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 Inleiding

Bij het moderne bouwproces is de gevel één van de meest cruciale onderdelen van een gebouw. Een gevel 
is opgebouwd uit veel verschillende onderdelen en moet een aantal essentiele functies vervullen om een 
gebouw te laten functioneren. Een gevel vervult een scheidende rol voor het klimaat, voor het zicht, voor 
de temperatuur en als bescherming tegen de elementen. Deze functies worden meestal door verschillen-
de materialen en onderdelen vervuld, die samen een totaal gevelpakket vormen. Dit gevelpakket kan op 
de bouwplaats worden samengevoegd, maar ontwikkelingen in de gevelbouw leiden er steeds meer toe 
dat een gevel in een fabriek wordt geprefabriceerd en als complete gevelelementen naar de bouwplaats 
wordt vervoerd. Zo’n elementengevel hoeft alleen nog gemonteerd te worden op de bouwplaats. 

Zowel bij het samenstellen op de bouwplaats als bij het samenstellen in de fabriek is het resultaat een ge-
vel die aan een scala van technische, fysische en functionele eisen moet voldoen. Toch zijn er signifi cante 
verschillen tussen beide manieren van gevelbouw. Beide vormen van gevelbouw zijn door jaren van toe-
passing ontwikkeld tot systemen die vanuit de uitgangspunten van het systeem volledig geoptimaliseerd 
zijn. In dit onderzoek zal worden gepoogd door middel van een ontwerpvergelijking de verschillen tussen 
deze twee gevelsysteemen te onderzoeken. 

Door middel van dit onderzoek wordt gepoogd inzicht te verschaff en in de overwegingen die gemaakt 
worden bij de keuze voor een elementengevel of een in het werk gefabriceerde gevel. Voor een soepel 
verloop van het proces is het namelijk van belang om in een zo vroeg mogelijk stadium van het ontwerp 
al rekening te kunnen houden met een toekomstige systeemkeuze voor de bouw. Hierbij is de kennis van 
de overwegingen en ontwerpaspecten die meespelen bij een systeemkeuze van essentieel belang. Dit 
onderzoek hoopt hiervoor de nodige kennis aan te dragen en het nodige overzicht te geven. 

De te onderzoeken gevelsystemen zijn de elementengevel en de in het werk samengestelde gevel. 
Een elementengevel is een gevel die is opgebouwd uit grote geprefabriceerde elementen, die op de 
bouwplaats slechts nog gemonteerd hoeven te worden. Assemblage van de elementen gebeurt in de 
fabriek, de elementen worden kant-en-klaar getransporteerd naar de bouwplaats. De elementen zijn 
meestal verdiepingshoog en vervullen meerdere functies in één element. 
Een in het werk samengestelde gevel is een gevel die is opgebouwd uit losse onderdelen, die op de bouw-
plaats worden geassembleerd tot de uiteindelijke gevel. Een dergelijke gevel kan geprefabriceerde on-
derdelen bevatten, maar de verschillende onderdelen worden los aangeleverd en pas op de bouwplaats 
samengevoegd. 
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 Summar y in  english

The scope of this research project is a comparison between two façade systems, the unitized façade and 
the post- and rail façade. While a unitized façade is completely prefabricated and only needs assembly on 
the building site, a post and rail system consists of individual parts and is assembled entirely on site. This 
basic diff erence between these systems of façade design and construction leads to many specifi c advan-
tages and disadvantages between these systems. The main research question is as follows: 

Research question:
“What are the specifi c advantages and disadvantages of a unitized façade system, compared to a tradi-
tional post- and-rail construction, when applied to a medium-scale public building with a mixed façade 
typology?”

This research will be based upon a number of relevant criteria, which are buidling costs, construction 
process and constructon time, design and design adaptability and fl exibility and recycling options. These 
criteria are expected to deliver the most relevant data for the comparison. 

Unitized façade system:
The unitized façade consists of large, prefabricated elements that usually span from fl oor to ceiling. The 
size of the elements is optimized for transport and the elements combine multiple functions of a façade. 
In case of a true unitized façade, the façade only consists of these large-scale elements, and no additional 
construction is required on site. Construction of these façade elements takes place in a factory, in a con-
trolled environment, and the elements need only assembly when they are transported to the construction 
site. Usually, there will be no need for scaff olding in the assembly process. Due to the controlled environ-
ment in the fabrication process and the use of highly specialized machinery, the technical quality of the 
unitized elements can be very high. Dimensional tolerances can be minimized due to automated produc-
tion techniques. The costs of design and fabrication of unitized façade elements are relatively high, while 
the costs of assembly can be kept low. 

Traditional post- and rail façade:
The traditional post- and rail façade consisits of many individual parts that are assembled on site to form a 
complete façade. Prefabricated parts can be used, but most of the assembly will take place on the construc-
tion site. This means that more space and labour is used on the construction site. This type of construction 
also includes the use of scaff olding and diff erent kinds of construction cranes. Because the assembly of 
the façade takes place mainly on the construction site, there is less possibility for the use of advanced 
technical machinery. A traditional post- and rail façade has to take larger dimensional tolerances into ac-
count, and a lower degree of technical complexity can be achieved. Building costs are generally low in the 
production and design phase, especially when standard parts can be used. The costs of construction on 
site, as well as manual labour on site amount to the greatest part of the cost of this system. 

Both façade systems were tested in a practical application on the design for the Science Business Center. 
The most noticeable diff erence in this application is that the traditional post- and rail façade had signifi -
cantly more repeting elements compared to the unitized façade. It was possible to achieve a satisfactory 
façade design using either of these systems. 

Comparison and conclusions:
The conclusions of the comparison can be divided in the previously mentioned criteria. In terms of con-
struction costs, a traditional post- and rail construction is signifi cantly less expensive than a unitary façade. 
These higher costs can however be compensated by cost reductions due to less delays and increased ef-
fi ciency in the unitized façade. The unitized façade also has a signifi cantly highter technical quality. 
When the building process is observed, the main diff erence is the large amount of storage that is needed 
for the parts of the traditional post- and rail façade. In projects with a limited area for construction, the 
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unitized façade benefi ts from its space-effi  cient logistics. The traditional post- and rail system is easier to 
adapt to irregularities or exceptions that may occur during construction. The unitized façade has a more 
complex logistcs of transportation and on-time delivery, but it on the other hand it can benefi t from a 
shorter construction time on site. 
When examining the design possibilities, it proves to be possible for both systems to achieve nearly all 
desired variations and shapes in a given façade design. However, a unitized façade is better suited for very 
complex shapes and many unique elements, due to a more accurate production technique. The traditio-
nal post- and rail façade is better adaptable for situations were more repetition occurs in a façade. In both 
façade systems the integration of functions and installations is possible, but the increase in complexity is 
much greater for the traditional post- and rail façade. 
In terms of recycling and re-use, it is easier to change or replace parts of a traditional post- and rail façade, 
because of the individual parts it consists of. A unitized façade is factory-assembled and therefore off ers 
less options for later replacement or adaptations. On the other hand, if some degree of adaptability is an-
ticipated, a unitized façade can benefi t from an easy to adapt modular system. 

Concluding, it can be stated that a unitized façade system is more expensive and more complex to design 
and produce than a traditional post- and rail facade, but also off ers some key benefi ts in terms of construc-
tion space, construction time on site and highly automated production with great accuracy. It depends 
on the conditions and situation of a design which system off ers most benefi ts and is best suited for the 
design. 
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 Vraagstel l ing

Dit onderzoek is gericht op een vergelijking tussen de elementengevel en de traditionele, in het werk 
samengestelde gevel.  Doel van dit onderzoek is om op grond van een aantal relevante criteria een verge-
lijking op te stellen van de prestaties van een elementengevel en de meer traditionele, in het werk samen-
gestelde gevel. Naar verwachting zal uit een brede vergelijking op basis van meerdere criteria niet een 
enkel, eenduidig resultaat volgen, maar kan wel inzichtelijk worden gemaakt wat de specifi eke sterke en 
zwakke punten van een elementengevel zijn, in vergelijking met traditionele gevels en welke afwegingen 
gemaakt worden bij de keuze voor één van beide systemen. 

Uit de opzet van het onderzoek komt de volgende hoofdvraagstelling naar voren:

“ Wat zijn de specifi eke voor- en nadelen van de elementengevel, vergeleken met de traditionele gevel in 
stijl- en regelwerk, bij de toepassing op een middelgroot publiek gebouw met gemengde geveltypes? ”

Een vergelijking tussen deze beide gevelsystemen zal gemaakt worden op basis van een aantal gevel-
ontwerpen voor een fragment van een referentiegebouw, gebaseerd op het architectonisch afstudeer-
ontwerp. Op deze manier kan het architectonisch gevelontwerp worden gebruikt ten behoeve van de 
bouwtechnische vergelijking, en de resultaten van het bouwtechnisch onderzoek kunnen gebruikt wor-
den bij de architectonische evaluatie van de verschillende ontwerpvarianten voor de gevel. 

Dit onderzoek begint met het stellen van een defi nitie van beide gevelsystemen. Op die manier kun-
nen de beide te onderzoeken gevelsystemen helder afgebakend worden. Omwille van de duidelijkheid 
zal gekozen worden om beide systemen zoveel mogelijk te scheiden, zodat de verschillen het meest tot 
uiting komen. In de praktijk vindt men echter vele voorbeelden van tussenvormen en combinaties van 
beide gevelsystemen. Op basis van die beide gevelsystemen kan dan een gevelontwerp gemaakt worden 
voor de gevels van het Science Business Center, het architectonisch afstudeerontwerp. Deze beide ge-
velontwerpen zullen volgens beide systemen worden ontworpen, waarbij het gekozen gevelsysteem zo 
consequent mogelijk zal worden toegepast. 

Om een goede vergelijking te kunnen maken tussen deze twee gevelsystemen, is het van belang om in 
een voorstudie een inschatting te kunnen maken van criteria die relevante verschillen aan het licht kun-
nen brengen tussen deze gevelsystemen. Een vergelijking op bouwfysische prestaties heeft bijvoorbeeld 
minder nut, aangezien beide gevelsystemen zullen moeten voldoen aan de strenge eisen van het bouw-
besluit. Een vergelijking van de logistiek op de bouwplaats en het transport van de elementen en onder-
delen is veel relevanter, aangezien het een groot verschil is of alle onderdelen los worden aangevoerd of 
in één keer als compleet wandelement. 

Na het vaststellen van de vergelijkingscriteria zal er per criterium een vergelijking worden opgesteld en 
vervolgens zullen de resultaten van deze vergelijkingen in een totaaloverzicht gevat worden. Tot slot wor-
den de algemene conclusies specifi eker toegepast op het ontwerp voor het Science Business Center. 
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De van Nelle fabriek (1930) in Rotterdam, een van de voorbeelden van modernisme in Nederland, met grote glasgevels met 
staalprofi elen en een bteonskelet. 

Het Seagram-gebouw in New York, van mies van der Rohe. Dit is een  van de 
meest beroemde gebouwen uit de tijd van het modernisme geworden en 
heeft een volledige vliesgevel van staal en glas.
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 Aluminium vl iesgevels

Overzicht van de ontwikkeling van aluminium vliesgevels in historisch perspectief.
De meest oorspronkelijke typering van de gevel is een gesloten wand. In die wand kunnen vervolgens 
naar believen openingen worden aangebracht, zolang de sterkte en stabiliteit van de wand hierbij niet 
teveel worden aangetast. Bij traditionele bouwmethodes, met houten of stenen wanden, is het maar be-
perkt mogelijk om grote glasvlakken in een gevel op te nemen. Zowel de winddruk op grote glasvlakken 
als de afdracht van verticale belastingen stellen grenzen aan de openingen in een traditionele gevel. Pas 
met de ontwikkeling van de staalprofi elen aan het eind van de negentiende eeuw werd het technisch mo-
gelijk om steeds grotere glasvlakken in een gevel op te nemen. Zelfs hele gevels konden uit glasvlakken 
en staalprofi elen opgebouwd worden. In plaats van een massieve wand was de moderne gevel nu een 
dun, glazen vlies geworden; de vliesgevel. 

Met de komst van het modernisme in de eerste helft van de twintigste eeuw verschenen de eerste kan-
toorgebouwen met een vliesgevel van staal en glas. Grote architecten uit deze periode, zoals Walter Gro-
pius, Mies van der Rohe en Le Corbusier zochten een nieuwe architectuur, los van het zware classicisme 
van de voorgaande decennia. Hun modernistische drijfveer om zo open en transparant mogelijke ge-
bouwen te maken zorgde ervoor dat er in snel tempo gevelsystemen met slanke kozijnprofi elen en veel 
of grote ramen werden ontwikkeld. Men gebruikte stalen kozijnen en enkele, ongeïsoleerde beglazing. 
Door de borstweringen steeds kleiner te maken en de glasgevel van vloer tot vloer te laten doorlopen, 
ontstond de eerste versie van de vliesgevel. In plaats van een samengestelde constructie van een steen-
achtige wand met gaten erin voor de ramen en losse afwerkingen voor de binnen- en buitenzijde werd de 
gevel nu een enkel, dun vlies, dat de hele gevel in één keer overspande. 

Deze eerste versie van de vliesgevel werd door verschillende technische ontwikkelingen in de jaren ‘50 
verder verfi jnd. Onder andere door de komst van de airconditioning, kunstlicht en isolerende beglazing 
werd de vliesgevel beter toepasbaar in de architectuur. De toename van industriële massaproductie en de 
ontwikkeling van kunstrubbers en -kitten zorgde ervoor dat de vliesgevel in technisch opzicht ook beter 
uitgevoerd kon worden. Deze ontwikkelingen gaven een extra stimulans aan het verdere gebruik van de 
toch al populaire vliesgevel. De gevelstijlen werden over het algemeen in warmgewalsde staalprofi elen 
uitgevoerd, maar inmiddels werd ook al geëxperimenteerd met andere materialen, zoals aluminium, mes-
sing en zelfs brons.

Aluminium is een relatief nieuw metaal, waarvan het raffi  nageproces pas in 1827 is ontwikkeld door de 
Duitse Friedrich Wöhler. Dit was nog een zeer omslachtig chemisch proces, en pas met de ontwikkeling 
van de electrolyse kon aluminium als metaal in massaproductie worde gemaakt. In eerste instantie waren 
de toepassingen van aluminium in de bouw vooral decoratief, als bekleding of ornament. Pas geleidelijk 
werden de constructieve toepassingen ontdekt. In de Tweede Wereldoorlog kwam in de toepassing van 
aluminium een enorme ontwikkeling door het gebruik van aluminium in de vliegtuigbouw. Hier werd 
ontdekt dat de combinatie van sterkte en licht gewicht aluminium tot een uiterst geschikt constructiema-
teriaal maakt. 

Na de Tweede Wereldoorlog bleek door de toegenomen expertise in de aluminiumverwerking dat de 
prijs/kwaliteitsverhouding van aluminium inmiddels gunstiger was geworden dan van staal. Met de ont-
wikkeling van het extrusieproces bleek het mogelijk te zijn om complexe profi elen met een laag eigen 
gewicht en een hoge vormvrijheid te produceren in grote aantallen. De corrosiebestendigheid van alumi-
nium maakte het een ideaal materiaal voor bouwtoepassingen. 

Vanaf de jaren ‘50 werd de eerste generatie aluminium vliesgevelsystemen ontwikkeld. De constructie en 
detaillering waren in eerste instantie afgeleid van de vormen in staal, maar al snel werden de profi elen be-
ter afgestemd op het extrusieproces en de specifi eke mogelijkheden van aluminium. Vanaf dat moment 
nam de productie van warmgewalsde staalprofi elen geleidelijk af, om uiteindelijk halverwege de jaren 
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Het Alcoa-gebouw (1953) in Pittsburg. Dit is een van de eerste 
gebouwen met een aluminium elementengevel. 
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‘70 geheel te stoppen. Vanaf dat moment werd er vrijwel alleen nog maar aluminium gebruikt voor de 
productie van vliesgevels.

Rond 1975 werd de wereld getroff en door de eerste energiecrisis en kwam er door de gestegen olieprij-
zen meer bewustzijn voor de energieprestatie van de gevel. Ook grote problemen als het broeikasef-
fect zorgden voor een ontwikkeling in de richting van beter geïsoleerde gevelsystemen. Dit leidde tot de 
ontwikkeling van de zogenaamde tweede generatie aluminium vliesgevels. Er werd vanaf dat moment 
consequent gebruik gemaakt van koudebrugonderbrekingen in de profi elen, dubbelglas en geïsoleerde 
sandwichpanelen voor de dichte delen van de vliesgevel. 

Vooral de koudebrugonderbrekingen in de gevel zorgden voor een verandering in de bouw en detaille-
ring van de vliesgevel. Door de profi elisolatie, die in de fabriek in een profi el werd aangebracht, bleek het 
niet meer mogelijk te zijn om de hoekverbindingen tussen de profi elen in het werk te lassen. De in verstek 
gezaagde hoekverbindingen tussen de profi elen werden dus niet meer toegepast. In plaats daarvan werd  
gekozen voor stompe hoekaansluitingen waarbij de stijlen of regels doorliepen en de profi elen in de 
andere richting recht beëindigd werden. Ook gecontramalde verbindingsstukken, waabij het ene profi el 
over een aangelast inzetstuk op het andere profi el schuift, werden vaker toegepast. 
Een verdere verbetering in de aluminium profi elen was de koudebrugonderbreking, die in de fabriek als 
onderbreking van het gehele profi el kan worden aangebracht. Door de ontwikkeling van speciale kunst-
stoff en is de sterkte van deze profi elisolator steeds verder toegenomen en is de afname in sterkte en stijf-
heid door de onderbreking van een aluminium gevelprofi el steeds minder. 

De aluminium vliesgevelsystemen werden steeds meer gestandaardiseerd, en steeds vaker werd er ge-
bruik gemaakt van in hoge mate geïndustrialiseerde en massageproduceerde profi elen om een speci-
fi eke gevel te ontwerpen. Op termijn werd de toepassing van standaardprofi elen eenvoudiger dan het 
ontwikkelen van conventionele raamconstructies in een gevel. Door de massaproductie op voorraad kon 
na het ontwerp heel snel worden overgegaan tot de constructie van de vliesgevel. Alleen voor de mon-
tage bleek nog wel een gespecialiseerd montageteam nodig te zijn, omdat de uiteindelijke montage van 
een vliesgevel een complex proces is, wat zorgvuldig moet worden uitgevoerd om lekkages en fouten te 
voorkomen. 

De volgende ontwikkeling in de vliesgevelindustrie was de toepassing van structurele beglazing, waarbij 
het glas zonder klemlijsten op de gevelstijlen werd gelijmd. Hierdoor werd het uiterlijk van de vliesgevel 
aan de buitenzijde volkomen glad en was er vrijwel alleen nog glas en enkele dunne naden te zien in het 
gevelbeeld. In de jaren ‘80 waren deze kantoorgebouwen met spiegelende glasgevels bijzonder popu-
lair. 

In de afgelopen 20 jaar is het bouwproces zelf in hoge mate geïndustrialiseerd en gestandaardiseerd. 
Door stijgende lonen is handwerk steeds duurder geworden en is de productie van gevels steeds meer 
geautomatiseerd. De in het werk samengestelde vliesgevel met stijl- en regelwerk wordt steeds minder 
toegepast, en steeds vaker wordt gebruik gemaakt van elementenbouw. Door het toegenomen gebruik 
van de computer in het ontwerpproces is het steeds beter mogelijk geworden om complexe ontwerpen 
snel en doelmatig te ontwerpen. Een elementengevel waarin elk element uniek van vorm en afmetingen 
is, kan hierdoor nu concurrerend zijn met een standaard vliesgevel. 
Daarbij komt dat sinds de jaren ‘90 de vliesgevel met spiegelende huid uit de mode is geraakt voor kan-
toorgebouwen. De huidige trend is richting de toepassing van natuursteen en andere massieve materia-
len, en verkleining van de glasoppervlaktes. Voor een in het werk samengestelde vliesgevel is steenachtig 
plaatmateriaal al snel te zwaar. Een elementengevel kan beter met dergelijke zwaardere materialen wor-
den uitgevoerd. 
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De meest recente ontwikkeling in de vliesgevels is de dubbele huidgevel. Door twee vliesgevels achter 
elkaar te plaatsen kan de ontstane tussenruimte gebruikt worden voor de klimatisering van het achterlig-
gende kantoorgebouw, evenals voor het onderbrengen van voorzieningen als zonwering, ventilatie en 
verwarmigsinstallaies. Een dubbele huidgevel met geïntegreerde installaties is erg complex, zowel om te 
ontwerpen als om te bouwen. Er wordt daarom vaak voor gekozen deze als geprefabriceerde elementen-
gevel uit te voeren,  zodat de complexe productie van elementen in een fabriek kan gebeuren.1 

  

1 Renckens, J. , Gevels & Architectuur; Façades in glas en aluminium, pp. 13-33
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Een geprefabriceerde elementengevel, opgebouwd uit grote, verdiepingshoge elementen inclusief beglazing.
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 G evelsystemen

In dit hoofdstuk zal een defi nitie gegeven worden van de elementengevel en de in het werk samengestel-
de gevel, en een onderscheid gemaakt worden tussen de beide gevelsystemen. Een eerste inventarisatie 
van de relevante onderzoekscriteria volgt ook uit de defi niering van de beide gevelsystemen. 
Bij de defi niëring van beide gevelsystemen is gebruik gemaakt van van de analyse van Dhr. Oesterle, in 
zijn boek ‘Doppelschalige fassaden’.  Oesterle geeft in zijn boek een uiteenzetting van zowel de elemen-
tenbouwwijze als de in het werk gefabriceerde bouwwijze, waarbij hij zich richt op dubbele huidfacades. 
Tot slot zal de keuze voor aluminium vliesgevelsystemen voor dit onderzoek onderbouwd worden. 

De elementengevel

Een elementengevel is opgebouwd uit grote elementen, die op de bouwplaats worden samengevoegd. 
De elementen worden in zijn geheel geprefabriceerd en in de fabriek samengesteld, onder gecontroleerde 
omstandigheden. Een elementengevel kan zowel bestaan uit een stijl-en-regel constructie als een raam-
constructie. Voor een dubbele huidfacade is de raamconstructie voor de hand liggender, gezien de com-
plexiteit van de gevel. De elementen worden kant en klaar vervoerd en op de bouwplaats geassembleerd 
tot de uiteindelijke gevel. De elementen zijn verdiepingshoog en worden door middel van ophangpunten 
aan de randen van de vloer aan de draagconstructie van het gebouw bevestigd. De elementen vervullen 
meerdere functies van de gevel in één element. In het gevelelement kunnen geïntegreerde installaties en 
voorzieningen worden opgenomen. In dat geval heeft het element vaak een grotere dikte om deze instal-
laties te kunnen opnemen. 
Cruciaal detail bij de elementengevel is de naad van de elementscheiding. Deze naad doet vaak dienst 
als zowel dilatatievoeg, waterdichting, luchtdichting en montagepunt. Deze naad bestaat meestal uit een 
aantal rubberprofi elen achter elkaar, die samen de gevel geheel dichten. De eerste lijn van rubberprofi e-
len verzorgt de primaire waterkering. Doorslaand water wordt opgevangen in de tussenruimte tussen de 
eerste en tweede rubberprofi elen en wordt van daar afgevoerd. Vaak wordt deze naad met een of meer-
dere knikken uitgevoerd, zodat het doordringende water beter kan worden opgevangen en de winddruk 
kan worden weerstaan. Een derde en eventueel vierde rubberprofi el garanderen de volledige water- en 
luchtdichting van de gevel.1 

Bouwtijd:
De bouwtijd is onder te verdelen in de ontwerpfase, de productiefase en de transport- en bouwfase.  Bij 
een elementengevel zijn de transportfase, maar vooral ook de bouwfase op de locatie relatief kort. De 
ontwerpfase en de productiefase beslaan de meeste tijd in het bouwproces. De elementen moeten per 
variant geheel worden uitgetekend en geproduceerd in een fabriek. Zeker als er meerdere functies en 
onderdelen in een element worden samengevoegd, kosten het ontwerp en de productie relatief veel tijd. 
Doordat de elementen volledig worden geprefabriceerd, zijn op de bouwplaats geen verdere handelin-
gen nodig dan alleen het monteren van de elementen. Bouwprocedures en contracten leggen over het 
algemeen het moment waarop de gevel bouwkundig gesloten is als contractuele termijn vast voor een 
gevelbouwer. Hierdoor is de geveldichting een belangrijk punt in een bouwproces, en zal een gevebou-
wer er altijd naar streven een gevel zo snel mogelijk bouwkundig gesloten te krijgen.2 

Bouwproces:
De gevelelementen kunnen zonder steigers om het gebouw heen worden gemonteerd. De montage van 
gevelelementen gebeurt met een hijskraan, vanaf de buitenzijde van het gebouw. Een montageploeg in 
het gebouw kan dan van binnenuit de elementen op de juiste plek geleiden en de montage verzorgen. 
Aan de buitenzijde van de gevel hoeven geen werkzaamheden te gebeuren, en er zijn bij de montage van 
een elementengevel dan ook geen gevelsteigers nodig. Voor het inhijsen van de grote gevelelementen is 
een bouwkraan met voldoende capaciteit nodig. Vaak ligt het voor de hand om de kraan die gebruikt is 
voor de bouw van de draagconstructie ook in te zetten voor de montage van de grote gevelelementen. 

1 Oesterle e.a.; Doppelschalige fassaden, pp. 134
2 Oesterle e.a.; Doppelschalige fassaden, pp. 136
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De logistiek van de bouwplaats kan door de snelle montage worden georganiseerd volgens ‘just in time’ 
levering. Hierbij is nauwelijks opslag nodig op de bouwplaats en kunnen aangeleverde elementen met-
een worden gemonteerd. Dit soort logistiek vereist echter wel een ingewikkelde planning, omdat versto-
ringen in een enkele schakel de hele logistieke keten kunnen vertragen. Enkelschalige prefab elementen 
kunnen tussentijds kort worden opgeslagen op de bouwplaats, en vervolgens worden ingehesen in het 
gebouw. Meerschalige elementen moeten door hun complexere vorm en kwetsbaarheid in een keer wor-
den aangeleverd en meteen gemonteerd.3 
De montage van de elementen moet gebeuren door een specialistisch team en vereist veel kennis en 
deskundigheid. Het transport van grote, geprefabriceerde onderdelen is dooe het formaat van de ele-
menten soms problematisch en de elementen moeten, zeker inclusief beglazing en rubberprofi elen goed 
worden beschermd. Beschadigingen tijdens transport en montage zijn heel moeilijk achteraf te herstellen 
of slechts tegen hoge kosten. 

Ontwerp:
Bij een geprefabriceerde elementengevel kan een hoge productkwaliteit en detaillering bereikt worden 
door prefabricage onder gecontroleerde omstandigheden, met gebruik van specialistische machines. 
Complexe elementopbouw is goed mogelijk, er zijn in een fabriek veel en uitgebreide mogelijkheden 
voor kwaliteitsbewaking en er kan hoog gekwalifi ceerd en hoogopgeleid personeel worden ingezet.
Voor een elementengevel worden vaak unieke profi elen ontworpen, vooral voor de specifi eke aanslui-
tingen in de randen en hoeken. Zeker de elementscheidende naad tussen de profi elen is cruciaal voor 
de uiteindelijke prestaties van de elementengevel en die zal dus bijna altijd bestaan uit een op maat 
gemaakt profi el. Aantallen van 20 tot 30 unieke profi elen per gevelontwerp zijn geen uitzondering voor 
een elementengevel van een groot gebouw. Met moderne computergestuurde productieprocessen is dit 
maatwerk goed te realiseren.4 

Bouwkosten:
Net als bij de bouwtijd zijn de bouwkosten ook te verdelen over ontwerp, productie en bouwfase. Bij een 
elementengevel hebben de planningskosten het grootste aandeel in de kosten, zowel voor de architect, 
de constructeur als de aannemer. Een geprefabriceerde gevel betekent relatief veel ontwerp- en teken-
werk, omdat alle mogelijke problemen in de ontwerpfase voorzien en opgelost dienen te worden. De 
montagekosten zijn door de hoge mate van prefabricage echter relatief laag. Per project zal een afweging 
gemaakt moeten worden tussen de hogere ontwerp- en voorbereidingskosten en de lagere kosten van 
de montage.

De in het werk samengestelde gevel

In het werk samengestelde gevelbouw maakt gebruik van montage uit enkelvoudige onderdelen, die 
op de bouwplaats worden samengevoegd tot een volledig gebouw. Bij in het werk samengestelde ge-
velbouw zijn alle vormen van constructie in principe mogelijk, met de nadruk op een grote mogelijkheid 
tot maatwerk. Dubbele huidgevels kunnen ook in het werk worden samengesteld, al is dit minder ge-
bruikelijk. Als het binnen- en buitenblad van een dubbele huidgevel van verschillend materiaal worden 
gemaakt, wordt vaak gekozen om een dergelijke gevel in het werk te fabriceren. 
In het werk samengestelde gevelbouw kan gebruik maken van geprefabriceerde onderdelen, maar de 
samenstelling van de losse onderdelen tot een defi nitieve gevelconstructie gebeurt uiteindelijk op de 
bouwplaats. De inrichting van de bouwplaats en het bouwproces moeten een complexe aan- en afvoer-
stroom van onderdelen voor de gevel op de bouwplaats kunnen opvangen.5 

3 Doran, D.; Site engineers manual , pp. 357-372
4 Oesterle e.a.; Doppelschalige fassaden, pp. 139-140
5 Oesterle e.a.; Doppelschalige fassaden, pp. 141-12
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Bouwtijd:
Een in het werk samengestelde gevel heeft een relatief korte ontwerp- en constructiefase en een langere  
bouwtijd op de bouwplaats. Bij het ontwerp van een in het werk gefabriceerde gevel maakt men vaak ge-
bruik van standaard onderdelen en een dergelijk ontwerp is daardoor eenvoudig en snel te produceren.  
Op de bouwplaats moeten vervolgens alle aansluitingen tussen onderdelen in het werk gemaakt worden 
door een montageploeg. Deze montageploeg hoeft niet uiterst deskundig of hoogopgeleid te zijn, maar 
moet wel over voldoende productiecapaciteit beschikken. 

