen met een ‘ge
vel’ van glasplaten. In die tijd had Crystal Palace
voor de architectuur een revolutionaire betekenis.
Het luidde een ontwikkeling in van de architec
tuur naar haar functionele componenten en van
een grotere rol van bouwkundige ingenieurs.
Zo ging het ook bij een andere icoon van de
moderne tijd: de Parijse Eiffeltoren, ook al tot
stand gekomen ter gelegenheid van een wereld
tentoonstelling, die van 1889. Het bouwwerk
stuitte aanvankelijk op zeer grote weerstand bij

het publiek, vooral wegens de hoogte en het op
vallende ijzervakwerk. Dat was volgens Gustave
Eiffel noodzakelijk in verband met de wind.
Naast glas, ijzer en staal was het vooral beton dat
een revolutie in de architectuur ontketende. Dit
bouwmateriaal maakte een geheel nieuw soort
architectuur mogelijk die het beeld van onze
steden tot op heden in zowel positieve als nega
tieve zin bepaalt.
De nieuwe bouwmaterialen werden steeds vaker
toegepast. Vooral de onvermoede mogelijkheden
van beton zetten de bouwkunst op z’n kop.
Max Berg, stadsarchitect van Breslau, tegenwoor
dig het Poolse Wroclaw, liet in 1913 met de
Jahrhunderthalle als eerste architect zien welke
enorme overspanningen dankzij toepassing van
het nieuwe bouwmateriaal opeens konden
worden gemaakt in grote zaalcomplexen zonder
extra steunpilaren die het zicht zouden beper
ken. Hoe meer de onvermoede mogelijkheden
van beton bekend werden, des te positiever kwa
men de meeste architecten te staan tegenover de
toepassing van het materiaal. Bovendien kenden
zij een steeds grotere esthetiek toe aan beton in
onbeklede vorm.
Architectuur is al vanaf de klassieke oudheid een
experimentele mix van kunst en wetenschap,
waarmee antwoorden op vragen van de eigen tijd
moesten worden gevonden. Paxtons glazen paleis,
Eiffels ijzeren torenconstructie en de vroege
bouwwerken van gewapend beton waren archi
tectonische experimenten waarvan de uitwerking
tot in het heden merkbaar is. Een van de belang
rijkste problemen van onze tijd zijn de ingrij
pende ecologische veranderingen in de wereld.
Op de een of andere manier moet de architec
tuur, wil ze blijven bestaan, aan de daaruit voort

vloeiende nieuwe eisen gaan voldoen. De oplos
singen die de architectuur kan bieden voor veel
ecologische problemen, zijn omvangrijk.
Onderzoek nieuw materiaal
Uit de geschiedenis van de architectuur kunnen
we concluderen dat eenvoudige vormgeving en
authentieke materialisatie met een daarop afge
stemde ruimtelijkheid leiden tot degelijke ont
werpen: de basis van de architectuur. Uiteraard
is smaak veranderlijk, maar zo neutraal en
oprecht mogelijke architectuur wordt door
(bijna) iedereen gewaardeerd. Het gaat dan over
werken waarbij aspecten als natuur, omgeving of
context, licht, ruimtelijkheid, bouwtechniek en
geometrie een belangrijke rol spelen
Architectuur is altijd een soort spiegel van de
tijdgeest, mede afhankelijk van maatschappelijke
en technische mogelijkheden. Doordat de tech
nische mogelijkheden vroeger beperkter waren,
hebben veel historische gebouwen wellicht hun
impact vooral te danken aan bewondering voor
het grote vernuft ondanks de beperkte technische
mogelijkheden en stuiten ze daardoor op minder
weerstand. Voorbeelden zijn de Egyptische pira
mides, de Acropolis en Machu Picchu. Er is een
zekere wetmatigheid in de architectuurgeschie
denis te constateren van bouwwerken waaruit
ontwerpers nog steeds hun inspiratie putten.
Deze gebouwen zijn blijkbaar tijdloos, omdat ze
nog steeds worden gewaardeerd. Daarbij is het
niet zozeer het materiaal dat het beeld van de
gebouwen bepaalt, het zijn andere kwaliteiten
die dat veroorzaken.
Tegenwoordig lijkt de situatie anders. Veel ver
nieuwingen veroorzaken vaak positieve opschud
ding. Maar of ze over enkele decennia nog steeds
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1: Jahrhunderthalle, Max Berg, Breslau (Wroclaw)
Polen 1910-1913
2: Machu Picchu, Peru, start bouw ca. 1440
3: Le Mur Végétal, Patrick Blanc, verticale tuin op
een van de muren van Musée du quai Branly, Jean