Bouwproces:
Bij een in het werk gefabriceerde gevel worden de onderdelen van de gevel los aangeleverd, op de bouw-
plaats opgeslagen en wordt de gevel op de bouwplaats geassembleerd. Er is op de bouwplaats dus be-
hoefte aan opslagruimte en tevens aan werkruimte, waar men de gevel kan assembleren. Dit ruimtebe-
slag op de bouwplaats kan een aanzienlijk oppervlak innemen, zeker bij een groot bouwproject met veel 
verschillende onderdelen, die allemaal afzonderlijk moeten worden opgeslagen.6 
Een in het werk gefabriceerde gevel wordt vanaf de buitenzijde van het gebouw samengesteld en de 
gevel in aanbouw moet daarnaast aan de buitenzijde ook bereikbaar zijn voor een kraan om onderdelen 
in de gevel te hijsen. Vaak wordt er gebruik gemaakt van gevelhoogwerkers, hefsteigers of hefplateau’s 
om de gevel te monteren. Een vaste gevelsteiger is minder voor de hand liggend, aangezien men dan 
niet meer met de hijskraan bij de gevel kan. Mobiele steigers of hefvoorzieningen zijn door hun mobiliteit 
fl exibel in te zetten, en zo kan men aan alle kanten van het gebouw tegelijk de gevel monteren. Een aantal 
kleinere onderdelen van de gevel kan met de hand naar boven worden getransporteerd en gemonteerd. 
Grotere onderdelen zullen echter met een kraan moeten worden vervoerd en gemonteerd. Er zijn relatief 
veel kraanbewegingen met relatief lage kraancapaciteit nodig voor de montage van alle onderdelen. De 
torenkraan die voor de ruwbouw wordt gebruikt heeft daardoor niet altijd de juiste capaciteit voor het 
hijsen van de gevelonderdelen. In dat geval moet een aparte mobiele kraan worden ingehuurd voor de 
gevelconstructie.7 

Ontwerp:
Bij een in het werk gefabriceerde gevel worden de profi elen en onderdelen in een fabriek geproduceerd 
en op de bouwplaats geassembleerd. Een in het werk samengestelde gevel kan zodoende geprefabri-
ceerde onderdelen bevatten, terwijl de gevel zelf in het werk wordt samengesteld. Zeker de koppelstuk-
ken voor de aansluitingen tussen stijlen en regels en de boorgaten in de verschillende profi elen kunnen 
in de fabriek al aangebracht worden. Er wordt in de praktijk een optimum gezocht tussen prefabricage en 
samenstelling in het werk. In het ideale geval werkt men met massageproduceerde standaardonderdelen 
die in de fabriek of in de bouwplaats worden aangepast voor het specifi eke ontwerp en op de bouwplaats 
worden geassembleerd. 
Veel montagewerk voor een in het werk gefabriceerde gevel gebeurt in de buitenlucht, met minder ge-
controleerde omstandigheden, er is op de bouwplaats geen gelegenheid om uiterst specialistische ma-
chines in te zetten bij de gevelbouw en bepaalde technieken zijn niet op de bouwplaats toepasbaar. Hier-
door moet het gevelontwerp voor een in het werk gefabriceerde gevel eenvoudig gehouden worden. De 
technische kwaliteit van het eindproduct is bij een conventionele bouwwijze relatief laag, ook doordat de 
detaillering van een in het werk gefabriceerde gevel eenvoudig gehouden moet worden. Bij in het werk 
gefabriceerde gevelbouw is een zorgvuldige en uitgebreide kwaliteitsinspectie nodig om te garanderen 
dat de gevel volledig volgens ontwerp gebouwd wordt.8 

Bouwkosten:
Een in het werk gefabriceerde gevel is een eenvoudig gevelsysteem en daardoor zijn de kosten voor de 
ontwerp- en productiefase relatief laag. Zeker wanneer men gebruik kan maken van standaardprofi elen 
6 Oesterle e.a.; Doppelschalige fassaden, pp. 143-144
7 Doran, D. ; Site Engineers Manual, pp. 378-392
8 Brock, L. , Designing the exterior wall., pp. 92-93
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voor de stijlen en regels, is een in het werk gefabriceerde gevel goedkoop te ontwerpen en produceren. 
De meeste kosten van een in het werk gefabriceerde gevel zijn in de uitvoeringsfase, door de relatief 
lange bouwtijd op de bouwplaats en de inzet van veel materieel en personeel bij de gevelbouw. 

Aluminium gevelsystemen

Voor dit onderzoek is een keuze gemaakt voor de bestudering van aluminium vliesgevelsystemen, zowel 
voor de in het werk gefabriceerde gevelbouw als voor de elementenbouw. Er is gekozen voor aluminium, 
omdat dit het meest gebruikelijke materiaal is voor vliesgevelsystemen. Zeker in de utiliteitsbouw wordt 
veel gebruik gemaakt van aluminium gevels, en in aluminium zijn zowel de elementenbouw als de in het 
werk gefabriceerde gevelbouw gebruikelijk. Beide systemen worden veelvuldig toegepast en zijn gebrui-
kelijke oplossingen voor een gevel. 
Daarbij komt dat voor de toepassing in het Science Business Center aluminium de meest geschikte optie 
is. De kans is het grootst dat in het Science Business Center op zijn minst een deel van de gevel met een 
aluminium gevelsysteem wordt uitgevoerd. Bij het ontwerpen en detailleren van deze gevel kan dan ge-
bruik gemaakt worden van de kennis, vaardigheden en informatie die zijn opgedaan aan de hand van dit 
onderzoek,  Aangezien in het kader van het dubbel afstuderen een integratie tussen het architectonisch 
en bouwtechnisch afstuderen vereist is, levert een onderzoek naar aluminium gevelsystemen de meeste  
kennis en bruikbare onderzoeksresultaten op. 

Vergelijkbare gevelsystemen in andere materialen zijn ook overwogen voor dit onderzoek, maar het bleek 
nuttiger om het onderzoek te richten op één materiaal en te kiezen voor de diepte. Systemen met andere 
materialen bleken voor dit onderzoek ook minder geschikt. Zo is beton weliswaar goed geschikt voor het 
maken van grote, geprefabriceerde sandwichelementen, maar de in het werk gefabriceerde gevelbouw 
in beton is veel minder breed toegepast. Daarnaast worden betonnen geprefabriceerde gevels vaak dra-
gend toegepast en in series met grote repetitie. Maatwerk in beton is veel bewerkelijker dan in aluminium, 
aangezien het aanpassen van een bekisting veel werk is. Een betonnen elementengevel voor het Science 
Business Center is om die redenen minder te verwachten en de resultaten van een dergelijk onderzoek 
zijn dan ook minder relevant. 

Ook houten gevelsystemen zijn overwogen, maar voor utiliteitsbouw is hout, zeker in Nederland, geen 
gebruikelijk constructiemateriaal. Zeker bij het Science Business Center zal een houten gevel bijvoorbeeld 
niet voldoende massa hebben voor een goed akoestisch binnenklimaat in de conferentiezalen. 
Gevelsystemen van composietmaterialen zijn ook overwogen, maar hoewel daar erg interessante ontwik-
kelingen in plaatsvinden, zijn er nog geen complete gevelsystemen in composieten uit te voeren. Het 
blijft voorlopig bij losse onderdelen en componenten. In het kader van een vergelijking tussen grote ele-
menten en in het werk samengestelde gevels is dit niet relevant. 

Uiteindelijk is bij dit onderzoek dus gekozen voor een vergelijking tussen een aluminium elementengevel 
en een in het werk samengestelde gevel. Bepaalde conclusies over de elementenbouw en in het werk 
samengestelde gevelbouw zijn ook breder geldig dan alleen voor aluminium, hierdoor zal dit onderzoek 
ook breder nut hebben dan alleen voor aluminium gevelsystemen. Op die manier kan dit onderzoek ook 
relevantie verkrijgen voor de algemene afweging tussen grote elementen of in het werk samengestelde 
gevelbouw. 
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 Onder zo ekscriteria

Om twee gevelsystemen op verschillende gebieden te kunnen vergelijken, is het noodzakelijk om een 
afbakening te maken van de te vergelijken criteria. Niet alle eigenschappen van de gevelsystemen zijn re-
levant om in het onderzoek op te nemen, aangezien het onderzoek is gericht op de verschillen tussen een 
elementengevel en een in het werk gefabriceerde gevel. Alleen die criteria die werkelijk een signifi cant 
verschil tonen tussen beide gevelsystemen zijn relevant om te onderzoeken. Na verkennend literatuuron-
derzoek zijn uiteindelijk vier criteria relevant gebleken voor een vergelijking tussen de elementengevel en 
de in het werk samengestelde gevel. Deze criteria zijn:

Bouwkosten
Bouwproces en Bouwtijd
Ontwerp en Variatie
Flexibiliteit en Hergebruik  

Bouwkosten: 

De bouwkosten zijn een criterium dat vaak als doorslaggevend wordt genoemd voor bepaalde ontwerp- 
of uitvoeringskeuzes. Vaak moet gekozen worden voor de goedkoopste, of in ieder geval de meest voor-
delige oplossing in een ontwerp. Tegelijk is de goedkoopste oplossing niet per defi nitie de beste, en som-
mige investeringen in kwaliteit leveren pas op lange termijn een voordeel op. Een goede kostengerichte 
benadering zal dan ook niet alleen rekening houden met de eerste investeringen, maar ook met de ef-
fecten op langere termijn. Vanwege het zware belang dat meestal aan de bouwkosten wordt toegekend, 
zijn de bouwkosten in dit onderzoek dan ook als criterium opgenomen. 
Onderzocht gaat worden aan de hand van kengetallen, referentieontwerpen en rekenmethodes wat per 
systeem de totale kosten per m2 gevel bedragen. Hierbij worden de kosten van eventuele geïntegreerde 
installaties buiten beschouwing gelaten, aangezien dit het onderzoek onnodig compliceert. De bereke-
ning van de vierkante meterprijs zal voornamelijk neerkomen op een onderbouwde schatting. Vervolgens 
kan er gericht onderzoek gedaan worden naar de verschillen in kostengeneratoren tussen de elemen-
tenbouw en de in het werk samengestelde gevelbouw. Beide systemen kennen weer andere risico’s en 
onzekerheden en andere factoren bepalen uiteindelijk de prijs van een gevel. 
Tegenwoordig is het gebruikelijker bij vergelijkingen niet in bouw- of investeringskosten te denken, maar 
in termen van jaarlijkse kosten. Dit omdat een investering in de bouw maar een deel van de totale kosten 
bedraagt. Door te denken in termen van jaarlijkse kosten, is het beter mogelijk om het eff ect van bepaalde 
investeringen in te schatten. 
 
Bouwproces en Bouwtijd:  
Een van de criteria waar de grootste verschillen te verwachten zijn is het bouwproces. Aangezien twee ver-
schillende gevelsystemen onderzocht worden, zullen de systemen ook op totaal andere wijze gebouwd 
worden. De onderdelen zijn verschillend, de werkzaamheden zijn anders en de inrichting van bouwplaats 
en logistiek zijn verschillend. 
Het onderzoek zal voornamelijk een inventarisatie en beredenering zijn van de gevolgen die de keuze 
voor een gevelsysteem heeft voor het bouwproces. Zo zal allereerst de organisatie van de bouwplaats 
onderzocht worden, zowel wat betreft ruimtebeslag als wat betreft werkzaamheden die dienen plaats te 
vinden op de bouwplaats. Vervolgens zal de bouwvolgorde worden beschouwd, om inzicht te krijgen in 
de veelheid en complexiteit van handelingen die moeten worden uitgevoerd op de bouwplaats. Daarna 
zal het onderzoek zich richten op de bouwtijd. Aangezien de elementenbouw zich juist richt op de zeer 
snelle montage en dichting van de gevel op de bouwplaats, zal hier een groot verschil te verwachten zijn. 
Tot slot zal gekeken worden naar de specifi eke toepassing van dit gevelsysteem op het ontwerp voor het 
Science Business Center, om zo de gevolgen van een systeemkeuze inzichtelijk te maken. 

Ontwerp en Variatie: 

Een volgende criterium in de vergelijking is het ontwerp. Allereerst zal gekeken worden naar de bouwkun-



//Robert Rozendal // 1169564 //       Docenten // F. Schnater // P. de Jong //28

// Bouwtechnologie // 2009 - 2011 // Atelier SADD



//Robert Rozendal // 1169564 //       Docenten  // F. Schnater // P. de Jong //

// Bouwtechnologie // 2009 - 20101// Atelier SADD

29

 

dige aansluitingen van beide gevelsystemen op achterliggende costructies en de relatie tussen de gevels 
en het gebouw. Bij de vergelijking van de gevelsystemen op het gebied van het ontwerp is van belang 
om te onderzoeken welke mogelijkheden en beperkingen het systeem biedt om de gewenste vormen 
en functies te realiseren in het ontwerp. Hierbij zal gekeken worden naar mogelijkheden om kleinere en 
grotere variaties in de vorm van de gevel toe te passen. 
Het onderzoek zal bestaan uit het ontwerpen van mogelijke ontwerpvarianten en een onderzoek naar de 
mogelijke integratie van verschillende functies en installaties in de gevel. Zo zal er gekeken worden naar 
de mogelijkheden voor het maken van open en dichte vlakken in de gevel, de mogelijkheid om grillige en 
onregelmatige vormen met een dergelijk systeem goed te realiseren en het spanningsveld tussen maat-
werk en unieke onderdelen. 
Vervolgens zal er ontwerpend onderzoek en een case-study onderzoek worden gedaan naar de moge-
lijkheden en voordelen die beide systemen bieden voor de integratie van voorzieningen en installaties in 
de gevel. Zeker met de huidige aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing is de toepassing van 
decentrale installaties erg in de aandacht gekomen. Door deze installaties op een goede manier in de ge-
vel te integreren kan veel winst behaald worden, niet alleen tijdens het bouwproces, maar ook door een 
effi  ciënter gebruik van de ruimte in een gebouw. 

Flexibiliteit en hergebruik  mogelijkheden:

Tijdens de levensduur van een gebouw kan de functie of het gebruik van het gebouw veranderen. Het is 
waardevol als een gevelsysteem fl exibiliteit biedt in de indeling en gebruik van de gevel en de achterlig-
gende ruimtes. Ook op dit gebied kunnen beide gevelsystemen vergeleken worden. Dit onderzoek naar 
fl exibiliteit en hergebruik zal lopen van het zwaarste ingreepniveau, de totale sloop en herbouw van een 
gevel, tot de lichtste ingreep, het periodieke onderhoud en vervangen van glasbreuk. 
Allereerst zal gekeken worden naar de totale sloop en vervanging van een gevel. Er zal onderzocht wor-
den in hoeverre beide gevelsystemen eenvoudig te demonteren en te hergebruiken of te recyclen zijn. 
Vervolgens kan er worden gekeken hoe goed de beide gevelsystemen op een bestaand gebouw kunnen  
worden aangebracht. Er zal ook worden onderzocht of het mogelijk is slechts delen van een gevel te ver-
vangen of aan te passen, in plaats van de complete gevel te vervangen. Daarna zal onderzocht worden of 
het mogelijk is een functieverandering in het gebouw ook in de gevel te verwerken, of kleine wijzigingen 
in het gebruik van de ruimtes ook makkelijk in de gevel kunnen worden doorgevoerd. Tot slot zal worden 
gekeken naar de laagste ingreepniveau, het periodieke onderhoud van de gevel en het vervangen van 
glas en andere onderdelen in geval breuk of beschadiging. 

Niet gekozen onderzoekscriteria:

Een aantal mogelijke criteria zijn in dit onderzoek niet opgenomen, omdat in het vooronderzoek al bleek 
dat deze criteria geen relevante verschillen tussen beide gevelsystemen aan het licht zullen brengen. 
Deze criteria zullen nu kort genoemd worden, omwille van de volledigheid. 

Energiegebruik:
Hierbij kan gekeken worden naar het gebruik van energie bij de productie, het transport en de bouw 
van de gevelonderdelen. Ook kan gekeken worden naar de energieprestatie van de beide gevelsystemen 
tijdens de gebruiksfase. Het bleek erg moeilijk om het energiegebruik tijdens de bouw te kwantifi ceren. 
Met een systeem als het EVR (de Eco-cost Value Ratio) is er wel een methode beschikbaar om de milieu-
aspecten en als onderdeel daarvan ook het energiegebruik van een bouwproces te waarderen. Het cor-
rect toepassen van deze methode en zodoende berekenen van het energiegebruik tijdens de bouw en 
het gebruik is echter een onderzoek op zich en valt daarmee buiten het kader van dit onderzoek. Tijdens 
het gebruik blijken alle gevelsystemen aan min of meer dezelfde strenge prestatie-eisen te voldoen. In dat 
opzicht ontlopen de systemen elkaar dus niet of nauwelijks. 
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Bouwfysica:
Bij de bouwfysica kan onderzocht en vergeleken worden hoe de beide gevelsystemen presteren op gebied 
van akoestiek, warmte, wind, bezonning en detaillering. Hier geldt echter, net als bij het vorige criterium, 
dat de prestatie-eisen aan de gevel veel bepalender zijn voor de geleverde prestaties dan de mogelijk-
heden van het systeem. Beide gevelsystemen voldoen namelijk aan dezelfde strenge eisen en onderzoek 
naar deze prestaties zal dus weinig verschillen aan het licht brengen. 

Integratie van gevel en gebouw:
De gevel kan worden ingezet als dragende wand, in dat geval is een gevel meer dan alleen een zelfdra-
gend vlies, maar draagt de gevel ook de vloeren en constructie. Een dergelijke gevel is moeilijk los te be-
schouwen door de verregaande integratie met de rest van het gebouw. Dit leidde ertoe dat de integratie 
tussen gevel en gebouw relevant werd voor het onderzoek. Zeker bij betonnen gevelsystemen zijn bin-
nen- of buitenspouwbladen vaak dragend uitgevoerd. Aangezien dit onderzoek zich uiteindelijk niet op 
betonnen, maar op aluminium vliesgevelsystemen richtte, is de dragende functie van de gevel niet meer 
relevant. Vliesgevels zijn immers per defi nitie niet dragend. Daarmee is de integratie tussen gevel en ge-
bouw ook niet meer van toepassing, een vliesgevel staat redelijk los van de rest van een gebouw. Toch zal 
in het hoofdstuk over bouwkundige aansluitingen de relatie tussen de gevel en de draagconstructie kort 
behandeld worden, wanneer de bouwkundige detaillering van de aansluitingen besproken wordt. 
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Plattegronden van het Science Business Center. De begane grond is aan drie zijden omgeven door een parkeergarage, op de eerste ver-
dieping is een tweede entree van het gebouw, via het grasdak van de parkeergarage. 

Locatieoverzicht van het Science Business Center in volgelv-
lucht, vanuit het noordwesten. Het gebouw ligt op het eind 
van het Mekelpark, als beëindiging van de centrale as van 
de TU-wijk en het Technopolis. 
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 Omschri jving van de referentiegevel

In dit hoofdstuk zal een toelichting worden gegeven op het ontwerp voor het Science Business Center, 
aan de hand waarvan de referentiegevel voor het bouwkundig onderzoek is opgezet. In de vorm van 
een aantal eisen en voorwaarden zal een programma voor de referentiegevel opgesteld worden, binnen 
welke kaders de referentiegevel ontworpen zal worden voor het Science Business Center. 

Programmatische omschrijving van het Science Business Center

De gevel is bedoeld voor een openbaar gebouw, het Science Business Center, gelegen in het Technopo-
lis bedrijventerrein in Delft. In dit bedrijventerrein komen hoogwaardig technologische bedrijven, die in 
samenwerking met de TU Delft een nieuw kenniscentrum in de Randstad gaan vormen. Om de synergie 
tussen universiteit en bedrijfsleven te bevorderen, is een centraal gebouw voorzien, het Science Business 
Center. Dit gebouw heeft een publieke functie, als ontmoetingsplek voor werknemers en bezoekers van 
het Technopolis gebied. Deze ontmoetingen kunnen zowel informeel zijn, in de horecafaciliteiten van het 
gebouw, als formeel, in de project- en onderzoeksruimtes. Daarnaast is er in het gebouw een expositie-
functie, waarbij de techniekexpositie zowel als showcase van de TU-Delft kan gebruikt worden als om de 
rol van techniek in de maatschappij te tonen. Tot slot heeft het gebouw een belangrijke functie als confe-
rentiecentrum, zodat wetenschappers en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven hun kennis en stand 
van hun onderzoeken kunnen delen in een professionele omgeving. Het gebouw heeft een gemengde 
functie en een semi-openbaar karakter. De horecafuncties en de expositie zijn meer openbaar van karak-
ter dan de conferentie- en projectruimtes. Het gaat dus typologisch gezien om utiliteitsbouw en om een 
middelgroot publiek gebouw met gemengde geveltypes. 
De expositieruimtes vormen samen met de horecavoorzieningen een publieke route die zich door het 
hele gebouw naar boven slingert. Deze publieke ruimtes zijn in de gevel te herkennen als een omhoog 
lopende spiraal. Het gebouw manifesteert zich hierdoor als een massief blok, waarin een binnenruimte 
is uitgehold. Door het openbare karakter vormen deze ruimtes een natuurlijke opening van het verder 
gesloten gebouw en vormen ze een goede overgang tussen de omgeving en het meer gesloten deel van 
het gebouw. 

Omschrijving van de gevel van het Science Business Center

De gevel kent zowel open en transparante als gesloten delen, afhankelijk van de achtergelegen functie. 
Ter plaatse van de publieke ruimtes is er een horizontale, doorlopende glasstrook in de gevel, bij voorkeur 
is deze strook verdiepingshoog. Deze glasstrook ter plaatse van de publieke ruimtes loopt als een spiraal 
door het gebouw heen naar boven en toont zo in de gevel de publieke ruimtes aan de binnenzijde van 
het gebouw. Om het contrast tussen deze open glasstrook en de rest van het gebouw te benadrukken, 
zal het overige deel van de gevel juist een gesloten en massief karakter krijgen. Dit gesloten en massieve 
deel van de gevel dient wel raamopeningen te bevatten. Deze openingen spelen echter een duidelijk an-
dere rol in het gevelbeeld dan de glasstrook. Doordat de gevelbekleding in de vorm van lamellen voor de 
ramen door loopt, vormen de ramen visueel één vlak met de gevel. De algehele uitstraling van deze gevel 
blijft zo massief en gesloten, ondanks de openingen die er achter zitten. Voor de gevel dient gebruik te 
worden gemaakt van hoogwaardige materialen, met een technische uitstraling.  Voorbeelden zijn staal, 
natuursteen en aluminium. 

De locatie en context van het ontwerp

Het gebouw komt in het Technopolis gebied te staan, ten zuiden van de TU-wijk en lopend vanaf de 
A13 in het oosten tot aan de Schie in het westen. Dit gebied wordt van noord tot zuid ontsloten door 
het Mekelpark, het centrale park dat als een groene hoofdas door de TU-campus en Technopolis loopt. 
In dit gebied neemt het Science Business Center een centrale rol in, als beëindiging aan het einde van 
het Mekelpark. Aan drie zijden is het gebouw omgeven door een bovengrondse parkeergarage, met een 
oplopend grasdak. Hierdoor loopt alleen de westgevel door tot aan het maaiveld. De overige drie gevels 
beëindigen bij de grens met het dak van de parkeergarage. Deze parkeerheuvel wordt tegelijk met het 
Science Business Center gebouwd, zodat het gebouw tijdens het bouwen alleen aan de westzijde bereik-
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Gevelaanzicht vanuit het noorden, de benadering vanuit het Mekelpark. Gevelaanzicht vanuit het noordoosten, vanuit het park.

Gevelaanzicht vanuit het zuiden. Gevelaanzicht vanuit het zuidwesten, met de parkeergazrage onder de 
heuvel. 
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baar is vanaf de begane grond. 

Bouwtechnische eisen aan de gevel

De gevel dient te voldoen aan alle technische eisen die vanuit het bouwbesluit aan een gevel voor uti-
liteitsbouw gesteld worden. De gevel moet een goede thermische isolatie bieden, in overeenstemming 
met de aan de gevel gelegen functie. De gevel moet voldoende geluidsisolerende waarde hebben, hierbij 
dient gelet te worden op de nabijheid van de snelweg, de A13. Ter plaatse van de conferentiezalen en au-
ditoria dient de gevel voldoende geluidswerend en isolerend te worden uitgevoerd en gedetailleerd. Een 
lichtgewicht gevelsysteem zal moeten worden aangepast op plaatsen waar extra strenge eisen worden 
gesteld aan geluidsisolatie, zoals conferentiezalen of auditoria. Een vliesgevel zal op deze plekken met 
zwaardere panelen en dikker glas uitgerust moeten worden, of de vliesgevel moet worden opgevat als de 
buitenschil van een doos-in-doos constructie. 
De gevel hoeft niet constructief of dragend te worden uitgevoerd, de draagconstructie van het gebouw 
ligt verder terug in het gebouw en de gevels moeten, zelker ter plekke van de openbare ruimtes aan de 
gevel, een open karakter hebben, zonder constructieve elementen in het zicht. De gevel moet wel vol-
doen aan eisen van stijfheid en stabiliteit en moet alle relevante windbelasting kunnen weerstaan. De 
gevel dient voldoende bescherming te bieden aan de elementen, zoals regen, wind en tocht.

Uitvoeringstechnische eisen aan de gevel

In het kader van dit onderzoek zal gevel van het Science Business Center in zijn geheel worden uitgevoerd 
als een vliesgevel. Deze vliesgevel dient te worden uitgevoerd als elementengevel of in het werk gefabri-
ceerde gevel. 
Als elementengevel zal de gevel bestaan uit grote, geprefabriceerde en bij voorkeur verdiepingshoge ele-
menten. Bij de uitvoering van de elementengevel zal gestreefd worden naar een zo hoog mogelijke graad 
van prefabricage. De elementen voor deze gevel worden in zijn geheel geprefabriceerd en hoeven op de 
bouwplaats slechts nog gemonteerd te worden. 
Als in het werk samengestelde gevel zal de gevel bestaan uit losse onderdelen, die op de bouwplaats 
worden geassembleerd. Een in het werk samengestelde gevel kan plaatselijk of geheel als geprefabri-
ceerde gevel worden uitgevoerd. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van geprefabriceerde onderdelen, 
maar het belangrijkste werk van montage en assemblage van de gevel zal op de bouwplaats geschieden. 
Op deze manier kan ook het verschil met de elementengevel maximaal duidelijk worden. De in het werk 
samengestelde gevel zal volgens de meer traditionele methoden van gevelbouw worden gebouwd. De 
verschillende onderdelen worden los aangevoerd en aan de hand van de afmetingen van de draagcon-
structie op maat gemaakt op de bouwplaats. De montagevoorzieningen en verbindingen worden vervol-
gens ook op de bouwplaats gemaakt. 

Defi nitief gevelontwerp 

Na het uitvoeren van dit onderzoek is het ontwerp voor het Science Business Center verder uitgewerkt en 
dit heeftde nodige consequenties gehad voor het gevelontwerp en de materialisatie daarvan. 
Vanuit het principe om de besloten ruimtes van het Science Business Center een massief, gesloten uiterlijk 
te geven, is gekozen om deze geveldelen in natuursteen uit te voeren. Aangezien meer dan tweederde 
van de gevel van het Science Business Center uit gesloten natuursteen wordt opgebouwd, is het niet lo-
gisch de hele gevel van het Science Business Center nog als vliesgevel uit te voeren. 

Er is dus gekozen voor een meer traditionele constructiewijze met een steenachtig binnenspouwblad, 
een geïsoleerde spouwconstructie en natuursteen gevelbeplating opgehangen aan ankers. Bij de natuur-
steen beplating is de hoofdvraag uit dit onderzoek naar grote elementen toepassen of in het werk samen-
stellen wel relevant. Er kan namelijk gekozen worden om de natuursteen gevelbeplating als losse platen 
in het werk aan te brengen, of om de natuursteen beplating in een fabriek op een prefab element aan te 
brengen, dat in zijn geheel gemonteerd wordt. Hiermee kan, zeker bij een kleine maat voor de beplating, 
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een aanzienlijke arbeidswinst behaald worden op de bouwplaats. Voor het prefab element zou kunnen 
worden gedacht aan een binnenschil van prefab beton, waarop na het aanbrengen van isolatie, een bui-
tenbeplating van natuursteen wordt aangebracht. De prefab betonnen binnenschil zou dan van vloer tot 
plafond de gevel kunnen dichten. 

Voor de transparante glasstrook die als een spiraal over de gevel naar boven loopt, met de openbare ruim-
tes mee, is het wel logisch om een vliesgevel toe te passen. Immers, door middel van een vliesgevel kan 
een dunne, transparante glasgevel eenvoudig gerealiseerd worden. Bij de keuze voor deze gevel is ook de 
vraag uit dit onderzoek relevant; deze vliesgevel kan als elementengevel worden uitgevoerd of als in het 
werk samengestelde gevel met losse stijlen en regels. Eveneens kan bij het uitwerken van de glasgevel de 
opgedane kennis uit dit onderzoek op het gebied van vliesgevels toegepast worden. 

Dit onderzoek gebruikt het ontwerp voor het Science Business Center als basis voor een fi ctief gevelont-
werp, om zodoende tot een vergelijking te kunnen komen van twee gevelsystemen en de consequenties 
van de keuze voor één van beide systemen in de uitwerking van een ontwerp te kunnen aantonen. Deze 
conclusies blijven geldig, ook al is het ontwerp voor het Science Business Center inmiddels behoorlijk 
gewijzigd en wordt niet meer de hele gevel als vliesgevel uitgevoerd. Hierdoor is het ook niet nodig het 
onderzoek opnieuw uit te voeren met een gewijzigd gevelontwerp. Wel zullen de conslucies uit dit onder-
zoek zoveel mogelijk worden meegenomen in het ontwerpproces van het Science Business Center. 
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Gevelaanzicht van de oostgevel van het Science Business Center, met een in het werk gefabriceerde gevel. 

Oostgevel. Noordgevel. 

Westgevel. Zuidgevel. 
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 Ontwerp vo or  de in  het  werk gefabriceerde gevel

Als de gevel voor het Science Business Center volgens de in het werk gefabriceerde gevelbouw wordt 
uitgevoerd, heeft dat een aantal consequenties. Het ontwerp verandert door de keuze voor een bepaald 
gevelsysteem. Hierbij kan gekozen worden om het ontwerp bepalend te laten zijn, of het gevelsysteem. 
In het kader van dit onderzoek is de keuze gemaakt om het systeem bepalend te laten zijn voor de uit-
voering van de gevel. Zo is er voor gekozen om de afmetingen en plaats van de ramen in de gevel te laten 
afhangen van de mogelijkheden om een goede vlakverdeling te maken en zoveel mogelijk panelen met 
gelijke afmetingen te krijgen.  

Opbouw van de gevel

Een in het werk gefabriceerde vliesgevel is opgebouwd uit losse stijlen en regels. De stijlen zijn verticale 
profi elen van aluminium, en zijn bevestigd aan de vloerrand. De verticale gevelstijlen dragen het eigen 
gewicht van de gevel en vangen ook de windbelasting op. Deze belastingen worden via de ophangpun-
ten overgedragen via de vloerranden aan de achterliggende constructie. Tussen de stijlen lopen de hori-
zontale regels, die eveneens uit aluminium profi elen bestaan. Omdat de overspanningen gemaakt door 
de regels kleiner zijn dan van de stijlen, kunnen de profi elen van de horizontale regels ook een kleinere 
maat hebben dan van de stijlen. Op deze manier ontstaat een raamwerk van verticale stijlen en horizon-
tale regels. Dit raamwerk moet vervolgens ingevuld worden met glasvlakken en dichte panelen om de 
gevel gesloten te krijgen. 

De dichte delen van het raamwerk van stijlen en regels in de gevel kunnen opgevuld worden met geïso-
leerde sandwichpanelen. Deze panelen bestaan uit een binnen- en buitenhuid en een kern van isolerend 
materiaal, bijvoorbeeld PU-schuim. Deze panelen kunnen geprefabriceerd worden in een fabriek, maar er 
kan ook voor gekozen om de verschillende onderdelen pas in het werk samen te voegen. De keuze voor 
de binnenhuid en buitenhuid is in principe niet relevant voor dit onderzoek. Er zijn veel materialen waar-
uit gekozen kan worden als buitenbeplating, zoals hout, trespa, geëmailleerd glas, polyester, al dan niet 
geprofi leerde metaalplaten en dergelijke. De beplating mag alleen niet te zwaar zijn voor de bevestiging 
in het stijl- en regelwerk, dus steenachtige materialen kunnen alleen in uiterst dun gezaagde toepassin-
gen worden gebruikt. Voor de binnenzijde van de gevel geldt een vergelijkbare keuze uit beplatingen en 
afwerkingen. 

In de open delen van het raamwerk van stijlen en regels kan beglazing worden aangebracht. Bij een vlies-
gevelsysteem kan het glas direct in het raamwerk van stijlen en regels worden aangebracht. Er zijn geen 
aparte kozijnconstructies nodig om het glas te kunnen dragen anders dan de rubberprofi elen waarmee 
het glas wordt ingeklemd. Het glas kan worden aangebracht in de profi elen van de stijlen en regels en met 
een klemlijst worden vastgezet. Hiermee ontstaat een dichte glaswand. Als er behoefte is aan te openen 
ramen, kan in een opening van het stijl- en regelwerk een inzetkozijn worden aangebracht, waarin een 
te openen raam kan worden aangebracht. In dat geval is er een extra kozijn te zien binnen het stijl- en 
regelwerk. In geval van het Science Business Center kunnen bij de kantoren te openen ramen worden 
toegepast. Bij de andere ruimtes zijn te openen ramen niet gewenst, in verband met tocht en koudeval. 

Aanpassingen aan het ontwerp

Bij stijl- en regelwerk zijn de onderdelen van de gevel relatief klein. Per verdieping worden de verticale 
stijlen gedilateerd en de horizotale regels zijn tussen de stijlen bevestigd en zijn dus telkens zo lang als 
de afstand tussen twee stijlen. Het is voor een goede en eenvoudige uitvoering van de gevel bevorderlijk 
als de stijlen en regels zoveel mogelijk recht doorlopen. De krachten in de constructie kunnen dan het 
best worden afgedragen en de aansluitingen zijn het eenvoudigst en het meest eenduidig. Om de stijlen 
en regels recht te laten doorlopen bleek het nodig de afmetingen van de verschillende raampartijen aan 
te passen, zodat de raamstroken in het stramien van de stijlen en regels vallen. Deze verschuivingen zijn 
niet bijzonder groot, maar hebben er wel toe geleid dat alle ramen nu binnen dezelfde standaardmaat 
vallen.  
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Horizontale doorsnede van een fragment van de in het werk gefabriceerde gevel. 

Verticale doorsnede van een fragment van de in het werk gefabriceerde gevel. 
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Er is bewust voor gekozen om de schuine strook beglazing van de foyer en publieke ruimtes, die door 
het gebouw heen naar boven cirkelt, niet recht te trekken. Deze spiraal van publieke ruimtes met de bij-
behorende schuine lijnen in de gevel zijn belangrijk voor het concept van het gebouw en vormen een 
uitzondering op de regelmaat van de rechte en strakke stijl- en regelwerk gevel. Het gevolg is wel dat er 
bij deze schuine lijnen in de gevel veel passtukken nodig zijn. Zowel de dichte panelen als glasvlakken 
worden daar onder een hoek afgesneden. Dit levert complicaties in de uitvoering op, maar deze zijn bin-
nen het systeem op te lossen. In totaal zijn er minder dan 10% unieke passtukken in de gevel, en dat is 
een acceptabele hoeveelheid. 

Onderdelen van de gevel

De aluminium stijlen en regels van de gevel worden in een fabriek door middel van een extrusie-procedé 
gemaakt en op lengtemaat afgezaagd en zo geleverd. In de gevels zijn door de iets verspringende verdie-
pingshoogtes en de hogere dakrand drie hoogtematen, van 4,3 meter, 5,8 meter en 6,3 meter. De regels 
zijn telkens in delen van 3 meter te zagen. Deze horizontale maten zijn in overeenstemming met het ge-
velgrid en veranderen verder niet. 

Door de standaardisering van de maten van de gevel, is het mogelijk om een groot aantal gelijke panelen 
en glasvlakken te maken in de gevel. Dit vergemakkelijkt zowel het ontwerp als de productie en uitvoe-
ring van deze gevel. Alle gelijke onderdelen hoeven namelijk niet gesorteerd te worden, maar kunnen als 
een partij worden opgeslagen en zonder nadere sortering worden toegepast in de bouw. In totaal zijn er 
ruim 400 panelen van 3x1,5 meter nodig, 34 panelen van 3x2 meter en ruim 100 panelen van 3x0,6 meter. 
Daarnaast zijn er 43 unieke passtukken, die langs de schuine lijnen in de gevel komen. Deze passtukken 
moeten wel per stuk worden uitgemeten en ingeplaatst in de gevel. 

De gevelpanelen zijn met een gewicht van 45 of 60 kg te zwaar om met de hand te worden gemonteerd. 
Een werknemer in de bouw mag volgens Arboregels niet meer tillen dan 25 kg per persoon. Panelen van 
boven de 50 kg mogen helemaal niet met de hand worden gemonteerd. De gevelpanelen zullen dus 
moeten worden getild en gemonteerd of met behlup van een montagelift of verreiker.1 

1 Bron: Arboblad tillen in de bouw; Arbouw.nl
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Detail van de horizontale doorsnede door een in het werk gefabriceerde gevel.

Detail van de verticale doorsnede door een in het werk gefabriceerde gevel. 
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In het werk gefabriceerde gevel
Gevels totaal
Oppervlakte: Totaal: 4356 m2

Ramen: 1720 m2
Dicht: 2636 m2

Totaal Verticale gevelstijlen: 1943,7 meter

Totaal Horizontale regels: 3150 meter

Gevelpanelen: Gewicht
Dicht: 34 3x2 m 60 kg

402 3x1,5 m 45 kg
101 3x0,6 m 18 kg
43 passtuk Variabel

Ramen: Gewicht
111 3x1,5 m 90 kg
17 3x2 m 120 kg

Raamstrook: 401 2x1,5 m
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Gevelaanzicht van de oostgevel van het Science Business Center, met een elementengevel. 

Oostgevel. Noordgevel. 

Westgevel. Zuidgevel. 
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 Ontwerp vo or  de elementengevel

Bij het ontwerpen van de gevel voor het Science Business Center volgens de elementenbouwwijze is er 
ook weer sprake van een aantal aanpassingen aan het ontwerp. Ook hier is er, net als met de in het werk 
gefabriceerde gevel, voor gekozen om het gevelsysteem zo consequent mogelijk door te zetten. Dit be-
tekent dat raampartijen en gevelopeningen waar mogelijk zijn aangepast op de maten van de gevelele-
menten en dat de systematiek van een elementengevel leidend is in het ontwerp. De open gevelstrook 
blijft echter wel een uitzondering in het systeem. 

Opbouw van de gevel

De elementengevel is opgebouwd uit grote, verdiepingshoge gevelelementen. Deze elementen over-
spannen in één keer de afstand van vloer tot vloer. Aan de bovenzijde worden de elementen aan de vloer-
rand opgehangen, aan de onderzijde sluiten de elementen door middel van een complexe naad op elkaar 
aan. De elementen zijn in principe zelfdragend en nemen dus zelf alle interne en externe belastingen op 
de gevel in zich op. Het gevelelement werkt als een stijf vlak en kan zo de windbelastingen en belastingen 
ten gevolge van het eigen gewicht dragen. Langs de rand, en soms ook midden in de elementen lopen 
profi elen, die door hun afmetingen en diepte het element stijfheid geven. De rest van het element is 
opgebouwd uit beplating en isolatie of beglazing. Deze beplating kan evenals bij de in het werk gefabri-
ceerde gevel bestaan uit een veelheid aan verschillende materialen, waarbij ook zwaardere materialen als 
natuursteen en beton tot de mogelijkheid behoren. Doordat de gevelpanelen in een raamwerk gevat zijn, 
is het mogelijk een complexere bevestigingsconstructie te maken voor de gevelbeplating dan in geval 
van een stijl- en regelwerk gevel. 

Raamkozijnen kunnen, inclusief beglazing, in zijn geheel worden aangebracht in de elementen. De plaats 
van de ramen in het element is in principe vrij. Binnen het kader van de rand van het element kunnen de 
overige profi elen naar behoefte worden gevarieerd om een gewenste vlakverdeling mogelijk te maken. 
Doordat de elementen als geheel zelfdragend zijn, hoeven er geen gevelstijlen door te lopen over de hele 
gevel. De vlakverdeling van de raampartijen over de gevel is dus nog niet bepaald door het systeem van 
de gevelelementen. Het is voor de stijfheid van een element wel bevorderlijk als er langs de randen van 
het element nog een gedeelte dicht materiaal is. Zodoende is er bij de elementen met een grote glas-
strook voor gekozen om aan de boven- of onderrand van het element een massief gedeelte op te nemen. 
Bij de meeste elementen bleek dit mogelijk, alleen loopt in de oost- en westgevel de glasgevel van de 
foyer soms midden over een elementscheiding. In die gevallen zijn er wel elementen met een glasvlak tot 
aan de rand. Die elementen zullen iets kwetsbaarder zijn, vooral in de transportfase, maar met behulp van 
een extra tijdelijke verstevigingsconstructie kan dit worden verholpen. 

De gevelelementen bestaan uit een raamwerk van profi elen, met langs de randen een naad die aansluit 
op de volgende elementen. Hierdoor ontstaan bij de elementscheidende naad altijd dubbele profi elen. 
Deze dubbele profi elen kunnen als een samengesteld profi el beschouwd worden voor de krachtswerking 
en in aanzicht kan een dubbel, samengesteld profi el daardoor vrijwel even breed zijn als een conventio-
neel, enkel profi el. Het ontwerp voor de gevel verandert in zoverre door de keuze voor een elementenge-
vel dat enkele raampartijen meer worden gestandaardiseerd, zodat er minder verschillende varianten van 
de elementen hoeven te worden gemaakt en de elementen meer in serie geproduceerd kunnen worden. 
Er zijn door de vormen van de gevel en de schuine lijnen echter wel relatief veel uitzonderlijke en unieke 
elementen voor de gevel nodig. 

Cruciale punten in het ontwerp

De elementscheidende naad is een cruciaal punt in de elementengevel, aangezien daar de dichting van 
de gevel bereikt wordt. Deze naad moet de gevelelementen lucht- wind- en waterdicht op elkaar laten 
aansluiten. Om een goede dichting te garanderen, zal deze naad bestaan uit een aantal rubberprofi elen 
achter elkaar. De buitenste naad dient de afwatering van de gevel te verzorgen, regenwater dat op de 
gevel loopt wordt hier tegengehouden. Door luchtdrukverschillen tussen binnen- en buitenzijde van de 
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Horizontale doorsnede van een gevelfragment van de elementengevel. 

Verticale doorsnede van een gevelfragment van de elementengevel. 



//Robert Rozendal // 1169564 //       Docenten  // F. Schnater // P. de Jong //

// Bouwtechnologie // 2009 - 20101// Atelier SADD

47

 

gevel en wind op de gevel zal er echter wel een kleine hoeveelheid water door deze eerste naad naar 
binnen dringen. Dit water wordt opgevangen in de ruimte tussen het eerste en tweede rubberprofi el en 
kan vanuit het laagste punt in deze ruimte worden weggevoerd naar buiten. Het tweede rubberprofi el 
houdt vervolgens het binnengedrongen water tegen en garandeert de waterdichting van de gevel. Een 
derde en soms zelfs vierde profi el geeft een extra zekerheid, mocht een van beide profi elen niet volledig 
afdichten of na verloop van tijd gaan lekken. Een goede profi lering van de elementen ter plekke van de 
elementscheidende naad kan de waterdichting bevorderen. 

Door de elementscheidende naad niet recht, maar met enige knikken of overlap te laten verlopen, wordt 
de naad langer en kan de beter weerstand bieden tegen wind- en luchtdruk. Vooral een messing- en 
groefconstructie is erg goed sluitend te krijgen. Een complexere naad betekent wel dat de montage van 
de elementen ingewikkelder wordt. Bij het plaatsen van de elementen zal meer deskundigheid nodig zijn 
om te garanderen dat de naad goed aansluit en alle profi elen doorlopen. Hoe meer de elementscheiden-
de naad geknikt is en met een messing en groef principe werkt, hoe nauwkeuriger de elementen in elkaar 
geschoven moeten worden tijdens de montage. De naad wordt door een ingewikkelde profi lering ook 
kwetsbaarder tijdens het vervoer. Op het moment dat een gevelelement ergens tegenaan botst tijdens 
het vervoer of de montage, kan juist de rand met de elementscheidende naad snel beschadigd raken. Als 
die naad door deze beschadiging niet meer goed aansluit, is het hele element onbruikbaar. Deze naad 
moet dus goed beschermd worden tijdens de transport- en montagefase. 

Onderdelen van de gevel

De elementengevel bestaat uit een beperkt aantal grote gevelelementen. Doordat de elementen groter 
van afmeting zijn, is het echter wel lastiger om grotere series te maken in het ontwerp. Immers, een groter 
element beslaat eerder een uitzondering in de gevel. Door de grotere maat van de elementen is het ook  
minder goed mogelijk om bij de indeling van de elementen om de uitzonderingen in de gevel heen te 
werken. Doordat de elementen verdiepingshoog zijn, is het om te beginnen al nodig om drie hoofdseries 
elementen te maken, voor elke verdiepingshoogte. Daarnaast zijn er dus per serie een aantal varianten 
nodig voor de verschillende raampartijen. 

In totaal zijn er 287 gevelelementen nodig voor de gevels van het Science Business Center. Daarvan zijn 
er 13 varianten van elementen die vaker dan eenmalig voorkomen, en 38 elementen die uniek zijn en 
eenmalig voorkomen. Hierbij is nog geen rekening gehouden met eventuele voorzieningen aan de bin-
nenzijde van de gevel, zoals aangebrachte bekabeling en aansluitingen voor binnenwanden. Hierdoor zal 
het aantal unieke elementen naar verwachting nog verder toenemen. De seriegrootte van de repeterende 
gevelelementen is telkens vrij beperkt, met maximaal enkele tientallen gelijkvormige elementen. In de 
praktijk zal dit erop neerkomen dat de elementen allemaal op maat gemaakt worden. Het voordeel van 
massaproductie is met elementen van dergelijke afmetingen en een dergelijke complexiteit ook niet al te 
groot. De productie van de elementen zal toch al grotendeels maatwerk zijn in een fabriek. De elementen 
zullen liggend op een tafel worden geassembleerd in een fabriek en per element kunnen de onderdelen 
aan de hand van een assemblagetekening worden samengevoegd. Doordat de variaties tussen de ver-
schillende elementen niet heel groot zijn, voornamelijk varieert de plaats en de afmeting van de ramen, 
zal de productie relatief eenvoudig per element kunnen worden aangepast.1 

1 Bron: gesprek met Ton Geerts, Schüco Nederland. 
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Detail van de horizontale doorsnede door een elementscheidend profi el. 

Detail van de verticale doorsnede door een elementscheidend profi el. 
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Elementengevel
Gevels totaal
Oppervlakte: Totaal: 4356 m2

Ramen: 1720 m2
Dicht: 2636 m2

Gevelelementen:
Dakrand: 5800x3000 mm aantal Gewicht
A. Gesloten 17 1000 kg
B. Raam 1500 mm 31 1200 kg
C. Raam 2700 mm 4 1250 kg
D. Dakrand+raam 10 1300 kg
E. Uniek passtuk 4 Variabel

Hoog element: 6300x3000 mm
F. Gesloten 26 1200 kg
G. Raam 1500 mm 7 1400 kg
H. Raam 2700 mm 8 1450 kg
I. Raamelement 12 1500 kg
J. Uniek passtuk 17 Variabel

Standaardelement: 4300x3000 mm
K. Gesloten 41 800 kg
L. Raam 1500 mm 24 900 kg
M. Raam 2700 mm 17 950 kg
N. Raamelement 24 1000 kg
O. Raamelement 28 1000 kg
P. Uniek passtuk 17 Variabel
Totaal unieke elementen: 38
13 repeterende eenheden

Totaal aantal elementen: 287
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Statisch schema van een vliesgevel met verdiepingshoge stijlen. Statisch schema van een vliesgevel met doorlopende stijlen over meerdere 
verdiepingen. 
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 B ouwkundige aansluit ingen

In dit hoofdstuk zal aandacht geschonken worden aan de bouwkundige aansluitingen van de in het werk 
gefabriceerde gevel en de elementengevel. Eerst zal de krachtswerking van vliesgevels worden onder-
zocht, waarna gekeken zal worden naar de consequenties van deze krachtswerking voor de bouwkundige 
detaillering en montage van deze gevelsystemen. Vervolgens zal aan de hand van een aantal referentie-
details en praktijkvoorbeelden de toepassing van deze principes worden bestudeerd, waarna een conclu-
sie zal volgen. 

Vliesgevelsystemen en krachtswerking

Een elementengevel en een in het werk gefabriceerde gevel zijn beide constructief te beschouwen als 
vliesgevels. Een vliesgevel is een niet-dragende gevel die in principe minimaal verdiepingshoog is. Een 
vliesgevel heeft alleen een functie als geveldichting, de sterkte, stijfheid en stabiliteit van het gebouw 
worden door de draagconstructie verzorgd. Een vliesgevel staat constructief los van de draagconstructie 
en verzorgt de visuele, bouwkundige en bouwfysische scheiding tussen binnen en buiten. Doordat de 
vliesgevel geen constructieve of stabiliteitsfuncties hoeft te vervullen, kan een vliesgevel met een mini-
mum aan constructie worden opgebouwd en vaak uiterst transparant zijn. 
De vliesgevel draagt geen andere verticale belastingen dan het eigen gewicht. Windbelastingen en ove-
rige horizontale belastingen kunnen soms in de profi elen zelf worden opgenomen en afgedragen naar 
de bevestigingspunten, maar zeker bij grote geveloppervlaktes is er vaak een aparte constructie nodig 
om de windbelastingen op te vangen. Dit kunnen extra kolommen, een vakwerk of een spanconstructie 
van staalkabels zijn. Gebruikelijk is ook om een vliesgevel bij grote geveloppervlaktes constructief door te 
koppelen naar de achterliggende draagconstructie en zo de horizontale windbelastingen af te dragen en 
de gevelprofi elen beperkt in afmetingen te houden. 

Een in het werk gefabriceerde vliesgevel bestaat uit een combinatie van horizontale en verticale profi elen. 
Meestal zijn de verticale profi elen dragend voor de gevel en dragen de horizontale regels hun belastingen 
over aan de verticale stijlen. De stijlen van een in het werk gefabriceerde gevel zijn één of meerdere verdie-
pingen hoog en zijn constructief bevestigd aan de vloerranden. Als de stijlen verdiepingshoog zijn, heeft 
elke stijl twee bevestigingspunten, aan de boven- en onderzijde. Eén van deze bevestigingen, meestal de 
bovenste, draagt de stijl. De andere bevestiging is in verticale richting bewegend uitgevoerd, zodat de 
vervormingen in de stijl ten gevolge van temperatuur en belastingen kunnen plaatsvinden. Constructief 
zijn deze aansluitingen op te vatten als een scharnier en een roloplegging. Als de stijlen over meerdere 
verdiepingen doorlopen, is altijd maar één verbinding als een scharnier uitgevoerd, de andere verbindin-
gen zijn dan allemaal bewegend uitgevoerd, als een roloplegging. Door steeds maar één punt van de stijl 
te fi xeren worden spanningen in de stijl ten gevolge van verhinderde bewegingen voorkomen.1 

Een elementengevel bestaat uit grote, verdiepingshoge raamwerken van stijlen en regels. In tegenstelling 
tot een in het werk gefabriceerde gevel is bij een elementengevel het gehele raamwerk dragend voor de 
gevel. Het stijve kader van het element, met profi elen aan alle zijden, verzorgt voor het grootste deel de 
sterkte en stijfheid van het element. Bij grote gevelelementen kunnen hier nog profi elen midden in het 
element aan toegevoegd worden. De elementen zijn vervolgens met montageankers opgehangen aan de 
draagconstructie van het gebouw. Meestal zijn deze montagepunten aan de bovenzijde van een element 
aangebracht, zodat het element aan de vloerrand kan worden gemonteerd en van vloer tot vloer de gevel 
kan dichten. De onderzijde van het element is in verticale richting bewegend bevestigd aan het element 
eronder, door middel van een stekeind aan de bovenzijde van het onderliggende element. Op die manier 
is het element aan boven- en onderzijde bevestigd en kan het element door de bewegende verbinding 
aan de onderzijde nog vervormen onder temperatuur en belastingen. De bovenste aansluiting, met de 
montageankers, is constructief op te vatten als een scharnier. De bevestiging aan de onderzijde is op te 
vatten als een roloplegging. In geval van grote gevelelementen kunnen de elementen over meerdere ver-
diepingen doorlopen. In dat geval is alleen de bovenste bevestiging aan de vloerrand een scharnierend 

1 Watts, A. , Modern Construction Handbook p. 62-67
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Montagepunten van een in het werk gefabriceerde gevel; bovenaan een scharnierende verbinding, onderaan een roloplegging

Montagepunt in het werk gefabriceerde gevel - Scharnier
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Dübel Adapter

Montagepunt in het werk gefabriceerde gevel - Roloplegging
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Bron: Schüco Bron: Schüco
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anker, en zijn de overige ankers rolopleggingen.2 

Bouwkundige detaillering van opleggingen

Bij de in het werk gefabriceerde gevel bestaat een oplegging uit een ankerplaat, die aan of op de vloer-
rand bevestigd wordt en in twee horizontale richtingen te stellen is. Deze ankerplaat bevat vervolgens 
twee evenwijdige stekken, waartussen een stijl geschoven kan worden. Met bouten kan de stijl dan ver-
volgens worden vastgezet in de oplegging. Deze boutbevestiging is vervolgens nog in verticale richting 
stelbaar, zodat het ankerpunt in alle drie dimensies stelmogelijkheden heeft. Afhankelijk van de construc-
tieve functie van de aansluiting kan er een scharnier of een roloplegging van gemaakt worden. Een enkele 
bout in een slobgat is te schematiseren als roloplegging, twee bouten in een monagepunt vormen een 
scharnierende oplegging.

De montagepunten voor een in het werk gefabriceerde gevel zijn verkrijgbaar in een aantal standaard 
modellen en afmetingen, waarbij de maximale belasting per montagepunt is gegarandeerd op basis van 
testen. Door deze verankeringen te standaardiseren, hoeft een gevelontwerper niet voor elke gevel een 
nieuw constructief detail te ontwikkelen en te testen. Afhankelijk van de maten van de constructie, de 
belastingen en de achterliggende constructie kan een geschikte verankering gekozen worden. Bij een in 
het werk gefabriceerde gevel zijn de gevelankers meestal haaks tegen de vloerrand bevestigd. De stijlen 
kunnen dan vrij dicht tegen de vloerrand aan worden bevestigd in de montageankers, terwijl de tussen-
ruimte tussen vloer en gevel wordt gedicht met minerale wol en een stalen hoekprofi el, om brandover-
slag tegen te gaan. De ankers voor een in het werk gefabriceerde gevel kunnen ook aan de bovenzijde 
van de vloerrand bevestigd worden, dan kan de bevestiging naderhand worden ingestort in de dekvloer 
of weggewerkt onder een verhoogde dekvloer. De montage van de ankers is bij deze variant iets eenvou-
diger, doordat men de ankers op de vloerrand moet bevestigen, en dit kan eenvoudiger van binnenuit 
het gebouw. De ankers worden in deze vorm wel met een extra buigend moment belast, doordat er een 
grotere afstand is tussen de bevestiging van de gevel en de bevestiging in de draagconstructie.3  

Bij een elementengevel wordt het gevelelement bevestigd aan de draagconstructie door midden van 
montageankers. Deze ankers zijn in de profi elen van het element verwerkt en hebben de vorm van haken, 
die uit het element steken. Met deze haken kan het element in de montagebeugels gehangen worden, 
die aan de draagconstructie bevestigd zijn. Deze montagebeugels zijn in twee horizontale richtingen stel-
baar, de diepte waarmee de haken in de beugels schuiven vormt de verticale stelmogelijkheid. De haken 
worden met een plaat vastgezet, zodat de verbinding in verticale richting gefi xeerd is. Op deze manier is 
deze aansluiting te schematiseren als een scharnier. 
Aan de ankers in het element zit aan de bovenzijde een stekeleinde, dat uit het element steekt. Met dit 
stekeinde kan de verbinding gemaakt worden met het bovenliggende element. In de onderrand van dat 
element zitten uitsparingen, waarmee het over de stekeinden heen schuift. Op die manier ontstaat er een 
schuivende verbinding tussen twee boven elkaar liggende elementen. Deze verbinding is te schematise-
ren als een roloplegging. 

Bij een elementengevel kunnen de ankerpunten zowel aan als op de vloerrand bevestigd worden. In ver-
gelijking met de in het werk gefabriceerde gevel is er meer ruimte nodig voor de montageankers. Men 
kan bij een geprefabriceerd element niet meer de zijkanten van een stijl bereiken om bouten door de stijl 
te bevestigen. De ankers van een elementengevel steken uit het element en er moet voldoende ruimte 
zijn tussen de gevel en de vloerrand om de ankers uiteindelijk te bevestigen en te stellen. Als de monta-
geankers voor een elementengevel voor de vloerrand bevestigd worden, is er veel ruimte nodig tussen 
de vloerrand en de gevel om de ankers te kunnen bevestigen en de elementen te kunnen monteren. De 
afsluiting van deze ruimte tussen gevel en vloer zal met het oog op brandoverslag extra aandacht verdie-

2 Watts, A. , Modern Construction Handbook p. 67-69
3 Productinformatie Schüco, Watts, A. , Modern Construction Handbook p. 72-84
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Montagepunt van een elementengevel, in één element zijn 
een scharnierende en een roloplegging gecombineerd

Montagepunten van een elementengevel; bovenaan een oplegging voor de vloerrand, onderaan een oplegging boven de 
vloerrand.           Bron: Schüco
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nen. Als er gekozen wordt voor een montageanker aan de bovenzijde van de vloerrand, is er iets minder 
ruimte nodig tussen gevel en vloer, aangezien de montage van het anker op de vloerrand gebeurt en er 
niet voor. Wel wordt het anker ingestort in de dekvloer, wat latere aanpasbaarheid bemoeilijkt, of de dek-
vloer moet voor de vloerrand beëindigd worden.  Het montageanker mag ook niet te groot zijn als het op 
de vloer wordt bevestigd, omdat anders het anker boven de vloerrand uit zal steken.4

Bij zowel de in het werk gefabriceerde gevel als de elementengevel maakt het voor de montage en detail-
lering weinig verschil welk type vloeren en constructie gebruikt wordt. Door het gebruik van montagean-
kers is er een overbruggingsconstructie tussen de vliesgevel en de draagconstructie. De vliesgevel heeft 
verder weinig relatie met de achterliggende constructie, behalve de afracht van het eigen gewicht en de 
windbelastingen. Bij de meeste vloer- en constructiesystemen zoals de in het werk gestorte betonvloer, 
de kanaalplaatvloer, de staaplaat-betonvloer, en alle varianten van holle betonvloeren, is het mogelijk om 
aan of op de vloerranden ankers te bevestigen. Wel kan het nodig zijn om in de vloer, of in de dekvloer, 
met het aanbrengen van wapening rekening te houden met de belastingen die optreden ten gevolge van 
de vliesgevel. In geval van een holle staalconstructie zal in plaats van een dikke vloerrand een stalen balk 
ter plaatse van de gevel moeten worden aangebracht, om de gevel aan te kunnen monteren. Bij beide 
gevelsystemen is de krachtswerking op de draagconstructie vergelijkbaar, dus hierin verschillen beide 
gevelsystemen nauwelijks. 