worden gewaardeerd, is de vraag. Het lijkt erop
dat het imago van gebouwen te veel wordt
bepaald door het materiaalgebruik. Een onge
ëvenaard aanbod aan materialen en producten is
op dit moment beschikbaar. Tel daarbij de razend
snelle technische ontwikkelingen en voor zowel
in- als outsiders is het nauwelijks meer bij te
houden. De databank Material ConneXion in
New York kan ordening in die veelheid brengen.
Het feit dat men materialen die eigenlijk voor
andere branches bedoeld zijn, gaat toepassen in
design en architectuur, is in veel ontwerpen
terug te zien. Recente materiaalontwikkelingen
zijn bijvoorbeeld gerecyclede kauwgom, blad
gouden tegels, materiaal dat hard en zacht tege
lijk is, energieopwekkende folies, materiaal dat
warmte opslaat en luchtzuiverende coatings.
Ook computertechnieken bepalen steeds meer
de ontwerpen van nieuwe gebouwen. Architec
tuur is een vaste activiteit van veel ICT-afdelin
gen geworden.
Leren van fouten
Goede gebouwen zijn tijdloos en blijven gewaar
deerd. Naarmate de architectuur meer leert van
in het verleden gemaakte fouten zou de conclu
sie moeten zijn dat een goed gebouw nog beter
wordt. De praktijk is anders: er is niet alleen
behoefte aan verbetering, maar ook aan het ont
wikkelen van nieuwe ideeën. En dat gaat gepaard
met de toepassing van nieuwe technieken en dus
het risico van fouten maken.
Architecten bouwen meestal niet zoals vroeger
unieke bouwwerken voor de eeuwigheid. Boven
dien is de economische levensduur veel korter.
Door meer bouwwerken in segmenten te ontwer
pen, is het ook mogelijk delen te vervangen of het
gebouw in delen uit elkaar te nemen. De oude
delen kunnen dan in nieuwe bouwwerken wor
den hergebruikt. Het toepassen van de nieuwste

Nouvel, Parijs 2006
4: Hearst Tower, Norman Foster, New York 2006.
Het gebouw is het eerste ‘groene gebouw’ dat
gebouwd is in New York. Zo wordt regenwater,
afkomstig van het dak, opgeslagen in een tank die
gebruikt wordt voor het koelingsysteem. De wolken
krabber is gebouwd van 80% gerecycled staal.
4

materialen wordt eenvoudiger. Zo ontstaat een
vorm van echt duurzaam bouwen.
De traditionele positie van een architect is funda
menteel veranderd. Hij maakt immers veel meer
deel uit van een collectief van experts op deel
terreinen van het bouwproces. Een interieur
architect kan een belangrijke invloed hebben op
de productontwikkeling Hij hoeft zich niet alleen
te concentreren op de vorm, maar kan zich even
eens op functionaliteit en milieuaspecten richten.
Hergebruik is daarnaast kostenbesparend, omdat
productieproces en transportkosten aanmerkelijk
kunnen worden gereduceerd. Een radicaal ande
re vorm van duurzaamheid is het ontwerpen van
gebouwen die levenslang meegaan. Veel architec
ten hebben al min of meer voor deze insteek ge
kozen, en opnieuw is de keuze van het materiaal
hierbij enorm belangrijk.
Gevels
De gevels van gebouwen hebben sinds de ener
giecrisis van de jaren zeventig definitief hun
dragende tektonische functie verloren. Gevel zijn
een huid geworden, los van de constructie en vrij
vorm te geven ten opzichte van de functie die
ermee wordt omhuld. Dit heeft architecten
geconfronteerd met de beeldende functie van
gebouwen. Steeds meer benutten architecten de
autonome expressie van de gevel op heel ver
schillende wijze.

Er is een aantal benaderingen. De gevel wordt
afgeleid uit de technische en functionele eisen
die eraan worden gesteld, een laat soort functio
nalisme of rationalisme. Of de gevel wordt
beschouwd als beeldmerk voor identiteit met
veel herkenbare vormreferenties, inclusief histo
riserende architectuur. Dan is er nog de gevel als
laboratorium voor experimenten met nieuwe
materialen en vormtoepassingen, zoals bijvoor
beeld in zogeheten groene gevels. Al deze bena
deringen dragen bij aan de ontwikkeling van
hedendaagse architectuur en kunnen een
adequaat antwoord geven op actuele vraagstuk
ken in de architectuur.
Architectuur is modegevoelig. Alleen volgen
modes elkaar tegenwoordig sneller op of ze
lopen parallel. Het gevaar is dat het beeld te
overheersend wordt. Daardoor is er minder aan
dacht en geld beschikbaar voor andere essentiële
aspecten van de architectuur, zoals functionali
teit, flexibiliteit en ruimtelijke kwaliteit. Over
mode gesproken: er is een parallel te trekken
met de rol die kleding speelt bij het tot uitdruk
king brengen van identiteit. De drang tot eigen
heid zoals die in de kleding tot uiting komt,
heeft alles te maken met de drang tot communi
catie. Kleding zegt iets over je identiteit, je
gemoedstoestand. Waarom zou architectuur niet
een zelfde functie kunnen gaan vervullen?