4 Productinformatie Schüco, Oestele, E. (e.a.) , Doppelschalige Fassaden; Ganzheitliche planung. p. 156-160

Montagepunten van een elementengevel, links is een scharnierende verbinding te zien, 
rechts is dezelfde verbinding als roloplegging uitgevoerd  Bron: Schüco
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Referentiedetails

Aan de hand van een aantal standaard referentiedetails van vliesgevels zullen de principes van bevesti-
ging van de gevels aan verschillende varianten van een draagconstructie kort toegelicht worden. Deze 
referentiedetails zijn ontleend aan de standaard referentiedetails van de stichting bouwresearch en de 
stichting bouwen met staal.1 
Het eerste detail, S 01.01, heeft een staalconstructie, kanaalplaatvloeren opgelegd op stalen balken en 
een in het werk gefabriceerde vliesgevel. De kanaalplaatvloeren zijn afgewerkt met een drukvloer, wat be-
tekent dat in het werk een laag beton over de gelegde kanaalplaten wordt gestort. In deze drukvloer kan 
een laag wapening worden aangebracht om de kanaalplaten aan elkaar te verbinden tot een stijve vloer. 
De gevel is met stalen ankers bevestigd aan de randen van de vloer. Deze ankers zijn in de betonnen rand 
van de vloer bevestigd met bouten. Doordat de gevel in het werk gefabriceerd is, kan de ruimte tussen de 
vloerrand en de gevel beperkt gehouden worden. De ruimte tussen de stijlen en de vloer wordt gedicht 
met minerale wol en door middel van een stalen strip gedicht. 

Het tweede detail, S 01.03 bestaat uit een stalen draagconstructie met holle staal-betonvloeren. Deze hol-
le staal-betonvloeren bestaan uit een betonschil van minimale dikte en verder een combinatie van stalen 
balken met daarboven een akoestisch losgekoppelde topvloer. Hier kunnen de ankers voor de vliesgevel 
niet aan de vloerrand bevestigd worden, aangezien die te dun is. In plaats daarvan loopt er een stalen 
randbalk langs de gevel, waaraan de vliesgevel bevestigd kan worden. In de ene richting is deze randbalk 
onderdeel van de hoofddraagconstructie en draagt deze ook de vloer, in de andere richting is het een 
aparte randbalk, die dan ook een kleinere maat heeft. De verankeringen voor de vliesgevel zijn gelast en 
gebout aan de staalconstructie. 

Bij het derde detail, S 01.05, is een staalconstructie in combinatie met een staalplaat-betonvloer toegepast. 
Op een geprofi leerde staalplaat wordt in het werk een vrij dunne betonvloer gestort. Door de combinatie 
met een geprofi leerde staalplaat kan de betonvloer dun gehouden worden. Bij deze vloer zijn de ankers 
voor de vliesgevel niet tegen, maar op de vloerrand bevestigd, en vervolgens ingestort in de dekvloer. Dit 
is gedaan vanwege de beperkte dikte van de vloer, hierdoor zal het lastiger zijn om een groot anker tegen 
de vloerrand aan te bevestigen. De ankers worden hierdoor wel iets langer en de ruimte tussen de vloer-
rand en de gevel wordt iets groter door de afwijkende vorm van de ankers. 

Het vierde detail, S 01.02, bestaat uit een staalconstructie met kanaalplaatvloeren en een elementengevel. 
De constructie is vergelijkbaar met detail S 01.01, maar nu is er een elementengevel toegepast. De ankers 
voor de elementengevel zijn tegen de vloerrand bevestigd en de bevestiging vindt plaats tussen de ge-
vel en de voerrand. Hierdoor wordt de ruimte tussen gevel en vloerrand groter dan bij ditzelfde detail bij 
een in het werk gefabriceerde gevel, daar kon immers de bevestiging plaatsvinden tussen de stijlen, in 
het vlak van de gevel. Deze grotere ruimte tussen vloerrand en gevel wordt gevuld met minerale wol; en 
afgedicht met een gezette staalplaat aan bovenzijde en onderzijde ter voorkoming van brandoverslag. 

Het laatste detail, S 01.04, is een staalconstructie in combinatie met een staalplaat-betonvloer. Hierbij is 
een elementengevel toegepast, die met ankers aan de bovenzijde van de vloerrand bevestigd is. De con-
structie van dit detail is vergelijkbaar met detail S 01.05, maar nu met een elementengevel. Net als bij de 
in het werk gefabriceerde gevel zijn de ankers voor de elementengevel op de vloerrand aangebracht en 
ingestort in de dekvloer. Door de grotere maat van de ankers steken de ankers echter bij de verdiepings-
vloeren boven de rand van de vloer uit en moeten ze weggewerkt worden in een plint. Deze ankers zijn bij 
de montage van de gevel wel eenvoudiger te bereiken, doordat ze boven het vlak van de vloer liggen. De 
afstand tussen de vloerrand en de gevel is iets groter dan bij de in het werk gefabriceerde gevel.

1 Standaard referentiedetails voor vliesgevels ontleend aan SBR-referentiedetails utiliteitsbouw. 
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Case-study

In een korte case-study aan de hand van aantal praktijkvoorbeelden zal de toepassing van deze bouw-
kundige principes in enkele gerealiseerde projecten bestudeerd worden. Deze projectgegevens en de 
bijbehorende tekeningen zijn ontleend aan het boek ‘Contemporary curtain wall architecture’, van Scott 
Murray.2

Yale Sculpture building, New Haven, USA.   Kieran Timberlake architecten.
Dit gebouw heeft een staalconstructie met staalplaat-betonvloeren. De gevel is in het werk samengesteld 
met stijl- en regelwerk. De stijlen zijn op de vloerranden bevestigd door middel van consoles die in de hol-
le ruimte van de profi elen van de stijlen geschoven zijn. De ankers van de vliesgevel zijn op de vloerrand 
bevestigd, aan de bovenzijde. Door het ontbreken van een aparte dekvloer worden de montagepunten 
niet aangestort, maar een decentrale luchtbehandelingsmodule in de gevelzone onttrekt de montage-
punten aan het gezicht. Door de consoles in de stijlen aan de voorzijde uit te laten steken, ontstaan er 
bevestigingspunten voor een frame waar een extrerne zonwering op gemonteerd kan worden in de vorm 
van lamellen. 

Louis Vuitton LVMH, Osaka, Japan.   Kengo Kuma ass.
Dit gebouw heeft een lichte betonnen vloer op een stalen draagconstructie. De gevel is een hybride in 
het werk samengestelde gevel, met verdiepingshoge stijlen en regels. Doordat de onderdelen van deze in 
het werk gefabriceerde gevel verdiepingshoog zijn, wordt deze als hybride benoemd. De betonnen vloer 
heeft een minimale dikte en de montagepunten voor de gevel zijn precies binnen de vloerrand tegen een 
stalen randbalk van de vloer bevestigd. Hierdoor zijn de montagepunten van de gevel volledig in het vlak 
van de vloer weggewerkt. De gevel bestaat uit verdiepingshoge translucente onyx-stenen platen en glas-
panelen, die in aluminium profi elen van minimale afmetingen gevat zijn. Deze profi elen zijn vervolgens 
constructief doorgekoppeld naar achterliggende verticale staalprofi elen, waar de gevel mee opgehangen 
is aan de vloerranden. 

Skirkanich Hall, Philadelphia, USA.   Todd Williams Billie Tsien Architects
Dit gebouw heeft een betonskelet, met uitkragende, geprefabriceerde betonnen vloeren. De in het werk 
samengestelde vliesgevel loopt in een zaagtandvorm en de stijlen lopen zodoende per verdieping schuin. 
De verspringing per verdieping is door middel van een dicht paneel met isolatie afgesloten. De gevel-
stijlen zijn aan een uitstekende console tegen de vloerrand bevestigd. De console is door middel van 
een hoekstaal zowel tegen als op de vloerrand bevestigd, en vervolgens zijn aan de console de stijlen 
bevestigd. De bovenzijde van de onderliggende stijl is door middel van een scharnierende verbinding 
met twee bouten bevestigd aan de console. De onderzijde van de bovenliggende stijl is door middel van 
een schuivende verbinding met twee bouten in slobgaten bevestigd aan het eind van dezelfde console. 
Door de verspringing in de gevel is er voldoende ruimte rond de vloerrand voor de bevestiging van de 
gevelstijlen aan een grote console. 

Trutec building, Seoul, Korea.    Barkow Liebinger architecten
Dit gebouw heeft een staalconstructie met dunne staalplaat-betonvloeren en een elementengevel. De 
elementen lopen van vloer tot vloer en zijn met platte ankers bevestigd aan de bovenzijde van de vloer-
rand. De onderzijde van de elementen is door middel van een roloplegging verbonden met het element 
eronder. Op de plek waar deze ankers op de vloerrand bevestigd zijn is in de verhoogde dekvloer een 
ruimte uitgespaard waarin een leidingkoker en een convectie-verwarmingsunit zijn opgenomen. Op die 
manier is het voordeel van eenvoudige montage van het op de vloerrand liggende anker benut door de 
ruimte boven dit montagepunt te gebruiken voor andere functies in en om de gevel. 

2 Murray, S. , Contemporary curtain wall architecture.
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100 Eleventh avenue, New York, USA.   Ateliers Jean Nouvel
Dit gebouw heeft een betonskelet met uitkragende vloeren, die in het werk gestort zijn. In de vloerranden 
zijn ankerbussen voor de montagepunten van de elementengevel meegestort. In deze ankerbussen zijn 
vervolgens de montagepunten voor de elementengevel bevestigd, waarna de verdiepingshoge gevelele-
menten aan de montagepunten gehangen zijn. Deze montagepunten fi xeren zowel het onderliggende 
als het bovenliggende element, het eerste met een scharnierende verbinding, het tweede met een schui-
vende rolverbinding. De naad tussen twee gevelelementen wordt hierdoor relatief groot en is, zeker in re-
latie tot de andere profi elen in de elementen, van de buitenzijde te herkennen in het gevelbeeld. Doordat 
de montageankers beide gevelelementen moeten fi xeren en doordat de ankers voor de vloerrand zijn be-
vestigd in plaats van erop, is er relatief veel ruimte tussen de vloerrand en de gevel ontstaan. Deze ruimte 
wordt deels benut voor het aanbrengen van een zonweringsroldoek aan de binnenzijde van de gevel. 

New York Times building, New York, USA  Renzo Piano building workshop
Dit gebouw heeft een staalskelet met in het werk gestorte staalplaat-betonvloeren. Boven de staalplaat-
betonvloeren is een relatief hoge verhoogde computervloer aangebracht. Hierdoor kan de bevestiging 
van de elementengevel geheel boven de vloerrand geplaatst worden en toch onder de verhoogde vloer 
vallen. Zowel de ankers aan het element als de bevestigingen op de vloerrand liggen boven het peil van 
de betonvloer. Deze toepassing van ankers boven het peil van de vloer vergemakkelijkt de montage van 
de elementen en zo is het mogelijk de open ruimte tussen vloerrand en gevel beperkt te houden. Door 
de toepassing van de verhoogde vloer is bij de vloerrand zelfs nog ruimte voor een convectorrooster ten 
behoeve van de verwarming. 

Conclusie

Uiteindelijk kan gesteld worden dat de principes van bevestiging, krachtswerking en aansluitngen van 
een in het werk gefabriceerde gevel en een elementengevel weinig verschillen. Beide gevelsystemen zijn 
te schematiseren als vliesgevels en hebben zodoende een vergelijkbare krachtswerking. De bouwkun-
dige aansluitingen zijn bij beide gevelsystemen daardoor ook vergelijkbaar. Voor de bevestiging van de 
vliesgevel aan de draagconstructie maakt de soort constructie niet veel uit. Bij een betonvloer kunnen de 
montageankers op of voor de vloerrand bevestigd worden, bij een dunnere vloer alleen op de vloer. Als 
de vloeren te dun zijn of te weinig belastingen kunnen dragen, zal er een randbalk langs de gevel moe-
ten worden aangebracht, waar de vliesgevel aan bevestigd kan worden. Dit is ook het geval als er een 
staalconstructie wordt gebruikt, met holle staal-betonvloeren.  Deze constructieve principes zijn voor een 
elementengevel en een in het werk gefabriceerde gevel gelijk. 

Alleen de manier van bevestiging van beide gevelsystemen is verschillend; waar bij een in het werk ge-
fabriceerde gevel de stijlen worden bevestigd aan de draagconstructie en dan pas de gevel eromheen 
wordt geassembleerd, wordt een elementengevel in zijn geheel aan de montagepunten opgehangen. 
Het gevolg hiervan is dat er bij een elementengevel russen de gevel en de vloerrand vaak meer ruimte 
moet worden open gehouden, om de bevestiging van de elementen te kunnen maken. Bij een in het werk 
gefabriceerde gevel kunnen deze bevestigingen als ze zijn aangebracht in het vlak van de gevel weg-
gewerkt worden en kan de gevel uiteindelijk iets strakker tegen de draagconstructie bevestigd worden. 
Bij een grotere tussenruimte tussen gevel en constructie kan deze ruimte echter ook weer benut worden 
voor het wegwerken van voorzieningen als een zonwering of verwarming. 
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 B ouwkosten

Schattingen op basis van kengetallen

Het Science Business Center kan  worden beschouwd als een publiek gebouw met een lengte van 60 me-
ter, een breedte van 39 meter en een hoogte van 25 meter. Het gebouw heeft een Bruto Vloer Oppervlakte 
van ongeveer 10.000 m2 en een bruto inhoud van 58.000 m3.  De totale oppervlakte aan gevels bedraagt 
4357 m2. De verhouding gevel/BVO bedraagt hierdoor ongeveer 0,43. 
Programmatisch bestaat het Science Business Center uit een conferentiecentrum, een foyerruimte ge-
combineerd met een expositiefunctie, kantoren en projectruimtes en horecafaciliteiten. Hiermee valt het 
gebouw typologisch het best te categoriseren als een universiteitsgebouw, aangezien daar ook grote 
college/conferentiezalen zijn, gecombineerd met werkruimtes, een grote centrale hal en horecafuncties. 
Ook wat betreft kengetallen als vormfactoren en grootte valt het Science Business Center het best te 
categoriseren als universiteitsgebouw. Een typering als kantoorgebouw is te simpel en houdt te weinig 
rekening met de bijzondere functie van het gebouw, zowel wat betreft afwerking en aankleding, als wat 
betreft functies van de ruimtes. 

Als het Science Business Center op deze wijze wordt beschouwd, kan met behulp van het kengetallen 
kompas bouwkosten 2009 een eerste inschatting worden gemaakt van de totale bouwkosten van het 
Science Business Center. Bij een gebouw voor universitair onderwijs moet gerekend worden met bouw-
kosten van 1.600 euro per m2 BVO. Voor het gehele gebouw van 10.000 m2 komt dit neer op in totaal 
16.000.000 euro aan bouwkosten. Aangezien voor de gevel gerekend kan worden op ongeveer 15-20% 
van de totale bouwkosten, zullen de bouwkosten voor de gevel naar verwachting rond de 250 tot 350 
euro per m2 BVO bedragen, ofwel in totaal 3.000.000 euro.1 

Schattingen op basis van referentieprojecten

Deze eerste inschatting kan vervolgens aan de hand van kostengegevens van vergelijkbare referentie-
projecten worden bijgesteld en nauwkeuriger gemaakt. Bij het bestuderen van referentieprojecten is het 
van belang een aantal kenmerken in aanmerking te nemen, om tot een eerlijke vergelijking te komen. 
Allereerst heeft de omvang van het project een grote invloed op de bouwkosten. Bij een groter project 
is het steeds lonender om te investeren in maatwerk, aangezien dergelijke investeringen in een groter 
project beter terug te verdienen zijn. Daarnaast is de vormverhouding van een project van belang. Op het 
moment dat een gebouw in verhouding met het vloeroppervlak relatief veel geveloppervlak heeft, zal 
deze gevel een hogere kostprijs per vierkante meter BVO kennen en ook een signifi cant groter aandeel 
hebben in de projectbegroting. 
Vervolgens moeten de bouwkosten van de verschillende projecten worden vergeleken, om ook een in-
schatting te kunnen maken van het kwaliteitsniveau. Hiertoe is het nodig de bouwkosten van de verschil-
lende projecten vergelijkbaar te krijgen, dit kan door de bouwkosten te delen door de projectgrootte in 
vierkante meters BVO. Hieruit volgt een vierkante meterprijs per project, op basis waarvan de verschil-
lende projecten met elkaar vergeleken kunnen worden. 
De kosten van de gevel zijn ook gegeven als kosten per vierkante meter BVO, waardoor de kosten voor de 
gevel bij de verschillende projecten goed vergeleken kunnen worden. Hierbij zijn twee aspecten van be-
lang. Allereerst de verhouding van de kosten van de gevel per vierkante meter BVO in relatie tot de totale 
bouwkosten per vierkante meter BVO. Deze verhouding geeft aan of de gevel relatief duur of goedkoop 
is om te bouwen. Daarnaast kan gekeken worden naar een korte omschrijving van de gevel, om te bepa-
len in hoeverre het referetieproject vergelijkbaar is met de aluminium vliesgevel van het te onderzoeken 
gevelontwerp.2 

Vervolgens volgt hier een korte omschrijving van de geselecteerde referentieprojecten, met een vergelij-
king van de bouwkosten en de kosten van de gevel. Deze referentieprojecten zijn geselecteerd op basis 
van de projectgrootte, projecten vanaf ongeveer 6000 tot 10.000 m2 zijn vergelijkbaar met het Science 

1 Kengetallen Kompas Bouwkosten 2009, pp. 11-21,105
2 Bron: kostendatabase van www.bouwkosten.nl
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Bankgebouw met bibliotheek en 13 woningen – Echt
BVO:    3.880,00 m2

BIH:    10.861,00 m3

Geveloppervlak:  2.363,00 m2

Totaal bouwkosten  4.600.000,00 euro
Bouwkosten per m2  1.185,57 euro/m2

Kosten gevel per m2 BVO: 146,00  euro

Bedrijfsverzamelgebouw – Emmen
BVO:    8.997,00 m2

BIH:    32.597,00 m3

Geveloppervlak:  3.640,00 m2

Totaal bouwkosten  8.025.280,00 euro
Bouwkosten per m2  892,00  euro/m2

Kosten gevel per m2 BVO: 144,93  euro

Bedrijfsverzamelgebouw – Veendam
BVO:    2.690,00 m2

BIH:    9.760,00 m3

Geveloppervlak:  1.919,00 m2

Totaal bouwkosten  3.645.860,00 euro
Bouwkosten per m2  1.355,34 euro/m2

Kosten gevel per m2 BVO: 263,69  euro

Kantoorgebouw – Zwolle 
BVO:    6.173,00 m2

BIH:    22.495,00 m3

Geveloppervlak:  3.980,00 m2

Totaal bouwkosten  10.054.515,00 euro
Bouwkosten per m2  1.628,79 euro/m2

Kosten gevel per m2 BVO: 299,00  euro

Kostengegevens zijn geïndexeerd naar een actueel prijspeil en ontleend aan de database van www.bouwkosten.nl
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Business Center in omvang. Daarnaast zijn ook een aantal projecten geselecteerd op basis van de afwer-
king van de gevel, bijvoorbeeld een toepassing van aluminium kozijnen of vliesgevels. Deze kostengege-
vens zijn ontleend aan de database van bouwkosten.nl en zijn geïndexeerd naar hetzelfde, actuele  prijs-
peil. Zodoende zijn de bouwkosten van de projecten uit verschillende jaren met elkaar vergelijkbaar.3 

Bankgebouw met bibliotheek en 13 woningen – Echt -  Architectenbureau Keulers Schrijen Coonen
Dit project bevat naast een bank en een plaatselijke bibliotheek ook 13 woningen. Bij de bouw van dit 
openbare gebouw is de milieuambitie vrij hoog gesteld, en een aantal maatregelen zoals milieubewust 
materiaalgebruik en hoge isolatiewaarden is doorgevoerd om het gebouw zo duurzaam mogelijk te krij-
gen. Het gebouw heeft een gevel van overwegend metselwerk, met invulstukken van Trespa en isolatie-
materiaal. 
Dit gebouw is qua grootte ongeveer een derde van het Science Business Center, en het heeft door het 
grote gebruik van metselwerk een kwalitatief minder hoogwaardige gevel. De kosten van de gevel zullen 
dus onder de verwachtingswaarde voor het Science Business Center liggen.

Bedrijfsverzamelgebouw – Emmen -     OIII Architecten
Dit project omvat een compact, rechthoekig bedrijfsverzamelgebouw in de omgeving van Emmen. Het 
gebouw heeft een tweetal kantoorverdiepingen, op de begane grond is een entreehal met balies en 
publieke ruimte, en op de bovenste verdiepingen zijn collectieve kantoorvoorzieningen en installaties 
aangebracht. De gevels zijn opgebouwd uit metselwerk, met delen uitgevoerd als aluminium vliesgevel, 
zowel transparant als gesloten. De ramen hebben hardstenen vensterbanken. 
Dit gebouw is redelijk vergelijkbaar met het Science Business Center in grootte, het heeft ongeveer een-
zelfde vloeroppervlak. De gevel heeft incidenteel een vliesgevelconstructie, maar het grootste deel van 
de gevel is in metselwerk uitgevoerd. Hierdoor zullen de kosten van de gevel lager liggen dan van het 
Science Business Center. 

Bedrijfsverzamelgebouw – Veendam -    I’M architecten
Dit project omvat een kantoorgebouw voor het BWI, een bedrijfsverzamelgebouw van het CWI. Het ge-
bouw heeft een kleinere begane grondverdieping met publieke entree en daarboven vier kantoorverdie-
pingen. Drie gevels van het gebouw zijn uitgevoerd als aluminium vliesgevels, met zowel glazen als dichte 
panelen. De vierde gevel is opgebouwd uit geprefabriceerde betonnen gevelplaten. Door de indeling van 
stijlen en regels is een dynamische vlakverdeling ontstaan in het patroon van de ramen in de gevel. 
Dit gebouw is kleiner dan het Science Business Center, het heeft ongeveer een kwart van de oppervlakte. 
Het gebouw heeft echter wel aan drie zijden een aluminium vliesgevel, waarmee het qua afwerking en 
materialisatie meer overeenkomt met het Science Business Center. Dit komt ook terug in de hogere ge-
velprijs. 

Kantoorgebouw – Zwolle -      Rudy Uytenhaak Architectenbureau
Dit kantoorgebouw in Zwolle staat aan een plein dat ook een parkeerfunctie bevat. Op de begane grond 
is een entreehal en een uitgang van de parkeergarage. In de verdiepingen zijn de kantoorruimtes te vin-
den. Door een slimme verspringing met standaardvloeren uit te voeren, zijn op eenvoudige en goedkope 
wijze overstekken per verdieping gerealiseerd. De gevels bestaan uit glazen puien met aluminium stijl- en 
regelwerk, houten stelkozijnen en een hardstenen vensterbank. 
Dit project omvat iets meer dan de helft van het vloeroppervlak van het Science Business Center, daar-
naast heeft het een bijzondere vormgeving en grote glaspuien met aluminium stijl- en regelwerk. Door 
de vormgeving van het gebouw en de materialisatie is de gevelprijs redelijk vergelijkbaar met het Science 
Business Center. 

3 Bron: kostendatabase van www.bouwkosten.nl
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Gemeentehuis met bibliotheek en politiebureau – Goor 
BVO:    12.145,00 m2

BIH:    46.441,00 m3
Geveloppervlak:  6.156,00 m2

Totaal bouwkosten  17.333.610,00 euro
Bouwkosten per m2  1.427,22 euro/m2

Kosten gevel per m2 BVO: 209,00  euro

Brandweerkazerne – Kampen 
BVO:    3.033,00 m2

BIH:    1.349,00 m3

Geveloppervlak:  1.778,00 m2

Totaal bouwkosten  3.840.560,00 euro
Bouwkosten per m2  1.266,26 euro/m2

Kosten gevel per m2 BVO: 224,00  euro

Verpleeghuis – Lelystad 
BVO:    6.362,00 m2

BIH:    23.007,00 m3

Geveloppervlak:  3.436,00 m2

Totaal bouwkosten  8.525.585,00 euro
Bouwkosten per m2  1.340,08 euro/m2

Kosten gevel per m2 BVO: 160,00  euro

Lyceum – Deventer
BVO:    10.332,00 m2

BIH:    41.560,00 m3

Geveloppervlak:  4.931,00 m2

Totaal bouwkosten  8.449.220,00 euro
Bouwkosten per m2  817,77  euro/m2

Kosten gevel per m2 BVO: 127,00  euro

Kostengegevens zijn geïndexeerd naar een actueel prijspeil en ontleend aan de database van www.bouwkosten.nl
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Gemeentehuis met bibliotheek en politiebureau – Goor -  Architectenbureau Kristinsson
Dit project bestaat uit een samenvoeging van een aantal publieke functies in een groot, openbaar ge-
bouw. Het programma omvat een gemeentehuis, bibliotheek en politiebureau. De begane grond omvat 
een grote publieke entree, terwijl de verdiepingen daarboven bestaan uit kantoren. De gesloten gevels 
zijn opgebouwd uit metselwerk, de open delen zijn uitgevoerd als aluminium vliesgevels met stijlen en 
regels. 
Dit gebouw is wat betreft de vloeroppervlak iets groter dan het Science Business Center. Het heeft een 
iets minder hoogwaardige gevel, maar is verder behoorlijk vergelijkbaar. Ook als groot publiek gebouw 
met meerdere functies is het goed vergelijkbaar. De afwerking van de gevel is met metselwerk voor de 
gesloten delen wel iets goedkoper dan een volledige vliesgevel.  

Brandweerkazerne – Kampen -     BDG Architekten Ingenieurs
Deze brandweerkazerne staat op een beeldbepalende locatie aan een kruispunt in Kampen. Het gebouw 
heeft dan ook een representatiever uiterlijk dan een normale brandweerkazerne. Het gebouw heeft een 
grote hal voor de brandweerfuncties en een apart deel met kantoorfuncties en wachtruimtes. De gevels 
zijn uitgevoerd in metselwerk, waarbij de open delen als vliesgevel zijn uitgevoerd. 
Dit gebouw heeft ongeveer een derde van de oppervlakte van het Science Business Center. Als brand-
weerkazerne is de totale afwerking iets minder hoogwaardig dan van een publiek gebouw als het Science 
Business Center. De vliesgevels en vooral de grote glaspuien in de gevel zorgen toch voor een relatief 
hoge kostprijs voor de gevel. 

Verpleeghuis – Lelystad -      BDG architecten ingenieurs
Dit project is een compact, stedelijk woonblok. Het gebouw heeft een centraal, beglaasd atrium met grote 
ramen en transparante doorgangen op de begane grond. Het gebouw heeft een transparante, open laag 
op de begane grond, met daarboven drie bouwlagen met woningen en functies. De gevels zijn uitge-
voerd in metselwerk. De open delen van de gevels zijn uitgevoerd met een aluminium vliesgevelsysteem 
met stijlen en regels. 
Dit project is qua grootte enigszins vergelijkbaar met het Science Business Center. De functie van een 
verpleeghuis en de afwerking van de gevel zijn echter minder vergelijkbaar. Het grootste gedeelte van de 
gevels is metselwerk, wat ook terug te zien is in de lagere gevelprijs. 

Lyceum – Deventer -       Architectenbureau Kristinsson
Dit project omvat een school met plaats voor 1300 leerlingen. Het gebouw heeft een zakelijke uitstraling 
en heeft een rechthoekige vorm. Het telt vijf bouwlagen en is in 2 aparte units onderverdeeld. In het ene 
deel zijn de klaslokalen te vinden, in het andere deel de algemenere ruimtes en praktijklokalen. De gevel 
is in baksteen uitgevoerd en vrij sober gehouden. Slechts bij de entreepartij is een grote glazen vliesgevel 
gebruikt, met aluminium kozijnen. 
Dit gebouw is met 10.000 m2 heel vergelijkbaar met het Science Business Center in grootte. De functie 
komt iets minder overeen, het Science Business Center zal minder eenduidige leslokalen hebben en meer 
foyer/expositieruimtes. De afwerking van de gevel is echter vijwel volledig in baksteen en is sober ge-
houden. Vandaar dat de kosten van deze gevel relatief laag zijn en minder vergelijkbaar met het Science 
Business Center.

Conclusie referentieprojecten

Op basis van deze geanalyseerde projecten kan worden gesteld dat de afwerking en materialisering van 
de gevel een veel signifi cantere invloed hebben op de kostprijs van de gevel dan de projectgrootte. Bij 
zowel grote als kleine projecten blijkt de kostprijs van de gevel meer af te hangen van de gekozen mate-
rialen en het afwerkingsniveau. In alle gevallen is een gevel van metselwerk beduidend goedkoper dan 
een vliesgevel of glazen puien. Voor het referentieontwerp van het Science Business Center kan gesteld 
worden dan een aluminium vliesgevel met beglaasde en dichte delen uit zal komen op een kostprijs van 
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tussen de 250 en 300 euro per vierkante meter. De totale bouwkosten zijn het meest te vergelijken met 
het gemeentehuis in Goor en het kantoorgebouw in Zwolle. Het gemeentehuis in Goor is wat betreft 
combinatie van publieke functies en interne organisatie vergelijkbaar, het kantoorgebouw in Zwolle van-
wege de architectonische vormgeving. Op basis van deze projecten kunnen de te verwachten bouwkos-
ten gesteld worden op 1.500 euro per vierkante meter. Hier blijken de eerste schattingen op basis van 
kengetallen aardig te kloppen. 

Calculatie met behulp van kostenmodel

Met behulp van meer gedetailleerde kostengegevens van enkele databases kan een nauwkeuriger in-
schatting gemaakt worden van de kosten van een vliesgevelsysteem. Volgens Archidat bouwkosten komt 
een aluminium vliesgevelsysteem uit op een prijs van ongeveer 300 euro per vierkante meter gevel. Hier-
bij wordt uitgegaan van een vlak van 9 bij 6 meter met een vlakverdeling van 1500 bij 1500 mm. In het 
referentieontwerp voor het Science Business Center is de vlakverdeling echter iets groter en is de totale 
gevel ook groter. Deze prijsopgave is dus niet geheel accuraat voor dit ontwerp. Volgens bouwkosten.nl 
liggen de kosten van een vliesgevelwand tussen de 450 en 550 euro per vierkante meter.4 
De gevel van het Science Business Center is vervolgens doorgerekend met behulp van het rekenmodel 
Svinsk 2009, dat aan de TU delft ontwikkeld is voor onderwijsdoeleinden. Het rekenmodel is gebaseerd op 
het standaard kantoorontwerp, en zal dus voor de indeling van het gebouw niet geheel accuraat zijn. Het 
Science Business Center heeft een veel ruimere opzet aan verkeers- en expositieruimtes en een ingewik-
kelder interne logistiek dan een standaard kantoorgebouw. Daarnaast heeft het Science Business Center 
natuurlijk een publieke functie, in tegenstelling tot een kantoor, waar voornamelijk werkplekken en inci-
denteel vergader- of ontvangstruimtes zijn. De kostengegevens over de draagconstructie en de interne 
organisatie van het gebouw zullen daarom minder betrouwbaar zijn. Het kostenmodel zal, uitgaande 
van het standaard kantoorontwerp, eerder een te lage waarde dan een te hoge waarde geven voor deze 
kostenposten. Door het afwerkingsniveau zo hoog mogelijk te kiezen in het model en een iets grotere 
vloeroppervlakte op te geven voor het ontwerp, kan dit eff ect deels gecompenseerd worden. 
Nu zal in het model voornamelijk worden gefocused op de gevel, aangezien daar de aandacht van dit 
onderzoek op gericht is. Het model zal zodanig moeten worden aangepast dat de gevel vergelijkbaar is 
met het Science Business Center. Hiertoe moeten de geveloppervlaktes en de vloeroppervlaktes van het 
kostenmodel  overeenkomen met de ontwerpgegevens. Daarnaast kan de kostprijs van de gevel in het 
model worden aangepast op de reeds gevonden projectgegevens en kostengegevens. 

Bij invoer in het kostenmodel blijken de beide gevelsystemen voornamelijk berekend te kunnen worden 
op grond van een vierkante meterprijs van de gevel. Bij de elementengevel is gekozen voor een vierkante 
meterprijs tussen de € 800 en € 1000, bij de in het werk samengestelde gevel is gekozen voor een vier-
kante meterprijs tussen de € 400 en € 600. Deze hogere vierkante meterprijs van de gevel werkt door in de 
totale bouwkosten, die voor de elementengevel bijna 2 miljoen euro hoger uitvallen. Op de totale bouw-
kosten van € 26 miljoen is dat een stijging van ongeveer 7 %. In de grafi ek hiernaast zijn de bouwkosten, 
de totale kosten van de gevel en de kosten van het gevelsysteem in verhouding te zien. 
Deze kostenstijging is feitelijk de maximale kostenstijging. Het is in het model namelijk niet mogelijk om 
de mogelijke kostenbesparingen als gevolg van de kortere bouwtijd, zoals een lagere rentelast en het 
kleinere ruimtebeslag op de bouwplaats als gevolg van de keuze voor de elementengevel door te re-
kenen. De meerkosten van de elementengevel bestaan daardoor voornamelijk uit de kosten voor een 
hoogwaardiger product. De besparingen tijdens het bouwproces zijn ook nauwelijks in het algemeen en 
op voorhand te berekenen, deze hangen teveel af van lokale factoren. Zo wordt de kostenbesparing door 
een kleiner bouwplaatsoppervlak bepaald door de grondkosten van de bouwplaats. Per locatie zijn deze 
kosten weer anders. 

4 Bron: www.archidat.nl ; www.bouwkosten.nl
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In het werk gefabriceerde gevel 

Omschrijving Eenheid Hoeveelheid 
referentie

Hoeveelheid
eigen invoer

Kosten per 
eenheid

Kosten eigen 
invoer

Kosten totaal

BOUWKUNDIG WERK € 11.481.800
FUNDERING € 592.700
11 bodemvoorzieningen

Standaard m² bbo 2391 € 16 € 39.000
13 vloeren op grondslag

Zand m² bbo 2391 € 7 € 16.700
16 funderingsconstructies

paalfunderingen m² bbo 2391 € 225 € 537.000
17 Berekende kosten incl. standaard heien

Piling m² bbo 2391 € 0 € 0

SKELET € 935.700
Berekende kosten m² bvo 16734 € 56 € 935.700

DAK € 280.400
27 dak-dicht incl. isolatie en bedekking

Steel m² bbo 2391 € 92 € 219.800
37 dak-open incl. bewegende delen

No open parts m² 478 € 0 € 0
47 daken-afwerking

Bitumen m² bbo 2391 € 25 € 60.600

GEVELS € 4.411.400
21 buitenwanden-dicht

High-tech m² 4456 2636 € 1.047 € 2.760.300
31 buitenwanden-open

Automatic airlock st 1 1 € 22.913 € 10.000 € 10.000
Climate facade m² 2849 1720 € 859 € 1.477.900
Sun blind: Awnings m² 2849 € 57 € 163.200

BINNENWANDEN € 2.096.000
22 binnenwand-dicht

Partitions (-15 dB) m² 6282 € 107 € 672.200
Brandwerende separatiewand m² 806 € 127 € 102.700
Corridor wall (-15 dB) m² 6584 € 107 € 704.500
Stability wall 20 cm m² 898 € 127 € 114.300

32 binnenwand-open 0
Door (semisolid core) m² 1138 € 155 € 176.600
Fire-retarding wall m² 81 € 219 € 17.700

42 wandafwerking
Standard m² 31982 € 10 € 308.000

VLOEREN € 3.165.600
23 vloeren dicht

Imposed load 250 kN m² bvo 15897 € 91 € 1.443.400
33 vloeropeningen

N.a. m² 116 € 0 € 0
43 vloerafwerking

Floor finishing-hard: ceramic tiles m² 1673 € 92 € 154.200
Floor finishing-soft: carpet m² 14224 € 31 € 436.300

24 trappen en hellingen
Functional st 18 € 1.483 € 26.700

45 plafondafwerkingen
Luxe m² bvo 16734 € 66 € 1.105.000

WERKTUIGBOUWKUNDIG € 6.688.600
51 warmte-opwekking

Improved efficiency m² bvo 16734 € 4 € 70.500
52 afvoeren

Standard m² bvo 16734 € 4 € 62.400
53 water

Standard m² bvo 16734 € 5 € 91.700
54 gassen

Standard m² bvo 16734 € 2 € 31.100
55 koude-opwekking en distributie

No cooling m² bvo 16734 € 0 € 0
56 warmtedistributie

Radiator with individual control m² bvo 16734 € 40 € 668.100
57 luchtbehandeling

Airconditioning m² bvo 16734 € 336 € 5.620.400
58 regeling klimaat en sanitair

Standard m² bvo 16734 € 9 € 144.400
ELECTROTECHNIEK € 2.637.400
61 centr. elektrotechnische voorzieningen

Standard m² bvo 16734 € 69 € 1.152.100
62 krachtstroom

Standard m² bvo 16734 € 3 € 56.400
63 verlichting

Standard m² bvo 16734 € 45 € 752.800
64 communicatie

Telephone m² bvo 16734 € 20 € 337.100
65 beveiliging

Lightning and fire protection m² bvo 16734 € 18 € 297.100
67 gebouwbeheersvoorzieningen

Standard m² bvo 16734 € 3 € 41.900
BIJZONDERE INSTALLATIES € 299.900
66 lift en transport

Functional st 3 € 99.954 € 299.900
VASTE INRICHTING € 289.200
71 vaste verkeersvoorzieningen

Standard m² bvo 16734 € 4 € 71.900
72 vaste gebruikersvoorzieningen

Standard m² bvo 16734 € 3 € 52.300
73 vaste keukenvoorzieningen

Standard m² bvo 16734 € 3 € 52.300
74 vaste sanitaire voorzieningen

Standard m² bvo 16734 € 4 € 63.600
75 vaste onderhoudsvoorzieningen

Window cleaning system: Ladder m² bvo 16734 € 2 € 29.100
76 vaste opslagvoorzieningen

Standard m² bvo 16734 € 1 € 20.000
TERREIN 10741 € 416.900
901 grondvoorzieningen m²

Standard m² 0 € 5 € 0
902 opstallen m²

fietsenberging (berekend) m² 84 € 646 € 54.100
903 omheiningen m²

Fence m² 207 € 21 € 4.400
904 terreinafwerkingen

Simple m² 0 € 6 € 0
parkeren op terrein st 334 € 1.073 € 358.400
Basement car parking - norm 1 st 0 € 0 € 0

Directe bouwkosten € 21.813.800
Bouwplaatskosten % 12,0 € 2.617.700
Algemene kosten % 6,0 € 1.465.900
Winst en risico % 3,0 € 776.900

Bouwkosten € 26.674.300

Omschrijving Eenheid Hoeveelheid 
referentie

Hoeveelheid
eigen invoer

Kosten per 
eenheid

Kosten eigen 
invoer

Kosten totaal

BOUWKUNDIG WERK € 9.513.200
FUNDERING € 592.700
11 bodemvoorzieningen

Standaard m² bbo 2391 € 16 € 39.000
13 vloeren op grondslag

Zand m² bbo 2391 € 7 € 16.700
16 funderingsconstructies

paalfunderingen m² bbo 2391 € 225 € 537.000
17 Berekende kosten incl. standaard heien

Piling m² bbo 2391 € 0 € 0

SKELET € 935.700
Berekende kosten m² bvo 16734 € 56 € 935.700

DAK € 280.400
27 dak-dicht incl. isolatie en bedekking

Steel m² bbo 2391 € 92 € 219.800
37 dak-open incl. bewegende delen

No open parts m² 478 € 0 € 0
47 daken-afwerking

Bitumen m² bbo 2391 € 25 € 60.600

GEVELS € 2.442.800
21 buitenwanden-dicht

High-tech m² 4456 2636 € 1.047 € 600 € 1.581.600
31 buitenwanden-open

Automatic airlock st 1 € 22.913 € 10.000 € 10.000
Climate facade m² 2849 1720 € 859 € 400 € 688.000
Sun blind: Awnings m² 2849 € 57 € 163.200

BINNENWANDEN € 2.096.000
22 binnenwand-dicht

Partitions (-15 dB) m² 6282 € 107 € 672.200
Brandwerende separatiewand m² 806 € 127 € 102.700
Corridor wall (-15 dB) m² 6584 € 107 € 704.500
Stability wall 20 cm m² 898 € 127 € 114.300

32 binnenwand-open 0
Door (semisolid core) m² 1138 € 155 € 176.600
Fire-retarding wall m² 81 € 219 € 17.700

42 wandafwerking
Standard m² 31982 € 10 € 308.000

VLOEREN € 3.165.600
23 vloeren dicht

Imposed load 250 kN m² bvo 15897 € 91 € 1.443.400
33 vloeropeningen

N.a. m² 116 € 0 € 0
43 vloerafwerking

Floor finishing-hard: ceramic tiles m² 1673 € 92 € 154.200
Floor finishing-soft: carpet m² 14224 € 31 € 436.300

24 trappen en hellingen
Functional st 18 € 1.483 € 26.700

45 plafondafwerkingen
Luxe m² bvo 16734 € 66 € 1.105.000

WERKTUIGBOUWKUNDIG € 6.688.600
51 warmte-opwekking

Improved efficiency m² bvo 16734 € 4 € 70.500
52 afvoeren

Standard m² bvo 16734 € 4 € 62.400
53 water

Standard m² bvo 16734 € 5 € 91.700
54 gassen

Standard m² bvo 16734 € 2 € 31.100
55 koude-opwekking en distributie

No cooling m² bvo 16734 € 0 € 0
56 warmtedistributie

Radiator with individual control m² bvo 16734 € 40 € 668.100
57 luchtbehandeling

Airconditioning m² bvo 16734 € 336 € 5.620.400
58 regeling klimaat en sanitair

Standard m² bvo 16734 € 9 € 144.400
ELECTROTECHNIEK € 2.637.400
61 centr. elektrotechnische voorzieningen

Standard m² bvo 16734 € 69 € 1.152.100
62 krachtstroom

Standard m² bvo 16734 € 3 € 56.400
63 verlichting

Standard m² bvo 16734 € 45 € 752.800
64 communicatie

Telephone m² bvo 16734 € 20 € 337.100
65 beveiliging

Lightning and fire protection m² bvo 16734 € 18 € 297.100
67 gebouwbeheersvoorzieningen

Standard m² bvo 16734 € 3 € 41.900
BIJZONDERE INSTALLATIES € 299.900
66 lift en transport

Functional st 3 € 99.954 € 299.900
VASTE INRICHTING € 289.200
71 vaste verkeersvoorzieningen

Standard m² bvo 16734 € 4 € 71.900
72 vaste gebruikersvoorzieningen

Standard m² bvo 16734 € 3 € 52.300
73 vaste keukenvoorzieningen

Standard m² bvo 16734 € 3 € 52.300
74 vaste sanitaire voorzieningen

Standard m² bvo 16734 € 4 € 63.600
75 vaste onderhoudsvoorzieningen

Window cleaning system: Ladder m² bvo 16734 € 2 € 29.100
76 vaste opslagvoorzieningen

Standard m² bvo 16734 € 1 € 20.000
TERREIN 10741 € 416.900
901 grondvoorzieningen m²

Standard m² 0 € 5 € 0
902 opstallen m²

fietsenberging (berekend) m² 84 € 646 € 54.100
903 omheiningen m²

Fence m² 207 € 21 € 4.400
904 terreinafwerkingen

Simple m² 0 € 6 € 0
parkeren op terrein st 334 € 1.073 € 358.400
Basement car parking - norm 1 st 0 € 0 € 0

Directe bouwkosten € 19.845.200
Bouwplaatskosten % 12,0 € 2.381.400
Algemene kosten % 6,0 € 1.333.600
Winst en risico % 3,0 € 706.800

Bouwkosten € 24.267.000

Elementengevel  
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Calculatie op basis van informatie producent

De prijs van een aluminium elementengevel en een in het werk gefabriceerde gevel kan ook geschat 
worden op basis van informatie van de gevelproducent. Het is echter niet goed mogelijk om op voorhand 
nauwkeurige bedragen te krijgen, aangezien per ontwerp de gevelleveranciers een andere off erte ma-
ken. Afhankelijk van hun eigen productietempo en -mogelijkheden van dat moment en de geschiktheid 
van hun methodes voor de toepassing op een gegeven ontwerp, kan een off erte hoger of lager uitval-
len. Naar aanleiding van een berekening op basis van een aantal uitgevoerde projecten van Schüco kon 
gesteld worden dat een simpele vliesgevel met stijl- en regelwerk op een prijs van ongeveer € 250 tot € 
300 per vierkante meter gevel uitkomt. Een iets zwaardere vliesgevel komt neer op een prijs van € 300 tot 
€ 375 per vierkante meter. Bij toepassing van structurele beglazing komt men uit op een prijs van € 600 
tot € 800. Een elementengevel zit daar in prijs nog boven, met een vierkante meterprijs van € 800 tot wel 
€1200. 
Nu is een vierkante meterprijs voor een gevel nog maar een deel van de totale kosten, verbonden aan een 
gevel. Zo brengt een langere bouwtijd, zeker op de bouwplaats, hogere kosten met zich mee, evenals een 
groter ruimtegebruik op de bouwplaats. Daarnaast is een elementengevel een kwalitatief hoogwaardiger 
product, met een betere kwaliteit van detaillering en uitvoering, waar ook door betere inspectie en certi-
fi cering meer garanties op gegeven kan worden. Deze bijkomende aspecten zorgen er voor dat de hogere 
vierkante meterprijs van een elementengevel afhankelijk van het ontwerp en randvoorwaarden wel of 
niet gecompenseerd kan worden door besparingen op andere delen van het totale bouwproces.5 

Overige factoren die de bouwkosten beïnvloeden

De keuze voor een bepaald systeem beïnvloedt zodoende meerdere factoren in het bouwproces, die ver-
volgens een eff ect kunnen hebben op de bouwkosten. Hierbij kan het zowel gaan om factoren die een 
ontwerp of de uitvoering ervan compliceren en bijzonder vertragen, als om factoren die een onzekerheid 
meebrengen. Het betreft dan zaken die, als gevolg van een bepaalde systeemkeuze, kunnen leiden tot 
vertragingen of onverwachte kostenstijgingen. Deze factoren vormen niet vanzelfsprekend een kosten-
stijging bij de keuze voor een van beide gevelsystemen. Maar afhankelijk van de omstandigheden kan 
bijvoorbeeld een vertraging in de bouw onacceptabel hoge kosten met zich mee brengen, of een op-
drachtgever is gebonden aan een beperkt budget zonder ruimte voor kostenstijgingen. In een dergelijk 
geval zal gekozen worden om zoveel mogelijk onzekerheden uit te sluiten en te kiezen voor een systeem 
dat zekerheid biedt op de gewenste gebieden. 

Bouwtijd:
Bij een in het werk gefabriceerde gevel is er een grote kans op tijdsvertraging door omstandigheden op 
de bouwplaats. Aangezien het meeste constructiewerk voor een in het werk gefabriceerde gevel op de 
bouwplaats, in weer en wind zal gebeuren, hebben vertragingen op de bouwplaats een groot eff ect op de 
bouwtijd en -kosten van de gevel. Omdat juist de dichting van de gevel bepalend is voor de verdere vor-
dering van de werkzaamheden, zoals de afwerking en installaties, zal een vertraging in het aanbrengen 
van de gevel eff ect hebben op de planning van alle daarop volgende werkzaamheden. Afhankelijk van 
het project zijn er meer en minder kosten verbonden aan tijdsvertragingen in de dichting van de gevel.  
Een groot voordeel van de elementengevel op het gebied van bouwkosten is de snelle dichting van de 
gevel en de korte bouwtijd op de bouwplaats. Doordat de montage van de elementen op de bouwplaats 
snel kan gebeuren, hoeft er weinig in weer en wind te worden gewerkt en is er ook minder risico op ver-
tragingen of kwaliteitsverlies door de weersomstandigheden. De gevel kan sneller gedicht worden en het 
risico op vertragingen in de bouw is kleiner.6 

Serieproductie:
Een positief eff ect op de bouwkosten wordt geleverd doordat bij een in het werk gefabriceerde gevel 

5 Bron: Gesprek met Ton Geerts, Schüco Nederland
6 Oesterle e.a.; Doppelschalige fassaden, p. 136
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makkelijk met veel identieke panelen gewerkt kan worden. Door de geringe afmetingen van de construc-
tieonderdelen kan veel gevarieerd worden binnen standaardmaten en is het mogelijk om grote series aan 
gevelonderdelen te laten fabriceren, in plaats van kleinere series of veel unieke passtukken. Een grotere 
serie onderdelen is meestal voordeliger te maken dan veel verschillende onderdelen. Gevelfabrikanten 
kunnen in geval van een grote serie vaak een lagere prijs bieden. 

Keuzevrijheid en concurrentie:
Een opdrachtgever heeft in de in het werk gefabriceerde gevelbouw een veel ruimere keus uit leveran-
ciers, doordat het een eenvoudiger gevelsysteem is en meer bedrijven de technieken en capacititen in 
huis hebben. Enerzijds levert dit meer concurrentie en dus ook scherpere aanbiedingen op. Anderzijds 
geeft het grote aanbod aan deskudige bedrijven ook zekerheid in het geval van tekortkomingen door de 
gekozen leverancier. In dat geval kan de opdracht relatief eenvoudig worden overgenomen door een an-
dere leverancier, zonder veel verlies in kosten of tijd. Bij een elementengevel zijn er minder bedrijven die 
de kennis en expertise bezitten om een complexe elementengevel te ontwikkelen en te realiseren. De le-
verancier zal dus zorgvuldiger gekozen moeten worden dan bij de in het werk gefabriceerde gevelbouw, 
en tussentijds overstappen naar een andere leverancier is minder goed mogelijk.7 

Kwaliteitsverschil:
Als er een element van een elementengevel beschadigd is of aangepast moet worden, is de kans veel 
groter dat dit een lange vertraging oplevert, aangezien de complete elementen moeilijk achteraf aan te 
passen zijn. Op het moment dat een element moet worden aangepast, kan de montage van de andere 
elementen ook niet verder gaan, aangezien de elementen allemaal op elkaar aan moeten sluiten. Een 
beschadigd of ongeschikt element zal dus een grote vertraging en extra kosten met zich mee brengen. 
Dit risico kan goed worden beheersd doordat de kwaliteitsinspectie in een fabriek veel betere garanties 
kan bieden dan de controle op de bouwplaats. Door het effi  ciënt gebruik van machines en de geoptima-
liseerde omstandigheden in een fabriek kan de inzet van duur personeel worden geoptimaliseerd. Hoog-
opgeleid personeel kan in een fabriek de samenstelling van een complex element verzorgen, terwijl op de 
bouwplaats weinig inzet van mensen nodig is bij de korte montage. Doordat er minder in de buitenlucht 
hoeft te worden gewerkt, kan er een hogere kwaliteit bereikt worden in de afwerking en detaillering van 
de elementen. Door de productie in een fabriek is de kwaliteitsbeheersing en inspectie veel beter te orga-
niseren en grondiger uit te voeren. Het is dus mogelijk om meer garanties te krijgen over de kwaliteit van 
de uitvoering van de gevelelementen.8 

Financieringslast:
De kortere bouwtijd van de elementengevel betekent dat de fi nancieringslast voor de opdrachtgever 
door een kortere looptijd van het bouwproces ook lager wordt. Vanaf het moment dat begonnen wordt 
met bouwen, zal de opdrachtgever de bouwkosten moeten fi nancieren aan de aannemer, onderaanne-
mers, leveranciers en andere betrokken partijen. In eerste instantie begint de fi nanciering van een bouw-
project  met de kosten van ontwerp en planning, deze kosten zijn relatief laag, vergeleken met de kosten 
die gemaakt worden tijdens de daadwerkelijke bouw. Op het moment dat begonnen word met bouwen, 
zullen de uitgaven snel stijgen. Een bouwproject levert in deze fase nog geen opbrengsten op, dus de 
opdrachtgever zal deze uitgaven moeten voorfi nancieren. Dit betekent een rentelast, doordat het geld 
voor deze voorfi nanciering zal moeten worden geleend. Een verkorting van de bouwtijd betekent een 
verkorting van de fi nancieringslast. Tussen het moment van de investering en het moment waarop het 
gebouw opgeleverd is en dus opbrengsten gaat genereren zit immers minder tijd, zodat het geld minder 
lang hoeft te worden geleend. De toename van de fi nancieringslast bij een langere bouwtijd kan bij een 
rentestand van ongeveer 6% uiteindelijk enkele procenten op de totale investeringskosten uitmaken. Het 
kosteneff ect van een kortere bouwtijd is in orde van grootte dus vergelijkbaar met een stijging van enkele 

7 Oesterle e.a.; Doppelschalige fassaden, p. 140
8 Brock, L. , Designing the exterior wall., pp. 116-118
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tientallen procenten in de kostprijs van de gevel. 

Conclusies met betrekking tot bouwkosten

Uiteindelijk zullen bij een keuze voor een elementengevel of een in het werk samengestelde gevel de 
bouwkosten een belangrijke rol spelen in de overwegingen op verschillende momenten in het ontwerp- 
en uitvoeringsproces. Hierbij is op voorhand moeilijk te voorspellen wat de precieze kosteneff ecten van 
de verschillende ontwerpkeuzes zijn. De relatie kosten-kwaliteit is niet eenduidig te maken, en ook het 
kosteneff ect van tijdsbesparingen in het bouwproces, effi  ciënter gebruik van productiemethodes, scher-
pe off ertes van derde partijen en dergelijke zijn pas gedurende een ontwerpproces duidelijk te krijgen. Dit 
leidt ertoe dat bouwkosten weliswaar als argument kunnen worden aangevoerd bij ontwerpbeslissingen 
en bepaalde keuzes zeker om fi nanciële redenen gemaakt kunnen worden, maar dat bij de meeste keuzes 
de totale kosteneff ecten zeer moeilijk te voorspellen zijn. 

De architectonische, technische en functionele waarde van de gevel zullen uiteindelijk belangrijker moe-
ten zijn dan de bouwkosten, wil men tot goede architectuur komen. Daarnaast zijn bij een gevel ook de 
kosten gedurende de gebruiksfase van belang. Door een kwalitatief beter ontwerp, dat in eerste instantie 
hogere bouwkosten met zich meebrengt, kan uiteindelijk een besparing op energiegebruik of onder-
houdskosten worden gerealiseerd gedurende de levensduur van een gebouw. 
De afweging voor een duurdere gevel kan beter worden gemaakt op het moment dat de bouwkosten 
voor de gevel worden beschouwd in relatie tot de totale bouwkosten en de totale investeringskosten. De 
investeringskosten voor een gebouw zijn de som van de grondkosten, bouwkosten, inrichtingskosten, en 
bijkomende kosten. Op de totale investeringskosten voor een bouwproject hebben de directe bouwkos-
ten een aandeel van ongeveer 40 tot 50%. In deze bouwkosten heeft de gevel een aandeel van ongeveer 
15 tot 20%. Dit betekent dus dat een stijging in de kosten van de gevel een relatief klein eff ect heeft op de 
totale investeringskosten voor een gebouw. Wanneer de prijs van de gevel met 10% zou stijgen, stijgen de 
bouwkosten nog maar met 2% en is de stijging van de investeringskosten nog maar 1%. Zelfs als de gevel 
tweemaal zo duur zou worden, stijgen de totale investeringskosten stijgen nog maar met 10%. De kosten 
voor de gevel hebben een dusdanig klein aandeel in de totale bouw- en investeringskosten van een pro-
ject, dat het veel belangrijker is om voor een kwalitatief hoogstaande gevel en een optimaal bouwproces 
te kiezen, dan om een gevel zo goedkoop mogelijk te bouwen. Het uiteindelijke eff ect van een kostenbe-
sparing op een gevel is immers maar gering, terwijl de waarde van een goede gevel veel groter is en vaak 
op de lange termijn zelfs winst kan opleveren. 

Een laatste aspect is de architectonische waarde van een gevel. Deze waarde is moeilijk in geld uit te 
drukken, maar is niettemin belangrijk om te noemen. Een gevel is als buitenzijde van een gebouw als het 
ware het gezicht van een gebouw. Een bepaalde keuze voor een ingewikkelder vormgeving of een duur-
der, hoogwaardiger gevel kan weliswaar meer kosten met zich mee brengen, maar kan daarmee wel een 
gebouw waardevoller maken in de beleving van gebruikers en bezoekers. Een gebouw met meer archi-
tectonische waarde kan erin resulteren dat bij de exploitatie een hogere huurprijs gevraagd kan worden. 
De relatie tussen een hogere huurprijs of exploitatieopbrengsten versus de extra kosten van de architec-
tonische kwaliteit is niet eenduidig en bijvoorbeeld afhankelijk van de locatie, concurrentie en marktwer-
king. Het is aan de eigenaar of de gebruiker of deze bereid zijn meer te betalen voor een hoogwaardiger 
gebouw. Er kan echter wel degelijk bij een ontwerp op gestuurd worden om door een hogere architecto-
nische kwaliteit meer opbrengsten in de exploitatiefase te genereren. 
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 B ouwproces elementengevel

In dit hoofdstuk zal het bouwproces van de elementengevel worden bestudeerd, te beginnen met de 
organisatie van de bouwplaats. Onderzocht wordt welke werkzaamheden plaats moeten vinden en wat 
dit betekent voor het ruimtebeslag en de inrichting van de bouwplaats. Vervolgens wordt de montage-
volgorde van de gevel bestudeerd, om een overzicht te krijgen van welke handelingen nodig zijn voor het 
monteren van de gevel. Hierna volgt een analyse naar de consequenties van deze gevelmontage voor de 
bouwtijd. Onderzocht wordt hoe de tijdsverdeling van het bouwproces is over de verschillende handelin-
gen en fases. Tot slot wordt het besproken bouwproces toegepast op het gevelontwerp voor het Science 
Business Center, om inzicht te verkrijgen in de gevolgen van de keuze voor een dergelijk gevelsysteem 
voor een concreet ontwerp. 

Organisatie van de bouwplaats:

Een elementengevel is volledig geprefabriceerd en hoeft op de bouwplaats slechts nog gemonteerd te 
worden. De bouwplaats dient daarom gericht te zijn op het ontvangen van vrachtwagens met geprefa-
briceerde gevelelementen en het snel monteren van deze elementen. Het is mogelijk om de elementen 
direct vanaf de vrachtwagen in één enkele hijsgang naar hun defi niteve positie in de gevel te hijsen, maar 
er zijn ook methodes waarbij de elementen in aparte arbeidsgangen gelost en gehesen worden. De keuze 
voor één van beide methodes is afhankelijk van de beschikbare ruimte op de bouwplaats, de noodzaak 
om elementen voor montage te kantelen of na te bewerken en de tijdsdruk bij de montage.

Montage in één arbeidsgang
Wanneer er voor gekozen wordt om de gevelelementen in één keer vanaf de vrachtwagens te hijsen 
naar de defi nitieve positie in de gevel, moet het voor de vrachtwagens met elementen mogelijk zijn om 
tot onder het bereik van de hijskraan te rijden, zodat de elementen direkt kunnen worden uitgehesen. 
Meestal betekent dit dat er een bouwweg moet liggen vanaf de openbare weg tot vlak aan het gebouw, 
met voldoende verharding om zware vrachtwagens te dragen. De vrachtwagen moet vervolgens blijven 
wachten tot alle elementen zijn gehesen, wat enige tijd kan duren. Hoewel de vrachtwagens vaak lang 
moeten wachten, is het belangrijker om de kraantijd effi  ciënt te benutten, aangezien deze veel kostbaar-
der is. Om de snelle voortgang in de montage van de gevel te garanderen zal een volgende vrachtwagen 
met gevelelementen al klaar moeten staan voordat de eerste vrachtwagen weg is. Er moet dus op de 
bouwplaats ook ruimte zijn voor een opstelling waar enkele vrachtwagens staan te wachten tot er gelost 
kan worden. 
Het voordeel van deze methode is dat er op de bouwplaats nauwelijks opslagruimte nodig is, de wach-
tende vrachtwagens kunnen bij extreem ruimtegebrek zelfs langs de openbare weg of een externe locatie 
opgesteld worden. Nadeel is dat de aanlevering van de elementen zich voegt naar het tempo van de mon-
tage en dat een eventuele vertaging in de montage ook de logistiek van aanlevering van de elementen 
zal verstoren. De elementen moeten ook precies op volgorde van montage worden aangeleverd en op de 
vrachtwagens worden geladen. Dit betekent ook dat de vrachtwagens niet op de meest effi  ciënte manier 
geladen kunnen worden.1 

Levering en montage losgekoppeld
Als er wordt gekozen om de gevelelementen in aparte arbeidsgangen te lossen en te monteren, zal er op 
de bouwplaats een losplek moeten zijn waar de gevelementen met behulp van een kraan of vorkheftruck 
van de vrachtwagens kunnen worden gelost. Deze losplek kan buiten het bereik van de hijskraan liggen, 
hetgeen de veiligheid ten goede komt. De vrachtwagen kan in één keer gelost worden, en hoeft niet te 
wachten op montage van alle gevelelementen. Vervolgens kunnen de gevelelementen tijdelijk worden 
opgeslagen op de bouwplaats, tot ze ingehesen kunnen worden in de gevel. Deze opslag hoeft meestal 
niet lang te duren en heeft vooral een buff erfunctie. Vanaf de opslagplaats kunnen de gevelelementen 
vervolgens in het gebouw gehesen worden. Als deze opslag niet al onder het kraanbereik ligt, moeten de 
elementen met een heftruck onder het kraanbereik worden gebracht. 

1 Oesterle e.a., Doppelschalige fassaden ; pp. 136-138
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Organisatie van de bouwplaats bij een elementengevel. Door de effi  ciënte logistiek is er weinig ruimte nodig op de bouwplaats.
Bron: Oesterle e.a. , Doppelschalige Fassaden , Gesprek met Schüco
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Voordeel van deze methode is dat de logistiek van aanlevering en montage wordt losgekoppeld en daar-
mee aanmerkelijk minder complex en storingsgevoelig wordt. De gevelelementen kunnen op de meest 
effi  ciënte manier vervoerd worden en hoeven niet noodzakelijk in de volgorde van montage aangeleverd 
te worden. Nadelen aan deze methode zijn het ruimtebeslag van de opslag op de bouwplaats. Indien 
deze ruimte er niet is op bijvoorbeeld een binnenstedelijke locatie, dan kan deze methode niet gebruikt 
worden. Daarbij zijn compleet geprefabriceerde gevelelementen, zeker als er sprake is van geïntegreerde 
installaties, nogal kwetsbaar bij opslag op de bouwplaats. Om beschadigingen te voorkomen, dient de 
oplsagtijd zo kort mogelijk te zijn. Ook betekent elke handeling aan een element dat er meer tijd en geld 
in het bouwproces wordt besteed. Er moet dus een duidelijk voordeel mee behaald worden om een ele-
ment met meer handelingen te monteren.2 

Montagevoorzieningen
De elementengevel wordt met behulp van een hijskraan gemonteerd, er zijn verder geen steigers of an-
dere hulpvoorzieningen nodig op de bouwplaats. Deze hijskraan moet voldoende capaciteit hebben om 
de zware, verdiepingshoge elementen te kunnen dragen en op verschillende plekken in de gevel te hij-
sen. De bouwkraan die wordt gebruikt bij de bouw van de draagconstructie kan hier eventueel voor ge-
bruikt worden, mits de capaciteit enigszins overeenkomt met de gevraagde capaciteit voor de gevel. Bij 
een betonnen draagconstructie met geprefabriceede elementen zal er een zware kraan ingezet zijn voor 
de bouw. Als het beton ter plekke gestort is, of als er gebruik gemaakt is van een staalskelet, is de kraan 
minder zwaar, maar heeft waarschijnlijk wel voldoende vermogen om ook aluminium sandwichpanelen 
in de gevel te hijsen. De keuze voor een bepaald type en vermogen aan kraan wordt gemaakt door de 
aannemer en heeft ook te maken met economische en logistieke omstandigheden van het bedrijf. In 
sommige gevallen kan het lonend zijn om een vaste torenkraan in te zetten, die vervolgens ook dienst 
kan doen voor de assemblage van de gevel. Voordeel hiervan is dat dezelfde bouwkraan tijdens het hele 
bouwproces aanwezig is en er niet telkens een andere kraan hoeft te worden opgebouwd en afgebroken. 
De bezettingsgraad van deze kraan moet dan wel hoog genoeg zijn om de investering lonend te maken. 
Anders zal gekozen worden om te werken met mobiele kranen, die naar behoefte voor kortere tijd ge-
huurd worden.  
Wanneer de capaciteit van de bouwkraan voor de ruwbouw niet voldoende overeenkomt met het ge-
wicht van de gevelelementen, zal een aparte kraan gebruikt moeten worden voor de montage van de 
gevel. Afhankelijk van het benodigde vermogen kan een bepaalde kraan gekozen worden. Aangezien het 
monteren van een elementengevel maar relatief kort duurt, zal dan een mobiele kraan gekozen worden, 
die alleen op het moment van montage ingezet hoeft te worden.3 

Bouwvolgorde:

Gevelelementen voor een elementengevel worden in de fabriek volledig geprefabriceerd en in hun ge-
heel getransporteerd naar de bouwplaats. Alle logistiek van aanlevering en montage van verschillende 
onderdelen gebeurt dan ook in de fabriek en heeft verder geen gevolgen voor het bouwproces. Eventuele 
vertagingen in het bouwen van de gevelelementen komen voor rekening van de gevelbouwer. De ele-
menten moeten in hun geheel vervoerd worden en zijn op dat moment kwetsbaar voor beschadigingen 
en vervormingen. Meestal zijn de elementen echter door de in de fabriek verlijmde hoekverbindingen 
sterk en stijf genoeg om de belastingen van het vervoer en de montage te dragen. De elementen worden 
vaak wel beschermd langs de kwetsbare geprofi leerde randen met blokken piepschuim. Ook worden de 
profi elen afgeplakt met beschermende tape, om krassen en stoten te voorkomen. 

Montagepunten
De elementengevel kan gemonteerd worden als de draagconstructie gereed is. In de vloerranden of de ge-
velbalk worden de montagepunten voor de gevel nauwkeurig uitgezet. Deze montagepunten nemen de 

2 Oesterle e.a., Doppelschalige Fassaden ; pp. 136-139
3 Jellema deel 12b; pp. 40-117
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Mogelijke belading van vrachtwagens met gevelelementen voor het Science Business Center. 
De elementen worden op hun kant vervoerd op een dieplader. 
Afhankelijk van het gewicht passen er maximaal 8 elementen op een vrachtwagen. 

Bron: Oesterle e.a. , Doppelschalige Fassaden , Gesprek met Schüco

Bouw van de draagconstructie. Aanbrengen en stellen van de montagepunten.

Montage van de elementen in één richting. Laatste element is een passtuk en sluit de gevel. 
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maatafwijkingen in de achterliggende betonconstructie op en vormen een overbrugging naar de nauwe 
toleranties van de elementengevel. In drie richtingen moeten de montagepunten een stelmogelijkheid 
hebben, zodat zowel in hoogte, breedte als diepte alle montagepunten in één vlak liggen. Wanneer alle 
montagepunten precies op de juiste plek zijn aangebracht, is de montage van de gevel en vooral ook het 
stellen van de elementen zeer eenvoudig en snel. De aansluitende naden tussen de elementen zijn alleen 
goed uit te voeren als de elementen allemaal op de juiste plek ten opzichte van elkaar zijn gemonteerd en 
er geen grote kieren of naden ontstaan. Het is dus belangrijk dat deze montagepunten zeer nauwekeurig 
worden uitgezet op de gevel. Door middel van laser-meetapparatuur kan precies worden vastgesteld 
of alle punten in één vlak liggen. Het stellen van de montagepunten kan gebeuren van binnenuit het 
gebouw. Vanaf de verdiepingsvloeren kan telkens aan de buitenzijde een montagepunt worden aange-
bracht, ingemeten en op maat gesteld. 
Als de montagepunten voor de gevel op maat gesteld zijn, kan in principe de gevel gemonteerd worden. 
Om een goede dichting van de elementscheidende naad te bereiken, moeten de aansluitingen van de 
elementen enigszins in elkaar schuiven, als een soort messing- en groef verbinding. Hierdoor kunnen de 
elementen slechts in één richting gemonteerd worden, aangezien elk volgend element tegen het vorige 
element aan geplaatst moet worden. De rechte elementen van een gevelvlak worden als eerste gemon-
teerd. Als twee gevelvlakken gemonteerd zijn, kan het hoekelement als laatste worden gemonteerd, als 
sluitstuk. Er is dus geen mogelijkheid om elementen later nog te monteren of in een andere volgorde 
te monteren. Door een goede kwaliteitscontrole van de elementen en een doordachte logistiek kan er 
voor gezorgd worden dat de montage van de gevelelementen ook daadwerkelijk in een ononderbroken 
stroom kan doorgaan.4 

Hijsproces
De elementen moeten vanaf de begane grond, waar ze worden aangeleverd, worden ingehesen op hun 
plek in de gevel. In het meest eenvoudige geval worden de elementen rechtop op een vrachtwagen ver-
voerd en kunnen ze in één hijsgang direct naar hun defi nitieve positie gehesen worden. Meestal echter 
zal het effi  ciënter zijn om de gevelelementen liggend of op hun kant te vervoeren. In dat geval moet elk 
element eerst gekanteld of gedraaid worden voor het gereed is om in de gevel gehesen te worden. Dit 
draaien of kantelen kan gecombineerd worden met een eventuele tussentijdse opslag op de bouwplaats. 
Allereerst moet een element worden aangepikt aan de hijskraan. De hijskraan hijst vanaf één punt, terwijl 
een element vaak meerdere hijsogen heeft. Om zijwaartse spatkrachten op de hijsogen te voorkomen zal 
er gebruik moeten worden gemaakt van een hijsbalk met twee hijsogen. Op het moment dat een element 
gekanteld moet worden, kan eerst het ene hijsoog worden vastgemaakt en kan het element gekanteld 
worden door het aan het ene hijsoog een eindje omhoog te takelen. Vervolgens kan de takel aan het 
tweede hijsoog worden bevestigd en kan het element omhoog worden gehesen naar de positie in de 
gevel.5 

Montage
Op het moment dat het gevelelement op de defi nitieve positie is gehesen, kan het element worden be-
vestigd aan de montagepunten, die van tevoren op de juiste maat zijn gesteld. Hierbij kan soms gebruik 
gemaakt worden van een tijdelijke hijsrail die aan een bovenliggende verdieping is bevestigd. De gevel-
elementen worden dan door de hijskraan omhoog gehesen en aan de rail gehangen. Vanaf de rail kan het 
element heel nauwkeurig op de defi nitieve positie gehesen worden en afgesteld worden. Vooral in het 
geval van hoogbouw kan een dergelijke montagerail nuttig zijn, aangezien de elementen vanaf een mon-
tagerail een verdieping hoger veel nauwkeuriger ingehesen kunnen worden dan vanaf een grote hoogte 
met de hijskraan. Er kan voor gekozen worden om deze montagerail permanent aan te brengen aan het 
gebouw en deze in te zetten als glazenwasinstallatie. Een dergelijke hijsvoorziening aan de buitenzijde 
van de gevel is door de zwaardere uitvoering duurder dan een gewone glazenwasinstallatie, maar de 

4 Oesterle e.a. , Doppelschalige Fassaden ; pp. 154-159
5 Jellema deel 12b; pp. 40-117
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De gevelelementen worden van de vrachwagen gehesen. Met behulp van tijdelijke hijsconstructies kan het element gekanteld 
worden, zodat het rechtop staat.

Als het element rechtop aan de kraan hangt, kunnen tijdelijke beschermin-
gen worden verwijderd en kan het worden ingehesen

Het element kan vervolgens naar de juiste plek in de gevel gehesen worden.

De montageploeg op de verdieping ontvangt het element en verzorgt de 
plaatsing en montage. 
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besparingen tijdens de gebruiksfase van het gebouw zijn aanzienlijk. De gevel is namelijk altijd goed 
bereikbaar van de buitenzijde, zowel voor schoonmaak als voor klein en groot onderhoud. Zodra er een 
glaspaneel vervangen moet worden en hiervoor geen aparte kraan hoeft te worden ingehuurd, is deze 
investering al terugverdiend.6 

Afwerking
Een deskundige montageploeg dient er op toe te zien dat de elementscheidende naden goed aansluiten 
en verzorgt de defi nitieve plaatsing en fi jne afregeling van alle stelmogelijkheden. Eventuele decentrale 
installaties of doorgekoppelde leidingen kunnen vervolgens worden aangesloten. Alle werkzaamheden 
aan de montage van een elementengevel kunnen van binnenuit het gebouw gebeuren, zodat er geen 
steigers of hoogwerkers nodig zijn voor de montage of afwerking van de gevel. 
De elementengevel is direct na de montage  van de elementen bouwkundig gesloten, zodat gestart kan 
worden met de verdere afwerking binnen in het gebouw. Meestal zal gestreefd worden om personeel en 
materieel zo in te zetten dat een hele verdieping in één dag gemonteerd kan worden. In toenemende 
mate wordt er voor gekozen om vlak voor de dichting van de gevel een inbouwpakket met binnenwan-
den, vloerafwerkingen en installatievoorzieningen op de verdieping te plaatsen. Dit pakket kan door de 
hijskraan eenvoudig geplaatst worden, en alle materialen voor de binnenafwerking zijn dan op hun plaats 
zodra de gevel dicht is.7 

Bouwtijd:

Ontwerpfase
De elementengevel wordt in zijn geheel geprefabriceerd en op de bouwplaats gemonteerd als kant- en-
klare elementen. De ontwerpfase van de gevel zal relatief lang duren, aangezien alle problemen, detaille-
ring en aansluitingen in het ontwerp van de elementen moeten worden opgelost. Er is door de hoge mate 
van prefabricage geen mogelijkheid om onderdelen in het werk te stellen of te assembleren. Hierdoor is 
de ontwerpfase van de elementengevel complexer en langer dan van de in het werk gefabriceerde gevel. 
Daarnaast  is een elementengevel een totaaloplossing, waarbij alle gevelonderdelen en -functies in één 
element gecombineerd worden. Dit betekent dat alle ontwerpdisciplines geïntegreerd moeten worden 
in hetzelde ontwerp.  Er zijn zodoende tijdens de ontwerpfase meer partijen met uiteenlopende expertise 
betrokken, zodat het ontwerpproces langer duurt en gevoeliger is voor storingen en vertragingen door 
overleg tussen alle betrokken partijen. Niet alleen moeten alle technische problemen en aansluitingen 
tijdens de ontwerpfase worden  opgelost, maar alle verschillende elementen moeten ook per stuk worden 
uitgetekend om ze op maat te kunnen maken. Waar bij een in het werk gefabriceerde gevel sneller kan 
worden volstaan met principedetails zal voor een elementengevel elk verschillend element moeten wor-
den getekend. Hierdoor volgt bij een elementengevel na de ontwerpfase eerst nog een tekenfase voordat 
kan worden overgegaan tot de productie. 

Productiefase
Vervolgens moet de gevel worden geproduceerd in een fabriek. De productiefase van de elementengevel 
zal langer duren dan van een in het werk gefabriceerde gevel, aangezien de elementen gecompliceer-
der zijn en er ook onderdelen van verschillende fabrikanten in het uiteindelijke element gecombineerd 
moeten worden. Eerst moeten de losse onderdelen worden geproduceerd. Aangezien de gevelelemen-
ten  maatwerk zijn, zal het vaak ook nodig zijn om nieuwe aluminium profi elen voor deze elementen te 
ontwikkelen. Voor de productie van deze profi elen moeten vervolgens extrusiemallen gemaakt worden, 
waarna met de productie van de profi elen begonnen kan worden. De verschillende onderdelen voor de 
elementen worden op aparte locaties geproduceerd en vervolgens getransporteerd naar de gevelfabri-
kant. De productie of levering van deze aparte onderdelen kan vertraging oplopen en daarmee de pro-
ductie van de hele gevel vertragen. De kans op vertragingen in deze fase is overigens niet heel groot, 

6 Jellema deel 12b; pp. 40-117
7 Renckens, J. , Facades in Glas en Aluminium ; pp. 220-234



//Robert Rozendal // 1169564 //       Docenten // F. Schnater // P. de Jong //90

// Bouwtechnologie // 2009 - 2011 // Atelier SADD

Schematische weergave verdeling bouwtijd Elementengevel
Draagconstructie gereed
Aanbesteding van de opdracht

Ontwerpen van de elementen
Uittekenen van alle elementen en details
Productie van gevelonderdelen in de fabriek

Toelevering onderdelen aan gevelbouwer
Productie van elementen door de gevelbouwer
Transport elementen naar bouwplaats
Aanbrengen en stellen van montagepunten Werk op de bouwplaats

Montage van de elementen
Inhijsen van afwerkingspakket

Schematische weergave verdeling bouwtijd In het Werk gefabriceerde gevel
Draagconstructie gereed
Aanbesteden van de opdracht

Ontwerpen van de gevel, principedetails
Productie van de gevelonderdelen
Transport van gevelonderdelen naar bouwplaats

Opslagtijd, veiligheidsmarge
Aanbrengen en stellen van montagepunten Werk op de bouwplaats

Stijlen op maat maken
Stijlen monteren en stellen
Regels op maat maken
Regels monteren

Rubberprofielen inspecteren
Gevelpanelen monteren
Glasvlakken monteren
Klemlijsten aanbrengen

Rubberprofielen inspecteren
Deklijsten aanbrengen
Eventueel prestatietest van een gevelvlak

Montagepunt met stelmogelijkheden in drie richtingen. 
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doordat de verschillende leveranciers volgens strenge kwaliteitsnormen werken. De levering en kwaliteit 
van de onderdelen is ook contractueel vastgelegd, zodat deze onzekerheden goed beheersbaar zijn. 
De productie kan vervolgens gebeuren met gespecialiseerde machines en onder gecontroleerde omstan-
digheden, zodat het proces effi  ciënter en nauwkeuriger kan gebeuren en geen hinder ondervindt van 
weersomstandigheden. Zeker als men beschikt over de meest moderne, digitaal aangestuurde machines, 
kan elk onderdeel van een element volkomen uniek gemaakt worden en is het relatief eenvoudig om alle 
elementen verschillend te maken. Daarnaast zijn de kwaliteitscontroles in een fabriek beter en nauwkeu-
riger uit te voeren, zodat er minder kans is op vertragingen in de bouw door defecte of verkeerde onder-
delen.8

Transportfase
Daarna moeten de elementen naar de bouwplaats vervoerd worden. Door de afmetingen en het gewicht 
van volledig geassembleerde gevelelementen zal het vervoer erg complex zijn. De gevelelementen zijn, 
zeker inclusief beglazing, kwetsbaar voor beschadigingen en vervormingen door onjuiste belasting. De 
elementen moeten dus goed beschermd worden tegen beschadigingen tijdens het transport, door mid-
del van piepschuim blokken en afstandhouders. Daarbij zijn verdiepingshoge gevelelementen nogal groot 
om te vervoeren over de weg. Elementen met beperkte grootte kunnen nog rechtop op een vrachtwagen 
worden vervoerd, maar in de meeste gevallen zullen de elementen liggend of schuin staand vervoerd 
moeten worden met een dieplader. Er passen in een dergelijk geval maar enkele elementen per keer op 
een vrachtwagen. Het transport naar de bouwplaats kost dus meer tijd en is minder effi  ciënt dan bij een 
in het werk gefabriceerde gevel.9 

Montage
De assemblage van de elementen zelf zal bijzonder snel gaan. Op de bouwplaats hoeven geprefabriceerde 
gevelelementen slechts nog aangepikt, op hun plaats gehesen, nauwkeurig gesteld en afgepikt te wor-
den. Dit proces omvat een aantal kraanhandelingen per element. Vervolgens kan meteen het volgende 
element ernaast geplaatst worden. De plaatsing van de gevelelementen is per element een kwestie van 
tientallen minuten. In de meeste gevallen kan bij de assemblage van een elementengevel een productie-
tempo van een halve tot een hele verdieping per dag gehaald worden. Dit is aanmerkelijk sneller dan bij 
een in het werk gefabriceerde gevel. 
De assemblagefase op de bouwplaats is het moment waarop de elementengevel een signifi cante tijds-
beparing oplevert. De gevel is bij elementenbouw in enkele dagen gesloten, terwijl bij de in het werk 
gefabriceerde gevelbouw dit veel langer duurt. In het ideale geval wordt de gevel ontworpen en gepro-
duceerd tijdens de voorbereidingsfase en de ruwbouw van de draagconstructie. Wanneer de draagcon-
structie dan af is, kan in enkele dagen de gevel aangebracht en gedicht worden. Voor een aannemer is 
het erg belangrijk om de gevel wind- en waterdicht te krijgen, aangezien er dan met de afwerking aan de 
binnenzijde begonnen kan worden. Door vlak voor de dichting van de gevel een afwerkingspakket met 
alle benodigde materialen voor de binnenafwerking op de vloeren te plaatsen, is de logistiek na het dich-
ten van de gevel zeer eenvoudig, aangezien er nauwelijks meer materialen naar boven vervoerd hoeven 
te worden.10 

Toepassing bij het ontwerp voor het Science Business Center:

Indien een elementengevel wordt toegepast voor het Science Business Center, zal er voor gekozen kun-
nen worden om de elementen niet in één keer te monteren, maar tijdelijk op te slaan op de bouwplaats. 
Er is namelijk op de bouwplaats in het Technopolis voldoende ruimte beschikbaar om gevelelementen 
tijdelijk op te slaan. Belangrijker is nog dat de gevelelementen door de grotere verdiepingshoogte van het 
Science Business Center te groot zijn om rechtop vervoerd te worden. De elementen moeten dus liggend 
of op hun kant op een vrachtwagen geladen worden en moeten voor de montage gekanteld worden om 
8 Jellema deel 12b; pp. 40-117
9 Oesterle e.a. , Doppelschalige Fassaden ; pp. 154-159
10 Jellema deel 12b; pp. 40-117
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ze rechtop in de gevel te kunnen hangen. Deze extra arbeidsgang van draaien en kantelen bij het lossen 
van de vrachtwagens moet in elk geval plaatsvinden, om de elementen rechtop te kunnen monteren. 
Daarnaast kunnen tijdelijke beschermingen na het lossen van de vrachtwagen en voor het inhijsen in de 
gevel verwijderd worden. De elementen zullen door de geringe gebouwhoogte niet op een montagerail 
gehesen hoeven te worden, maar zullen in één keer door de hijskraan in hun defi nitieve positie gehesen 
kunnen worden. Op de bouwplaats in Technopolis is voldoende ruimte beschikbaar voor de aanlevering 
van elementen door vrachtwagens. Wel moet er op gelet worden dat de bouwwegen in de slappe Delftse 
bodem voldoende stevig zijn voor de zware vrachtwagens. 

Als het Science Business Center wordt uitgevoerd met een elementengevel, betekent dit dat het ruimte-
beslag van de bouwplaats relatief klein is. Aangezien het niet om een binnenstedelijke locatie gaat, levert 
dit wel een voordeel op door lagere bouwplaatskosten, maar zal het naar verwachting niet doorslagge-
vend zijn. Het voordeel is wel dat er weinig opslag van materialen op de bouwplaats hoeft plaats te vinden 
en dat er dus minder kans is op schade door vandalisme of diefstal op de bouwplaats.
Een ander voordeel is dat er bij de toepassing van een elementengevel geen steigers of hoogwerker-
voorzieningen aan de buitenkant van het gebouw hoeven te komen. De gevel kan met behulp van een 
torenkraan, die ook gebruikt wordt voor de bouw van de draagconstructie en voor de bouw van de om 
het gebouw heen liggende parkeergarage, worden gemonteerd. Het voordeel is dat er voldoende kraan-
capaciteit zal zijn voor de zware gevelelementen en de kraan alle zijden van het gebouw kan bereiken. 
Uiteindelijk is de keuze voor een kraan aan de aannemer, maar een mogelijkheid tot effi  ciënt gebruik van 
een bepaalde kraanoptie kan een aannemer in staat stellen om een scherpere off erte te maken. 

De snelle dichting van de gevel, ook een groot voordeel van de elementengevel, zal bij het Science Busi-
ness Center geen bijzonder voordeel opleveren. Wel is er door de bijzondere publieke functie met expo-
sitie en conferentiezalen vermoedelijk meer afwerking aan het interieur van het gebouw te verrichten. 
Hier kan pas mee begonnen worden als de gevel gedicht is, en de snelheid waarmee een elementengevel 
gedicht kan worden komt dan wel van pas. Een nadeel van de elementengevel kan zijn dat het moeilijk is 
om enkele openingen in de gevel te laten voor de aanvoer van materialen voor de afbouw aan het interi-
eur. Alle materialen voor de afwerking moeten dus voor de dichting van de gevel worden aangevoerd, of 
nadien van binnenuit worden aangevoerd. 
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Opbouw van de in het werk gefabriceerde gevel. 
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 B ouwproces  in  het  werk gefabriceerde gevel

In dit hoofdstuk zal het bouwproces van de in het werk gefabriceerde gevel worden bestudeerd, te be-
ginnen met de organisatie van de bouwplaats. Onderzocht wordt welke werkzaamheden plaats moeten 
vinden en wat dit betekent voor het ruimtebeslag en de inrichting van de bouwplaats. Vervolgens wordt 
de montagevolgorde van de gevel bestudeerd, om een overzicht te krijgen van welke handelingen nodig 
zijn voor het monteren van de gevel. Hierna volgt een analyse naar de consequenties van deze gevelmon-
tage voor de bouwtijd. Onderzocht wordt hoe de tijdsverdeling van het bouwproces is over de verschil-
lende handelingen en fases. Tot slot wordt het besproken bouwproces toegepast op het gevelontwerp 
voor het Science Business Center, om inzicht te verkrijgen in de gevolgen van de keuze voor een in het 
werk gefabriceerde gevel voor een concreet ontwerp. 

Organisatie van de bouwplaats:

Bij een in het werk samengestelde vliesgevel is er sprake van een groot aantal onderdelen en meerdere 
leveranciers. De aluminium stijlen, regels en andere onderdelen en het glas worden door verschillende 
bedrijven geproduceerd en geleverd en worden pas op de bouwplaats samengevoegd. In het ideale geval 
worden de onderdelen van de gevel aangeleverd in de volgorde waarin ze ook gebouwd zullen worden, 
en kan meteen begonnen worden met bouwen. In de praktijk echter moet men rekening houden met 
mogelijke vertragingen bij een van de leveranciers en zal gekozen worden om de onderdelen met enige 
marge vooruit te bestellen en zolang op de bouwplaats op te slaan. Daarnaast komen de onderdelen van 
de gevel per soort tegelijk, terwijl de montage per stuk gaat. De bouwplaats heeft dan ook een duidelijke 
buff erfunctie, alle onderdelen voor de gevel worden aangeleverd op verschillende momenten en tot aan 
de montage worden de onderdelen opgeslagen op de bouwplaats. Het glas voor de gevel is bijzonder 
kwetsbaar voor beschadigingen en vervuiling als het op de bouwplaats staat opgeslagen en er zal zo-
doende voor gekozen worden dit zo kort mogelijk op te slaan op de bouwplaats. Dit betekent wel dat een 
vertraging in de levering van het glas sneller leidt tot een vertraging in de bouw, tenzij men er voor kiest 
de raamopeningen provisorisch te dichten.1 

Aanlevering en opslag op de bouwplaats
Bij een in het werk gefabriceerde gevel heeft de bouwplaats een distributiefunctie, een assemblagefunc-
tie en een montagefunctie. De onderdelen voor de gevel moeten worden aangevoerd, opgeslagen en 
afgevoerd naar de uiteindelijke plaats in de te bouwen gevel. 
Bij de aanvoer is het van belang dat de onderdelen worden geregistreerd en per soort opgeslagen. Er 
dient voldoende plaats te zijn op de bouwplaats om alle verschillende onderdelen goed beschermd en 
gesorteerd op te slaan. Aangezien de gevel bestaat uit veel verschillende onderdelen, is het van belang 
de plaats en aantallen van de onderdelen goed te documenteren, dit vergemakkelijkt de assemblage. 
Hoe meer variatie er in de gevel is, en ook hoe meer verschillende onderdelen, des te complexer wordt de 
opslag op de bouwplaats. Er moeten dan namelijk veel verschillende onderdelen in kleine series worden 
opgeslagen. Door de kwetsbaarheid van opslag op de bouwplaats is het ook nodig om een veiligheids-
marge aan te houden en van elk onderdeel enkele reserve-exemplaren te bestellen in verband met be-
schadigingen of diefstal.2  

Op de bouwplaats is er veel ruimte nodig om al deze onderdelen op te slaan. Aangezien de onderdelen 
soort bij soort opgeslagen worden, zal er zeker bij een ontwerp met veel unieke elementen veel ruimte 
moeten zijn om alle stijlen en regels los van elkaar op te slaan. De onderdelen worden geleverd op grote 
vrachtwagens, die moeten de ruimte hebben om de onderdelen snel te kunnen lossen. Vervolgens kan 
de aannemer met een vorkheftruck de onderdelen volgens zijn systhematiek vanaf de losplek naar de 
opslag transporteren. Daarnaast moet het glas voor de gevel goed beschermd worden op de bouwplaats. 
Zowel beschadigingen door weer en wind, als diefstal en vandalisme bedreigen het glas bij opslag op de 
bouwplaats. De bouwplaats moet dus niet alleen groot genoeg zijn, er moet ook een degelijke omheining 

1 Jellema deel 12b; pp. 40-117
2 Oesterle e.a. , Doppelschalige Fassaden ; pp. 136-139
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Mogelijke inrichting van de bouwplaats voor een in het werk gefabriceerde gevel met veel ruimte voor opslag van onderdelen. 
Bron: Oesterle e.a. , Doppelschalige Fassaden , Gesprek met Schüco
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aanwezig zijn en voldoende toezicht of bewaking. 

Door een duidelijke systematiek is het mogelijk om de verschillende onderdelen voor de gevel snel en 
doelmatig terug te vinden op het moment dat ze nodig zijn voor montage. Een barcodesysteem met 
nummers voor elk uniek element kan een goede identifi catie van de onderdelen garanderen. De opslag-
plaats voor de gevelonderdelen moet volgens deze systematiek worden ingericht. Zo moeten de verschil-
lende typen stijlen, regels en panelen per soort worden opgeslagen. Vanaf de opslaglocatie moeten de 
verschillende onderdelen op het moment van montage worden verzameld en afgevoerd naar de assem-
blagelocatie. Hierbij is het van belang dat duidelijk is welke onderdelen bij elkaar horen in de gevel. Voor 
de daadwerkelijke assemblage kan er nog voor gekozen worden alle onderdelen voor het te bouwen 
gevelvlak uit te zoeken en op de plaats uit te leggen. Hier kan meteen een extra controle plaatsvinden, 
of daadwerkelijk de juiste onderdelen zijn gekozen. Dit betekent weliswaar een extra arbeidsgang in de 
montage, maar verkleint de kans op fouten.3 

Montagevoorzieningen
Bij de assemblage van de in het werk gefabriceerde gevel bepalen de zwaarste onderdelen hoe zwaar 
de kraan is die dient te worden ingezet. De lichtere delen van de gevel kunnen soms zelfs met de hand 
worden gemonteerd. De vliesgevel moet vanwege de opbouw van de gevel van buitenaf worden geas-
sembleerd. Bij de assemblage zal dus een vorm van steigerwerk of mobiele hoogwerkers nodig zijn. Een 
complete gevelsteiger is niet handig, aangezien de onderdelen voor de gevel van buitenaf moeten wor-
den aangebracht en ingehesen. Een gevelsteiger zou dan in de weg staan bij het inhijsen van onderdelen. 
Bij voorkeur worden voor de montage hefsteigers gebruikt. Dit is een enkele steigervloer, die door middel 
van twee masten kan worden opgevijzeld naar de gewenste werkhoogte. Kleinere gevelonderdelen kun-
nen op de begane grond op de hefsteiger worden geladen en zo naar de werkhoogte gebracht. Behalve 
de twee masten is er dan verder geen steigerconstructie nodig aan de buitenzijde van het gebouw, zodat 
de grotere gevelonderdelen makkelijk kunnen worden aangevoerd met een hijskraan. Ook kan er worden 
gewerkt met mobiele hefplatforms, die zijn kleiner en mobieler. Er kan dan minder materiaal mee worden 
genomen en er kunnen minder mensen tegelijk op dezelfde plek aan de gevel werken. Het voordeel is 
dat er telkens kleine hoeveelheden materiaal naar boven gebracht kunnen worden en dat men makke-
lijker van de ene plek naar de andere plek verplaatst. De hefplatforms kunnen ook makkelijker worden 
verplaatst naar de volgende verdieping. 
De bouwkraan die is gebruikt voor de bouw van de draagconstructie zal naar verwachting een te grote 
capaciteit hebben om eff ectief te kunnen worden ingezet bij de constructie van de gevel. De onderdelen 
van de in het werk samengestelde gevel zijn relatief licht, dus het zal voordeliger zijn om een lichte, mo-
biele kraan in te huren voor de gevelbouw. Een mobiele kraan kan ook makkelijker verplaatst worden om 
de vier gevels van het gebouw goed te bereiken. Als een torenkraan toch al gebruikt wordt voor de ruw-
bouw, kan de aannemmer besluiten dat het rendabeler is om de kraan ook voor de gevelbouw te laten 
staan, ondanks de overcapaciteit.4 

Assemblage van de onderdelen
Het samenstellen van de profi elen voor de gevel kan zowel op de bouwplaats gebeuren als in de fabriek. 
In het laatste geval worden de profi elen inclusief rubbers, koppelstukken en verbindingselementen aan-
geleverd. Het voordeel is dat dan de verbindingselementen onder gecontroleerde omstandigheden kun-
nen worden aangebracht en dus van hogere kwaliteit kunnen zijn. De keerzijde is dat men dan al snel 
met vele honderden tot enkele duizenden unieke stijlen en regels zit, die allemaal op de juiste plek in het 
gebouw moeten komen. Ook de panelen voor de dichte delen van de gevel kunnen in een fabriek worden 
geprefabriceerd of op de bouwplaats worden samengesteld. Het is dan minder goed mogelijk om in te 
springen op maatafwijkingen in de constructie of onderdelen na te stellen, de gevel zal dan een grotere 

3 Jellema deel 12b; pp. 40-117
4 Jellema deel 12b; pp. 40-117
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De draagconstructie is gereed, zodat de montage van de gevel kan beginnen. Montagepunten worden aangebracht en uitgemeten op de gevel. 

Gevelstijlen worden aangebracht en nauwkeurig gesteld. Horizontale regels worden aangebracht tussen de gevelstijlen. 

Beglazing en dichte panelen worden aangebracht en met klemlijsten
vastgezet in het stijl- en regelwerk. 

Op de klemlijsten wordt de gevel afgewerkt met deklijsten.
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maatnauwkeurigheid moeten hebben. Als de profi elen pas op de bouwplaats worden samengevoegd, is 
het mogelijk om de maten van de onderdelen en de plaats van bevestigingspunten uit te meten en de 
onderdelen precies op maat te maken voor de gevel. De gevel kan dan aan alle kanten strakker aansluiten 
en er zijn minder overbruggingsconstructies of toleranties nodig. Een nadeel is wel dat het werk op de 
bouwplaats met minder grote nauwkeurigheid kan gebeuren dan in een fabriek. De kwaliteit van de de-
taillering en uitvoering zal dus minder zijn dan in geval van geprefabriceerde onderdelen.5 

Bouwvolgorde:

Montagepunten
De in het werk gefabriceerde vliesgevel kan gemonteerd worden als de draagconstructie gereed is. De 
assemblage van de gevel kan pas beginnen als de gehele draagconstructie staat, aangezien anders toe-
komstige maatafwijkingen in de bovenste verdiepingen niet altijd meer kunnen worden opgevangen in 
de plaatsing van de gevel. Daarbij kan lekkend cementwater van het storten van bovengelegen verdie-
pingen de aluminium gevel ernstig tot onherstelbaar bevuilen. Daarna kan begonnen worden met het 
aanbrengen van de montagepunten voor de gevelstijlen aan de vloerranden. Dit kan van binnen uit het 
gebouw gebeuren. De ophangpunten worden precies uitgemeten om de gevel recht en vlak te kunnen 
monteren en maatafwijkingen in de betonconstructie kunnen worden opgevangen door het stellen van 
de montagepunten. Met een lichte hijskraan kunnen vervolgens de gevelstijlen gehesen en aan de op-
hangpunten van de draagconstructie bevestigd worden. Deze gevelstijlen kunnen van binnen af worden 
bevestigd aan de draagconstructie. Bij het bevestigen van de gevelstijlen worden nog stelmogelijkheden 
gebruikt, dus de plaatsing van de stijlen zal zorgvuldig moeten gebeuren en nauwkeurig uitgemeten 
moeten worden.6

De verdere assemblage van de gevel moet echter van buitenaf gebeuren. Hiervoor wordt een hefsteiger 
of een gevelhoogwerker ingezet, afhankelijk van de afmetingen van de gevel en de afmetingen van de 
onderdelen. Het tempo waarin de aannemer de gevel gemonteerd moet krijgen is bepalend voor het 
aantal hefsteigers dat tegelijk wordt ingezet. Deze tijdsplanning is afhankelijk van vele externe factoren. In 
principe maakt het voor de hoeveelheid manuren die aan de gevel wordt besteed niet uit hoeveel werk-
zaamheden tegelijk verricht dienen te worden. 

Stijlen en regels
Als volgende stap worden de horizontale regels tussen de stijlen bevestigd. Dit gaat met behulp van spe-
ciale koppelstukken, die in voorgeboorde gaten in de stijlen kunnen worden vastgebout. Hieroverheen 
schuiven dan de regels, die door een schuivende verbinding ruimte hebben om uit te zetten. Vervolgens 
moeten in de stijlen en regels de rubberprofi elen worden aangebracht voor de beglazing. In sommige ge-
vallen gebeurt dit al in de fabriek, maar in dat geval moet alsnog op de bouwplaats gezorgd worden voor 
de dichting van de hoekaansluitingen tussen de profi elen van de stijlen en regels. Het aanbrengen van 
deze rubberprofi elen is kritiek voor de uiteindelijke kwaliteit van de vliesgevel, aangezien deze profi elen 
de lucht- en waterdichtheid van de gevel moeten verzorgen en de bewegingen en toleranties in het glas 
moeten opvangen. Vakkundige aanbrenging is hierbij vereist. Omdat er gebruik wordt gemaakt van veel 
personeel en handwerk bij in het werk gefabriceerde gevelbouw zijn de werknemers vaak lager opgeleid 
en minder gespecialiseerd in bepaalde taken. Bij kritieke onderdelen als het aanbrengen van rubberpro-
fi elen in een vliesgevel is strikte controle op de uitvoering van deze rubberprofi elen dus noodzakelijk.7 

Gevelbeplating
Vervolgens kunnen het glas en de dichte gevelpanelen worden aangebracht. Dit gebeurt van buitenaf en 
dient afhankelijk van het gewicht met behulp van speciale hijsvoorzieningen aangebracht te worden. De 
5 Renckens, J. , Facades in Glas en Aluminium ; pp. 56-59
6 Oesterle e.a. , Doppelschalige Fassaden ; pp. 154-159
7 Jellema deel 12b; pp. 40-117
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Montagepunten voor de in het werk gefabriceerde gevel met stelmogelijkheden
in drie richtingen. De stijlen zelf worden gesteld in de richting dwars op het gevelvlak. 

Koppelingen tussen de stijlen en regels, door middel van gecontramalde koppelstukken. 
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dichte panelen kunnen met een lichte kraan of op de hefsteiger naar boven getransporteerd worden, de 
glasvlakken moeten met behulp van speciale hefvoorzieningen getransporteerd en gehesen worden. De 
glasvlakken en dichte panelen rusten op oplegnokken in de horizontale regels van de gevel en worden 
met klemlijsten vastgemaakt op de stijlen en regels. Hieroverheen komen vervolgens weer deklijsten, die 
met een rubberprofi el de buitenste lijn van de water- en luchtdichting verzorgen. Voor de rubberprofi elen 
van de deklijsten geldt wederom dat ze vakkundig en nauwkeurig aangebracht moeten worden, teneinde 
een goede dichting van de gevel te garanderen en lekkages te voorkomen. De deklijsten kunnen afhan-
kelijk van het gekozen ontwerp nog worden afgewerkt met afdekkappen, die over de deklijsten heen 
geklemd worden om de bevestiging aan het oog te onttrekken. Deze afdekkappen hebben verder geen 
constructieve functie en zijn in een scala aan vormen en modellen te verkrijgen. 

Bij de bouw van de in het werk samengestelde gevel kunnen de panelen en glasvlakken in redelijk wil-
lekeurige volgorde worden aangebracht en bevestigd. Op het moment dat een enkel paneel ontbreekt of 
nog niet voorradig is, kan de opening alsnog tijdelijk worden gedicht met bouwplastic of multiplex. Voor 
de voortgang van het bouwproces is de dichting van de gevel een erg belangrijk, en vaak ook contractu-
eel vastgelegd moment. Het is daarom een voordeel van de vliesgevel dat enkele ontbrekende gevelvlak-
ken provisorisch kunnen worden opgevuld zonder de tijdige dichting van de gevel te verhinderen. Het 
kan zelfs voorkomen dat de wens bestaat om juist enkele openingen in de gevel open te houden om voor 
de binnenafwerking van het gebouw nog eenvoudig materialen aan te voeren met de kraan. In dat geval 
worden enkele panelen in de vliesgevel open gehouden en pas na de afwerking van het gebouw alsnog 
gedicht. Meestal wordt er echter gebruik gemaakt van een totaalpakket aan materialen voor de afbouw, 
en dat wordt dat vlak voor de dichting van de gevel in één keer naar binnen gehesen. De mogelijkheid om 
enkele panelen in de gevel langer open te houden geeft echter wel een logistiek voordeel voor de in het 
werk gefabriceerde gevel als het aankomt op de planning van de afbouw.8 

Bouwtijd:

Ontwerpfase
Bij een in het werk gefabriceerde gevel is de ontwerpfase relatief kort. Het gekozen systeem moet alle 
technische problemen kunnen oplossen, en hier is ontwerpend werk voor nodig. Als alle te verwachten 
problemen zijn opgelost en alle verschillende principedetails zijn ontworpen en getekend, kan de gevel 
geproduceerd worden. Niet elk afzonderlijk onderdeel van de gevel hoeft getekend te worden, zelfs niet 
als de maten of vormen verschillen. Op basis van een aantal kritieke principedetails kan de gevel worden 
geproduceerd en in het werk worden dan de verschillende aansluitingen op basis van de principedetails 
uitgevoerd. Het ontwerp van de in het werk gefabriceerde gevel verloopt dus eenvoudiger en sneller dan 
bij een elementengevel. 

Productiefase
Vervolgens zal de gevel geproduceerd worden. Als de in het werk gefabriceerde gevel is opgebouwd 
uit standaardonderdelen, zal de productie zeer snel verlopen, aangezien alle persmallen en machines al 
voorradig zijn. Vaak zijn er echter unieke profi elen in een gevel, die speciaal voor dat ontwerp op maat 
gemaakt worden. Daarvoor moeten dan eerst extrusiemallen ontwikkeld worden voordat het profi el ge-
produceerd kan worden. Maar ook in dat geval zal de productiefase redelijk snel gaan, zeker omdat de 
losse onderdelen meteen naar de bouwplaats vervoerd kunnen worden. 
Een in het werk gefabriceerde gevel wordt op de bouwplaats uit losse onderdelen gemonteerd. Het eerste 
onderdeel van het bouwproces op de bouwplaats is dus de levering van de onderdelen. Vanuit verschil-
lende leveranciers en producenten komen het glas en de aluminium profi elen. Deze onderdelen moeten 
zorgvuldig worden opgeslagen en aan de hand van een consequente systematiek uit elkaar gehouden 
worden. Aangezien er rekening moet worden gehouden met mogelijke vertragingen in levering van de 
verschillende onderdelen, zullen de onderdelen voor de gevel enige tijd van tevoren besteld worden en 

8 Brock, L. , Designing the exterior wall ; pp. 104-111
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Schematische weergave verdeling bouwtijd Elementengevel
Draagconstructie gereed
Aanbesteding van de opdracht

Ontwerpen van de elementen
Uittekenen van alle elementen en details
Productie van gevelonderdelen in de fabriek

Toelevering onderdelen aan gevelbouwer
Productie van elementen door de gevelbouwer
Transport elementen naar bouwplaats
Aanbrengen en stellen van montagepunten Werk op de bouwplaats

Montage van de elementen
Inhijsen van afwerkingspakket

Schematische weergave verdeling bouwtijd In het Werk gefabriceerde gevel
Draagconstructie gereed
Aanbesteden van de opdracht

Ontwerpen van de gevel, principedetails
Productie van de gevelonderdelen
Transport van gevelonderdelen naar bouwplaats

Opslagtijd, veiligheidsmarge
Aanbrengen en stellen van montagepunten Werk op de bouwplaats

Stijlen op maat maken
Stijlen monteren en stellen
Regels op maat maken
Regels monteren

Rubberprofielen inspecteren
Gevelpanelen monteren
Glasvlakken monteren
Klemlijsten aanbrengen

Rubberprofielen inspecteren
Deklijsten aanbrengen
Eventueel prestatietest van een gevelvlak

Belading van vrachtwagens met gevelprofi elen. De profi elen worden in delen van maximaal 6 meter vervoerd 
en kunnen als grote pakketten worden vervoerd op een vrachtwagen. Het vervoer is effi  ciënt door de compacte 
belading van de vrachtwagens. 
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zolang op de bouwplaats worden opgeslagen. Aangezien het ontwerp voor een in het werk gefabriceerde 
gevel minder complex is dan van een elementengevel en de productie van de onderdelen ook eenvou-
diger en sneller kan gebeuren, zal de levering van de gevelonderdelen kunnen gebeuren tijdens de fase 
van de ruwbouw. Op het moment dat de ruwbouw dan gereed is, kan begonnen worden met de montage 
van de gevel. Deze marge in de levertijd hoeft dus geen vertragingen op te leveren in het bouwproces 
van de gevel.9 

Voorbereiding montage
Vervolgens kan begonnen worden met het uitzetten van de montagepunten voor de gevelstijlen op de 
vloerranden. Op het moment dat deze montagepunten door onnauwkeurigheid in de uitvoering van de 
draagconstructie erg van de opgegeven maten afwijken, kan er voor gekozen worden om op de bouw-
plaats de maten van stijlen en regels nog enigszins aan te passen om deze maatverschillen op te vangen. 
Bij een elementengevel hadden grote onnauwkeurigheden in de uitvoering van de draagconstructie ge-
leid tot een grote vertraging, omdat dan de hele gevel niet meer had gepast. Bij een in het werk gefabri-
ceerde gevel is een dergelijk probleem eenvoudiger op te lossen. Het nadeel van dergelijke in het werk 
gerealiseerde oplossingen is wel dat de kwaliteit van de oplossingen vaak laag is, en dat de afwijkingen 
van het ontwerp niet altijd goed teruggekoppeld en gedocumenteerd worden.  Een gebouw kan op die 
manier verborgen gebreken bezitten, als bepaalde details anders zijn uitgevoerd dan ontworpen of be-
rekend. 

Montagefase
Afhankelijk van de gevelbouwer worden de stijlen met of zonder voorgeboorde gaten en bevestigings-
punten voor de regels geleverd. Als de stijlen in de fabriek al op maat gezaagd en bewerkt zijn, is de 
nauwkeurigheid van de voorbewerking groter en kunnen er makkelijker en sneller telkens andere maten 
en aansluitingen voor de stijlen gemaakt worden. Als dit pas op de bouwplaats moet gebeuren, is het heel 
veel werk om alle maten voor de stijlen en regels individueel op te meten en te zagen. Bij veel verschillen-
de vormen zal dus gekozen worden voor geprefabriceerde stijlen en regels, die dan wel allemaal per stuk 
moeten worden opgeslagen en geregistreerd op de bouwplaats. Naderhand aanpassen van de stijlen en 
regels aan de gerealiseerde maten van de draagconstructie wordt dan wel lastiger. Bij veel herhaling en 
gelijke vormen zal gekozen worden om de stijlen en regels per grote lengte aan te leveren en op de bouw-
plaats telkens de gewenste maten te zagen. De opslag op de bouwpaats wordt daar eenvoudiger door en 
het wordt ook makkelijker om de gevel precies passend te krijgen, door alle maten in het werk te meten. 
In beide gevallen kost het tijd en arbeid om de stijlen en regels te zagen en vervolgens allemaal op de 
juiste plek te monteren. De stijlen zullen door de grotere lengte vaak met een kraan gehesen worden naar 
de plek in het gebouw en vervolgens door twee of drie man worden gesteld op de plaats van montage 
en worden bevestigd. Doordat de bevestiging van de stijlen in de montagepunten ook een stelmogelijk-
heid omvat, moet de plaatsing van de stijlen wederom zeer nauwkeurig worden uitgemeten, evenals bij 
de montagepunten gebeurd is. Dit uitmeten kost extra tijd en montage van de gevelstijlen zal dan ook 
minder snel kunnen gebeuren.10 

De regels kunnen, door de kleinere afmetingen, vaak met de hand worden aangebracht tussen de stijlen. 
De bevestigingen tussen stijlen en regels moeten in het werk en met de hand worden gemaakt. Vaak 
kunnen de gecontramalde bevestigingspunten op de stijlen al voor de montage of zelfs al in de fabriek 
worden aangebracht. Nu moeten echter de regels over deze bevestigingspunten heen schuiven en vast-
gebout of geschroefd worden. Dit is allemaal handwerk, wat op de bouwplaats en  in weer en wind moet 
gebeuren. De kans op fouten of op vertragingen door het weer is dus vrij groot. 

Vervolgens moeten in de stijlen en regels de rubberprofi elen voor de beglazing worden aangebracht. 

9 Jellema deel 12b; pp. 40-117
10 Jellema deel 12b; pp. 40-117
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Eerst moeten de rubbers in de rechte delen van de stijlen en regels worden aangebracht, daarna volgen 
aparte rubbers voor de hoekverbindingen tussen stijlen en regels. Sommige kwetsbare punten kunnen 
nog eens extra worden gedicht met tape, om een goede dichting van de gevel te garanderen. Deze pro-
fi elen moeten nauwkeurig worden aangebracht, aangezien hiermee de dichting van de gevel tegen water 
en wind bereikt wordt. Aangezien de stijlen en regels al zijn gemonteerd, zal dit montageproces van de 
buitenzijde, vanaf een hefsteiger of een gevelhoogwerker moeten plaatsvinden. Deze werkzaamheden 
zijn vanzelfsprekend nogal gevoelig voor storingen en vertagingen doordat ze in ongecontroleerde om-
standigheden in de buitenlucht moeten plaatsvinden. Na aanbrengen van de rubberprofi elen moet een 
kwaliteitsinspectie plaatsvinden, waarna het glas en de dichte panelen geplaatst kunnen worden in het 
ontstane raamwerk van stijlen en regels. Deze inspectie betekent een extra arbeidsgang, maar geeft wel 
meer garantie voor het goed functioneren van de gevel en voorkomt reparaties achteraf. 

De glasvlakken voor een in het werk gefabriceerde gevel zijn van dusdanige afmetingen dat ze te zwaar 
zijn om met de hand te monteren. Er zal dus een bouwkraan aan te pas moeten komen om elk glasvlak 
naar boven te hijsen en vervolgens kunnen enkele bouwvakkers het glasvlak op de plaats stellen en mon-
teren. De dichte panelen van de gevel zijn lichter dan de glasvlakken, maar zullen meestal alsnog te zwaar 
zijn om met de hand te worden gemonteerd. Per gevelvlak zijn er voor een in het werk gefabriceerde 
gevel dus veel meer kraanhandelingen nodig om de montage van de gevel te verzorgen dan bij een ele-
mentengevel. 
Wel is het mogelijk om op meerdere plekken tegelijk aan de montage van de gevel te werken. In tegen-
stelling tot bij de elementengevel, waar alle elementen precies op volgorde op elkaar moeten aansluiten, 
kunnen de stijlen en regels over de hele gevel tegelijk worden aangebracht. Ook de beplating kan overal 
tegelijk worden aangebracht. Deze fl exibiliteit zorgt er voor dat onderdelen die niet passen niet meteen 
een vertraging in de bouw van de hele gevel betekenen.11 

Afwerkingsfase
Na de montage van de glasvlakken en dichte panelen kunnen de klemlijsten worden aangebracht en kan 
de gevel afgewerkt worden met deklijsten. Deze beide profi elen kunnen met de hand worden gemon-
teerd vanaf de buitenzijde van het gebouw. Hier hoeft geen kraan meer aan te pas te komen. Wel is het 
aanbrengen van de klemlijsten een nauwkeurig werk, aangezien hier ook weer rubberprofi elen moeten 
worden aangebracht die de water- en winddichting van de gevel moeten verzorgen. Er moet goed op 
gelet worden dat de klemlijsten met de juiste kracht worden aangedraaid, zodat de rubberprofi elen goed 
sluiten en de gevel afdoende water- en winddicht is. Ook hier moet weer een inspectie plaatsvinden, om 
een goede uitvoering te kunnen garanderen. 

Na de montage van de gevel is nog een kwaliteitscontrole op de uitvoering nodig. In tegenstelling tot de 
elementengevel, die voor het verlaten van de fabriek uitgebreid getest kan worden onder gecontroleerde 
omstandigheden, is het inspecteren en testen van een in het werk gefabriceerde gevel veel bewerkelij-
ker. In sommige gevallen wordt er een geveldouche met ventilatoren voor een gedeelte van de gevel 
geplaatst, om op die manier te water- en winddichting te testen. Door het ontbreken van gecontroleerde 
omstandigheden is dit een erg omslachtig proces. De eenvoudiger uitvoering en detaillering van de in het 
werk gefabriceerde gevel zorgt er wel voor dat de gevel door een visuele inspectie vaak al voldoende kan 
worden gecontroleerd om de correcte werking te garanderen. Eventuele fouten in de uitvoering zijn ook 
eenvoudiger achteraf te corrigeren dan bij een elementengevel. 

Toepassing op het ontwerp voor het Science Business Center:

Wanneer het Science Business Center met een in het werk gefabriceerde gevel wordt uitgevoerd, zal aller-
eerst het ruimtebeslag van de bouwplaats toenemen. Doordat er veel meer onderdelen moeten worden 
opgeslagen op de locatie, is er meer ruimte nodig en ook meer beveiliging. Op de locatie in het Techno-

11 Brock, L. , Designing the exterior wall ; pp. 104-111
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polis is voldoende ruimte beschikbaar, op zich vormt het grotere ruimtebeslag dus geen probleem voor 
de uitvoering. Door de rechthoekige vorm van het gebouw en de vlakke wanden zijn er geen bijzonder 
vreemde vormen te verwachten. De stijlen en regels hoeven dus niet in zeer complexe vormen te wor-
den gezaagd en kunnen dan ook eventueel in de fabriek al worden voorzien van bevestigingspunten en 
boorgaten. Dit komt de technische kwaliteit van de gevel ten goede. Wel zijn er door de verschillende 
verdiepingshoogten stijlen van verschillende lengte nodig per verdieping. 

Doordat het gevelgrid van het Science Business Center vrij regelmatig gehouden kan worden, hoeven 
niet alle stijlen en regels uniek te zijn. Dit vereenvoudigt de uitvoering van de gevel aanzienlijk, er kan 
met behulp van enkele tientallen standaard modellen stijlen, regels en panelen gewerkt worden. Alleen 
op de plekken waar unieke passtukken komen, moet gewerkt worden met individueel op maat gemaakte 
onderdelen. 

Een ander voordeel bij het Science Business Center is dat een deel van de gevel open gelaten kan worden 
om materialen aan te kunnen voeren voor de afwerking aan de binnenzijde. Aangezien het gebouw een 
publieke functie heeft als conferentiecentrum en expositiegebouw, zal er voor de afwerking meer werk te 
verrichten zijn dan voor een standaard kantoorgebouw. De installaties zullen grotere capaciteit moeten 
hebben door een hogere bezettingsgraad van de ruimtes en ook de inrichting van grote conferentiezalen 
vereist meer materiaal en is ingewikkelder dan de afwerking van een kantoor. Ook zal door de publieke 
functie de kwaliteit van de afwerking hoogwaardiger en representatiever moeten zijn. Het levert dus een 
voordeel op als er langere tijd materialen door open geveldelen kunnen worden aangevoerd voor de bin-
nenafwerking. 

Een ander probleem is dat om het gebouw heen een parkeergarage gebouwd wordt. Alleen aan de west-
gevel is het mogelijk om vanaf de begane grond bij het gebouw te komen met een hoogwerker of steiger. 
Bij de andere gevels zou een steiger of hoogwerker in de bouwplaats van de parkeergarage komen te 
staan. Eventueel kan er voor gekozen worden om de parkeergarage niet gelijk met het Science Business 
Center te bouwen. In dat geval kan er wel rondom het hele gebouw gewerkt worden. Het is dan alleen 
minder goed mogelijk om een torenkraan in te zetten die zowel de ruwbouw van het Science Business 
Center als van de parkeergarage kan verzorgen. 
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 Ontwe rp en variat ie

De mogelijkheden, beperkingen en vrijheden die beide systemen aan een ontwerper bieden kunnen aan 
de hand van enkele voorbeelden en ontwerpvariaties onderzocht worden. Allereerst zullen beide sys-
temen onderzocht worden met het oog op de langere termijn. Hierbij moet gedacht worden aan mo-
gelijkheden die het systeem biedt voor vervangbaarheid van onderdelen en onderhoud aan de gevel. 
Daarna zal onderzocht worden welke mogelijkheden de gevelsystemen bieden voor het realiseren van 
de gewenste architectonische vormen en variaties. Hierbij zal begonnen worden met kleine variaties en 
veranderingen binnen het systeem, vervolgens zal gepoogd worden de grenzen van het systeem op te 
zoeken en meer variatie en vormvrijheid te realiseren. Tot zlot zal, mede op basis van de resultaten van 
het onderzoek naar vormvrijheid, gekeken worden naar de gevolgen van beide gevelsystemen op gebied 
van seriematigheid, repetitie en massaproductie. Er zal worden onderzocht hoe goed beide systemen zich 
lenen voor massaproductie, en of het mogelijk is juist alle onderdelen uniek te maken. 

Onderhoud en vervanging

Het eerste aandachtspunt bij het ontwerpen van een gevelsysteem is dat men niet alleen voor het mo-
ment van oplevering moet ontwerpen, maar dat men voorzieningen voor de complete levenscyclus van 
een gevel moet treff en. Een gevel moet gebruikt en onderhouden kunnen worden, en beschadigde on-
derdelen moeten kunnen worden vervangen. De huidige tendens is om steeds meer vanuit een in tegrale 
levenscyclusbenadering een ontwerp te beschouwen, en dat de eff ecten van bepaalde ontwerpkeuzes 
op de hele levensduur van een gebouw in acht genomen worden. 

Zowel een elementengevel als een in het werk gefabriceerde gevel bestaan uit glasvlakken en dichte 
vlakken, gevat in aluminium kozijnen. Beide gevelsystemen kunnen met een conventionele gevelreini-
gingsinstallatie goed en doeltreff end gereinigd worden. In geval van een hoog gebouw zal er voor geko-
zen worden om dit met een hijsbak langs de gevel te doen, bij een lager gebouw zal vanaf de grond met 
ladders of een gevelhoogwerker de gevel worden gereinigd. In geval van een elementengevel kan voor 
een hijsvoorziening aan de dakrand een zwaardere uitvoering worden gekozen, zodat de gevelelementen 
met deze kraan in de gevel gehesen kunnen worden. Deze permanente hijsvoorziening aan de gevel blijft 
tijdens de gebruiksfase van het gebouw beschikbaar en levert een groot voordeel op bij onderhoud aan 
de gevel en vooral vervanging van gevelonderdelen. 
Bij de normale gevelreiniging door een glazenwassen worden de aluminium profi elen vaak niet standaard 
meegenomen in de reiniging. Hierdoor hoopt vuil zicht op, waardoor de profi elen sneller kunnen verou-
deren. Goede afspraken met de gevelreinigers over het schoonhouden van de aluminiumprofi elen zijn 
dus noodzakelijk. Een normale vliesgevel dient ongever 1 a 2 keer per jaar gereinigd te worden. Als de 
aluminiumprofi elen gecoat zijn, is het noodzakelijk om, behalve de reguliee reiniging, de gevelprofi elen 
eens per 2 jaar te behandelen met een conserverende polijsting. Tot slot dienen de rubberprofi elen van 
de vliesgevels regelmatig geïnspecteerd te worden op beschadigingen, vervormingen en vervuiling. Bij 
lekkages of zichtbare beschadigingen dienen deze profi elen vervangen te worden. Inspectie kan visueel 
gebeuren en kan gecombineerd worden met het glazenwassen.1

Een volgende aandachtspunt is de vervanging van de meest kwetsbare onderdelen van de gevel. In geval 
van een vliesgevel, zowel bij een elementengevel als een in het werk gefabriceerde gevel, zijn de rubber-
profi elen van de kozijnen het meest gevoelig voor beschadiging en veroudering. Na verloop van tijd en 
onder invloed van de elementen kan het rubber haar veerkracht verliezen en kunnen lekkages optreden 
bij de kozijnen. De rubberprofi elen van de kozijnen zullen als eerste bezwijken, terwijl de rest van de gevel 
technisch nog goed functioneert. Door hier in de ontwerpfase rekening mee te houden wordt een gevel 
kan men met kleine ingrepen de levensduur van een gevel aanzienlijk verlengen. 

Bij een in het werk gefabriceerde gevel is het relatief eenvoudig om de deklijsten en klemlijsten te verwij-
deren en vervolgens de rubberprofi elen te vervangen. Men moet dan wel met een gevelhoogwerker of 

1 Hendriks, N.A. (red.) , Handboek gevels. ; Band 3, pp. 250-257
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Het bedrijfsverzamelgebouw in Veendam en kantoortoren 52 Degrees in Nijmegen, twee in het werk gefabriceerde vliesgevels waarbij de architectonische 
expressie ontleend is aan het afwisselen van open en dichte vlakken in het grid van het stijl- en regelwerk. 

De Vollenhove-fl at in Zeist. een appartementengebouw waar binnen het systeem 
van een elementengevel een architectonisch beeld is gerealiseerd met 
verspringende open en gesloten panelen. 



//Robert Rozendal // 1169564 //       Docenten  // F. Schnater // P. de Jong //

// Bouwtechnologie // 2009 - 20101// Atelier SADD

111

 

een andere voorziening aan de buitenzijde van de gevel kunnen werken. 
Bij een elementengevel zijn het glas en de dichte panelen in de fabriek aangebracht en zijn de bevesti-
gingen minder demontabel dan bij een in het werk gefabriceerde gevel. De glaslatten, waarmee de rub-
berprofi elen tegen het glas en in de kozijnen geklemd zitten, zullen op hun plaats klikken of klemmen en 
zijn dus niet zo eenvoudig los te schroeven als de klemlijsten van een in het werk gefabriceerde gevel. Er 
zullen vaak speciale gereedschappen aan te pas moeten komen om de glaslatten open te buigenof los te 
klikken. Het is dus wel mogelijk om de rubberprofi elen te vervangen, maar het vereist iets specialistischer 
handelingen. Door de kwalitatief hoogwaardiger afwerking van de elementengevel is het echter mogelijk 
om de rubberprofi elen in de gevelelementen beter beschermd af te werken en hoogwaardiger detail-
lering toe te passen. Hierdoor zal de bevestiging van glas en panelen beter uitgevoerd zijn en zal er ook 
minder onderhoud nodig zijn. De profi elen en rubbers hoeven minder vaak vervangen te worden en dat 
levert een voordeel op voor de elementengevel.2 

Een ander aspect van kwetsbaarheid van de gevel zijn beschadigingen aan het glas of de panelen. Zeker 
met glasbreuk moet rekening worden gehouden, de glasvlakken moeten vervangbaar zijn. In geval van 
een vliesgevel zijn de glasvlakken meestal van dergelijke afmetingen en gewicht, dat ze niet met de hand 
te vervangen zijn. Er zal dus een kraan aan te pas moeten komen om een gebroken ruit te vervangen en 
een nieuwe ruit in te hijsen. Als de kraan van de glazenwasinstallatie hiervoor gebruikt kan worden, levert 
dit, zoals al eerder gezegd, een besparing op. Bij een in het werk gefabriceerde gevel is het, net als bij 
de vervanging van de rubberprofi elen in de gevel, relatief eenvoudig om het stijl- en regelwerk open te 
leggen en een glasvlak te vervangen. De klemlijsten kunnen eenvoudig worden losgeschroefd en verwij-
derd, zodat het glas kan worden vervangen. 
Bij een elementengevel zullen de glaslatten moeten worden opengebogen of losgeklikt met speciaal 
door de fabrikant ontwikkeld gereedschap. Na vervanging van een glasvlak en plaatsing van een nieuw 
vlak is de kans groot dat de kwaliteit van de afwerking minder is dan de originele plaatsing van het glas 
in de fabriek. De minder geconditioneerde omstandigheden in de buitenlucht bij de vervanging van het 
glas en het ontbreken van bepaalde machines spelen hierin ook een rol. 

Variatie in open en dichte vlakken

Eén van de meest opvallende eigenschappen van een gevelontwerp zijn de plaats en afmetingen van 
de ramen. Door middel van openingen, glasvlakken en ramen kan een maatverdeling en expressie aan 
een gevel worden gegeven en kan men van binnen naar buiten kijken en andersom. De plaats, vorm en 
afmetingen van open en dichte vlakken bepaalt voor een groot deel het uiterlijk van de gevel. In beide 
onderzochte gevelsystemen is het mogelijk om te variëren met dichte en open vlakken, met raampartijen 
van verschillende vorm en afmetingen en op die manier een gewenste architectonische expressie te be-
werkstelligen. 

In geval van een in het werk gefabriceerde gevel is het eenvoudig om binnen het grid van de gevel naar 
believen een dicht paneel of een glasvlak op te nemen. De aansluitingen van stijlen en regels veranderen 
hier niet door, hoogstens is het nodig om een andere maat rubberprofi elen te gebruiken voor de bevesti-
ging van de onderdelen in het stijl- en regelwerk. Variatie in de plaatsing van de ramen, binnen de kaders 
van het gevelgrid is daarmee eenvoudig te realiseren. In verschillende voorbeelden, zoals het bedrijfsver-
zamelgebouw in Veendam en kantoortoren 52 degrees in Nijmegen, is te zien hoe ook binnen een regel-
matig grid een heel specifi ek gevelbeeld bereikt kan worden door te varieren met open en dichte vlakken 
en met verschillende materialen. 

Bij een elementengevel is de variatie in plaats en afmetingen van de ramen op een andere manier te be-
werkstelligen. Ramen en dichte delen zijn onderdeel van een groter geheel, een gevelelement. Als een ge-
velelement een raam bevat, zal dat raam telkens op dezelfde manier in de gevel uitkomen als dat element 

2 Bron: Gesprek met Ton Geerts, Schüco Nederland
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Een kantoorgebouw in Athene, van MRA architecten. In de vliesgevel zijn de stijlen 
schuin geplaatst, zodat alle aansluitingen onder een hoek worden gemaakt. 

Bij het Trutec-gebouw in Seoul, van Barkow Liebinger architecten is binnen de kaders van een recht element een uiterst 
expressieve vorm gerealiseerd, met schuine lijnen en naar buiten stekende delen. Door de kaders van elk element recht te 
houden is de montage niet bemoeilijkt en is de vormvrijheid bijzonder groot. 



//Robert Rozendal // 1169564 //       Docenten  // F. Schnater // P. de Jong //

// Bouwtechnologie // 2009 - 20101// Atelier SADD

113

 

meerdere malen toegepast wordt. Als er variatie in de raampartijen gewenst is, zal er een nieuw element 
moeten worden ontworpen en gemaakt. Door te varieren op een basisontwerp kan dit wel relatief een-
voudig gebeuren, zeker met behulp van geautomatiseerde ontwerptechnieken. Afhankelijk van de mate 
van variatie kan het aantal verschillende gevelelementen toenemen tot uiteindelijk elk element uniek is. 
Binnen de grenzen van een element kunnen in principe alle vormen en maten aan raamopeningen ge-
maakt worden. Een voorbeeld van deze verdeling van open en dichte vlakken in een elementengevel is 
te zien in de gevel voor de Vollenhove-fl at. Hier zijn de gevelpanelen bij elk element naar de wens van de 
architect opgebouwd uit open en dichte vlakken en zijn de kleuren per element ook verschillend. 
In vergelijking is het bij een in het werk gefabriceerde gevel eenvoudiger om naar believen open en dich-
te vlakken af te wisselen, maar is men gebonden aan de regelmatigheid van de vlakverdeling van het 
stijl- en regelwerk. Bij de elementengevel kan men binnen de grenzen van het element elke gewenste 
vlakverdeling maken, maar moet elk element dan wel apart vorden ontworpen en gemaakt. Dit is door de 
automatische productie in een fabriek geen groot bezwaar.3

Variatie in rechte en schuine lijnen

Een volgende stap in de variatie van een gevel is de mogelijkheid om schuine lijnen en afwijkende vor-
men in de gevel op te nemen. Het orthogonale grid van de gevel en de rechte aansluitingen worden dan 
doorbroken.
Bij een in het werk gefabriceerde gevel betekenen schuine lijnen en vrije vormen een uitzondering op het 
rechthoekige systeem van stijlen en regels. De aansluitingen tussen stijlen en regels kunnen zo worden 
ontworpen dat ze onder een hoek op elkaar aansluiten. De koppelstukken kunnen op maat gemaakt wor-
den, stijlen en regels kunnen onder een hoek gezaagd en de aansluitende rubberprofi elen kunnen in het 
werk zorgvuldig worden aangebracht om een goede aansluiting en dichting van de hoek te garanderen. 
Op die manier kunnen de stijlen en regels van een in het werk gefabriceerde gevel volgens elk willekeurig 
patroon over de gevel lopen, al wordt de gevel dan heel snel heel duur door al deze op maat gemaakte 
unieke aansluitingen. 

Bij een elementengevel zijn er twee mogelijkheden om schuine lijnen in een gevel aan te brengen. De 
eenvoudigste manier is om binnen het element schuine profi elen aan te brengen. Dit is in uitvoering 
vergelijkbaar met de in het werk gefabriceerde gevel, met als verschil dat de complexe schuine aanslui-
tingen nu in de gecontroleerde omstandigheden en met de hoogwaardige apparatuur in een fabriek 
kunnen worden gemaakt. Zeker als met computergestuurde apparatuur gewerkt wordt, kunnen schuine 
aansluitingen eenvoudig gemaakt worden. Het element zelf blijft dan rechthoekig en kan verder op de 
gebruikelijke wijze vervoerd en gemonteerd worden. Het element zelf kan ook meegaan in de schuine 
lijnen van een gevel. In dat geval moeten de aansluitende naden tussen de elementen met extra aandacht 
ontworpen worden. Het is in de gecontroleerde omstandigheden van een fabriek, en met gebruikmaking 
van computergestuurde apparatuur echter goed mogelijk om afwijkende vormen op kwalitatief hoog-
waardige wijze te maken zonder het proces bijzonder te compliceren. Door een automatische invoer is er 
voor een mechanisch proces weinig verschil meer tussen een rechte en een schuine snede.4

In vergelijking is het voor een elementengevel veel eenvoudiger om afwijkende vormen te realiseren, 
aangezien de automatische productie in een fabriek met weinig extra moeite elke gewenste vorm kan 
maken voor profi elen en aansluitingen van elementen. Wanneer deze complexe aansluitingen in het werk 
moeten worden gerealiseerd, kost het veel aandacht, controle en handwerk om een complexe gevel te 
maken. Een punt wat hier nog bij komt is dat het aantal unieke elementen bij een in het werk gefabri-
ceerde gevel door elke uitzondering heel snel toeneemt. Dit compliceert de uitvoering van deze gevel al 
snel. Op het punt van seriegrootte en maatwerk zal hierna dieper worden ingegaan. 

3 Bron: Gesprek met Ton Geerts, Schüco Nederland
4 Bron: Gesprek met Ton Geerts, Schüco Nederland
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Bij de Navigation toren in Doha, van MZ + partners, zijn de gevelelementen licht gebogen, zodat een gekromde 
elementenfacade ontstaat. 
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Variatie in vrije vormen

Een laatste, en meest extreme vorm van variaties en uitzonderingen in een gevel zijn de vrije vormen, de 
gebogen en gedraaide gevels. Bij deze vorm van architectuur zijn de gevelpanelen meestal in meerdere 
vlakken gekromd en gedraaid en kunnen aansluitingen onder zowat elke gewenste hoek plaatsvinden. 
Voor een in het werk gefabriceerde gevel is deze vorm van architectuur erg complex. De stijlen en re-
gels kunnen individueel volgens digitale tekeningen in een fabriek worden gebogen en gezaagd. Op de 
bouwplaats moeten enkele duizenden unieke profi elen dan stuk voor stuk uitgezocht en gemonteerd 
worden.  De glasvlakken en dichte panelen kunnen op vergelijkbare wijze in de fabriek op maat gemaakt 
worden en op de bouwplaats worden gemonteerd. De aansluitingen zijn echter moeilijk uit te meten, 
te maken en het is niet goed mogelijk om te garanderen dat alle onderdelen passen. Door de complexe 
productiemethodes zijn er op de bouwplaats nauwelijks goede voorzieningen voor handen om slecht 
passende onderdelen te herstellen. Door de gebogen vormen zijn maatverschillen ook moeilijker op te 
vangen in de constructie en zullen er eerder lekkages en fouten optreden.5 

De elementen van een elementengevel kunnen in een fabriek met de digitaal aangestuurde ontwerp- 
en productietechnieken worden geproduceerd. Vervolgens kunnen de elementen in de fabriek meteen 
worden samengevoegd en kan de kwaliteit van elk gevelelement getest worden. Het enige waar op gelet 
dient te worden is dat de elementscheidende naad niet teveel gedraaid of vervormd is door de afwijkende 
vormen in de gevel. De randen van elk element kunnen in de fabriek echter nauwkeurig worden gecon-
troleerd op eventuele maatafwijkingen, zodat de kans dat de elementen passen groter is dan bij een in 
het werk gefabriceerde gevel. De montage van grote elementen met vrije vormen zal wel complexer zijn 
dan bij een normale elementengevel. 
Vergelijkend kan gesteld worden dat een elementengevel zich beter leent voor complexe en vrije vormen, 
doordat de elementen in een fabriek beter en nauwkeuriger geassembleerd kunnen worden dan op een 
bouwplaats. De kans op fouten en maatafwijkingen is kleiner, en aansluitingen zijn beter te maken. 

Repetitie, seriegrootte en maatwerk

Bij elke gevel is sprake van repetitie, herhalende elementen en maatwerk. In sommige extreme gevallen 
kiest een architect ervoor om elk gevelpaneel uniek te maken, maar meestal zal er toch gestreefd worden 
naar zoveel mogelijk repetitie. Als er herhalende elementen in een ontwerp voorkomen, is het vaak voor-
delig om seriematige productie toe te passen. Hoe groter de repetitie is, hoe minder er in het productie-
proces tussentijds gewijzigd hoeft te worden en hoe sneller en goedkoper er geproduceerd kan worden. 

Een in het werk gefabriceerde gevel bestaat uit een groot aantal onderdelen, die allemaal los naar de 
bouwplaats vervoerd worden en afzonderlijk geassembleerd worden. Door de kleine schaal van de on-
derdelen kan binnen een systeem met kleine variaties vaak al veel vormvrijheid gerealiseerd worden. Het 
is een groot voordeel als de gevel uit zoveel mogelijk gelijke onderdelen bestaat. Zowel bij de opslag als 
bij de montage hoeven de onderdelen dan immers niet uit elkaar te worden gehouden. Als er wel sprake 
is van meerdere verschillende onderdelen, dan is visuele onderscheiding het meest eenvoudig. Duidelijk 
afwijkende profi elen, zoals hoekstukken kunnen op het oog al geïdentifi ceerd worden. Als er meerdere 
gelijkvormige varianten zijn van gevelprofi elen, wordt het lastiger om op de bouwplaats de juiste on-
derdelen te kiezen. Het is dan nodig om met labels, codes of andere identifi catiemiddelen te werken. Dit 
vereist een zorgvuldige aanpak, en de onderdelen voor een bepaald deel van de gevel moeten worden 
uitgezocht en vervolgens gecontroleerd. De inpassing van een verkeerd onderdeel hoeft door een kleine 
maatafwijking niet meteen op te vallen, maar zal wel voor grote problemen en maatafwijkingen kunnen 
zorgen verderop in het bouwproces van de gevel. Zeker bij een groot gebouw met een complexe gevel 
kunnen de aantallen stijlen en regels oplopen tot duizendtallen. Als daar honderden verschillende mo-
dellen bij zitten, is identifi catie een tijdrovend en erg storingsgevoelig proces. Bij een in het werk gefabri-

5 Oesterle e.a. , Doppelschalige Fassaden ; pp. 124-128
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ceerde gevel is het duidelijk beter om met grotere series gelijkvormige onderdelen te werken.6 

Een andere mogelijkheid tot aanpassing aan een ontwerp is om elk onderdeel op de bouwplaats te ma-
ken. De stijlen en regels kunnen worden aangeleverd in standaardlengtes van ongeveer 6 meter, zoals ze 
in de fabriek worden geproduceerd. Op de bouwplaats kan men dan met een beperkt machinepark aan 
de hand van de geveltekeningen per keer de gewenste profi elen zagen en voorzien van koppelstukken en 
boorgaten voor de verbindingen. Op die manier worden alle stijlen en regels maatwerk. Dit proces is door 
de beperkte productiemogelijkheden op een bouwplaats echter tijdsintensiever en minder nauwkeurig 
dan in een fabriek. 

Bij een elementengevel bestaat de gevel voor een gebouw, afhankelijk van de grootte, uit enkele tiental-
len tot honderden elementen. Alle randen van de gevel en hoekaansluitingen moeten opgelost worden 
door middel van unieke passtukken. De overige elementen in het midden van het vlak van de gevel kun-
nen in principe gelijkvormig zijn. In dat geval kunnen deze elementen in serie gemaakt worden. Aan-
gezien de productie van de onderdelen voor een element grotendeels geautomatiseerd is, en ook op 
basis van digitale tekeningen gebeurt, kan er relatief eenvoudig voor gezorgd worden dat elk element 
uit unieke profi elen bestaat. Zolang alle verschillende elementen uitgetekend zijn in het ontwerp, kan 
bij de productie zonder veel moeite elk element uniek gemaakt worden. De onderdelen worden na het 
zagen en bewerken meteen gemonteerd in het element en hoeven zodoende niet zorgvuldig gesorteerd 
en geïdentifi ceerd te worden. De gevelelementen zelf worden op hun beurt na assemblage voorzien van 
een uniek nummer en in volgorde van montage op transport gedaan. Dit proces wordt niet complexer 
als alle elementen een unieke vorm hebben, aangezien de elementen toch al in volgorde van montage 
vervoerd en geladen worden. Op de bouwplaats worden de elementen met een snelheid van ongeveer 
een verdieping per dag gemonteerd. Elk element kan hierbij eenvoudig uniek worden bijgehouden en 
geregistreerd. De uitvoering van een elementengevel wordt dus nauwelijks complexer als de elementen 
allemaal uniek zijn. Alleen de ontwerpfase is iets complexer, aangezien elk uniek element apart ontwor-
pen moet worden.7

Vergelijkend kan gesteld worden dat een elementengevel in het voordeel is bij een gevel waarin heel veel 
variatie optreedt en alle onderdelen verschillend zijn. Het is vrij eenvoudig om een elementengevel met 
allemaal unieke elementen uit te voeren. De uitvoering van de in het werk gefabriceerde gevel wordt bij 
een dergelijk ontwerp al snel uiterst complex. De in het werk gefabriceerde gevel kan een voordeel beha-
len als een ontwerp zodanig kan worden geoptimaliseerd dat de gewenste variatie met gebruik van veel 
gelijksoortige onderdelen kan plaatsvinden. De onderdelen kunnen dan door de grote seriematigheid 
heel effi  ciënt geproduceerd worden en doordat er maar enkele grote series aan onderdelen zijn, is de 
uitvoering redelijk eenvoudig. 

6 Jellema deel 12b; pp. 40-117
7 Bron: Gesprek met Ton Geerts, Schüco Nederland
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Mogelijke integratie van zonwering aan de buitenzijde van een in het werk 
gefabriceerde gevel. De zonwering aan de gevelstijlen bevestigd en niet in 
de gevel geïntegreerd, dit is dan ook de eenvoudigste oplossing voor een 
buitenzonwering. 

Mogelijke integratie van zonwering aan de binnenzijde van de gevel. Een zon-
weringsroldoek is aan de vloerrand, boven het verlaagde plafond aangebracht. 
Dit is de meest gebruikelijke oplossing voor zonwering aan de binnenzijde. 

Mogelijke integratie van zonwering aan de binnenzijde van een elementen-
gevel. Boven het raam is een ruimte in het element uitgespaard, waarin de 
zonwering kan worden aangebracht. Het element kan inclusief zonwering 
worden gemonteerd. 

Mogelijke integratie van zonwering aan de buitenzijde van een elementen-
gevel. In het element is een ruimte uitgespaard boven het raam, waarin een 
uitrolbare zonwering is aangebracht. Dit element kan inclusief zonwering 
worden gemonteerd. 
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 Integratie  van instal laties  en vo or zieningen 

Bij zowel de in het werk gefabriceerde gevel als bij de elementengevel is het mogelijk om voorzieningen 
en installaties in de gevel op te nemen. Hierbij kan gedacht worden aan decentrale installaties, zonwe-
ringsvoorzieningen en leidingen en bekabeling. Het is aan de architect of deze mogelijkheden van een 
gevel daadwerkelijk benut worden, en of deze integratie een voordeel oplevert. Voor een goede integratie 
van voorzieningen en installaties in een gevel is van belang dat hier in een vroeg stadium van het ontwerp 
over nagedacht wordt. Toepassing van decentrale installaties in de gevel kan een gebouw effi  ciënter ma-
ken doordat bijvoorbeeld een verlaagd plafond overbodig kan worden gemaakt. Ook de installaties zelf 
zijn effi  ciënter door het ontbreken van lange leidingen en kleinschalige, lokale installaties kunnen beter 
worden afgestemd op de individuele eisen van elke gebruiker. Het ontwerp en de uitvoering van de gevel 
wordt echter wel complexer doordat de installaties ruimte nodig hebben in de beperkte ruimte van een 
gevelzone en doordat bij de bouw van de gevel rekening moet worden gehouden met de aansluiting van 
de installaties en de doorkoppeling van leidingen. Door de integratie van gevel en installaties wordt het 
ook ingewikkelder om de bouwkosten van de gevel vast te stellen. Door de verregaande integratie zijn de 
kosten van gevel en installaties niet meer goed te scheiden, omdat onderdelen niet meer eenduidig aan 
gevel of installaties toegeschreven kunnen worden. De gevolgen van het integreren van gevel en instal-
laties op het gebied van bouwkosten zijn in dit onderzoek dan ook buiten beschouwing gelaten. 

In dit hoofdstuk zullen eerst de theoretische mogelijkheden voor de integratie van installaties en voor-
zieningen in de gevel behandeld worden, waarna aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden zal 
worden geanalyseerd op welke manier deze integratie van gevel en installaties is toegepast. 

Zonwering

Bij een gevel, zeker een vliesgevel met grote glasoppervlaktes, is het noodzakelijk om zonwering aan te 
brengen, bij voorkeur aan de buitenzijde. Op die manier wordt de warmtelast van de zon zo vroeg mo-
gelijk opgevangen. Van alle vormen van geïntegreerde voorzieningen en installaties in een gevel is zon-
wering de meest toegepaste. Als een zonweringsvoorziening wordt geïntegreerd in het ontwerp, kan de 
functionaliteit van de zonwering en de architectonische kwaliteit van de gevel hier veel baat bij hebben.
 
De eenvoudigste vorm van zonwering bij een in het werk gefabriceerde gevel zijn de lamellenzonwerin-
gen of roosters die aan de buitenzijde van de gevel zijn aangebracht. Op consoles of aangelaste montage-
punten aan de stijlen kan vrij eenvoudig een uitrolbare of vaste lamellenzonwering worden gebout. Deze 
vorm van zonwering is niet echt geïntegreerd met de gevel en zal ook als toegevoegd element aan de 
gevel zichtbaar zijn, hoogstens kan de maatvoering van de zonwering overeenkomen met de stramienen 
van de gevel. Ook wat betreft montage is deze vorm van zonwering een toegevoegd element, dat wordt 
aangebracht vanaf de buitenzijde op het moment dat de gevel bouwkundig gesloten is. 
Zonwering kan ook in de vorm van roosters of vaste lamellen in de gevel worden aangebracht. Zeker bij 
een dubbele huidgevel is het voor de hand liggend om in de spouw tussen de gevelbladen zonwering aan 
te brengen. De zonnewarmte kan dan in de spouw worden opgevangen en ook meteen worden wegge-
ventileerd. Bij een zonwering aan de binnenzijde van de gevel kan de ruimte tussen de gevel en de vloer-
rand ook benut worden om zonwering in weg te werken. Deze vorm van zonwering is in vorm en uiterlijk 
meer geïntegreerd met de gevel en wordt tijdens de constructie van de gevel aangebracht.
De meest geïntegreerde vorm van zonwering bij een in het werk gefabriceerde gevel zijn beweegba-
re zonweringsvoorzieningen die geheel in de gevel wegvallen op het moment dat ze ingetrokken zijn. 
Dit betekent dat in het ontwerp van de gevel ruimte is uitgespaard om de zonwering in weg te werken. 
Meestal betekent dit dat ter plaatse van de vloerrand een uitsparing in de gevel is gecreëerd, waarin de 
zonwering kan worden aangebracht. Deze vorm van geïntegreerde zonwering vereist maatwerk in het 
ontwerp van de gevel, waardoor het ontwerpproces complexer wordt, evenals de uitvoering. 
Concluderend kan worden gesteld dat bij een in het werk gefabriceerde gevel een zonweringsvoorzie-
ning altijd extra werkzaamheden tijdens de uitvoeringsfase met zich meebrengt, aangezien de zonwering 
als aparte onderdelen in de gevel gemonteerd dient te worden. Hoe meer de zonwering in de gevel geïn-
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Mogelijke integratie van een ventilatieunit met warmteterugwinning. Boven een raam is een strook met venti-
latieroosters, leidingen en een warmtewisselaar aangebracht. Deze installaties zijn goed te integreren met de 
gevelelementen, alleen is de kans groot dat de installaties meer ruimte nodig hebben dan in de dikte van de gevel 
voorhanden is. In dat geval moet de gevel breder worden om deze installaties te kunnen bevatten, of de ventila-
tievoorzieningen steken uit de gevel. 
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tegreerd is, des te complexer wordt deze montage. 

Bij de elementengevel kan de zonwering ook als losstaande elementen voor de gevel worden aange-
bracht, op vergelijkbare wijze als bij de in het werk gefabriceerde gevel. Een frame met lamellen of een 
uitrolbare zonwering kan aan een element toegevoegd worden. Het element zelf wijzigt hierbij nauwe-
lijks, alleen wordt in de fabriek ook de zonwering aan het element toegevoegd. Bij de montage van de 
gevel zijn er vervolgens geen extra handelingen nodig, hoogstens zal het element door een uitstekende 
zonwering iets kwetsbaarder zijn tijdens de montage. 
Het is bij een elementengevel echter ook mogelijk om in de dichte gedeelten van de gevel een geïnte-
greerde zonweringsvoorziening in te bouwen. Boven het raam komt dan een uitsparing in het element, 
waarin een uitrolbare zonwering kan worden ingebouwd. Dit kan in de fabriek gebeuren en het element 
kan inclusief zonwering in één keer gemonteerd worden. In opgerolde toestand is de zonweringsvoorzie-
ning goed beschermd tegen beschadigingen en de montage wordt er niet door gehinderd. Hierdoor kan 
de zonwering onder gecontroleerde omstanigheden worden aangebracht en wordt het bouwproces niet 
verder bemoeilijkt. De assemblage in de fabriek wordt wel complexer en zal ook iets langer duren, maar 
kan wel nauwkeurig en gecontroleerd gebeuren. Deze zonwering kan zowel aan de binnenzijde als aan 
de buitenzijde van een element worden aangebracht. Aan de binnenzijde is het eenvoudiger om een uit-
sparing in het element te maken, of het element iets breder uit te voeren, zodat er boven het kozijn ruimte 
ontstaat voor een ingebouwde zonwering. Zonwering aan de binnenzijde is weliswaar minder effi  ciënt, 
maar vanwege de eenvoudiger integratie kan toch voor deze oplossing gekozen worden.1 
Concluderend kan worden gesteld dat voor een elementengevel het aanbrengen van een geïntegreerde 
zonwering leidt tot meer werkzaamheden in de fabriek en dat de montage op de werkplaats nauwelijks 
complexer zal worden. Doordat de zonwering in de fabriek kan worden aangebracht, is nauwkeuriger 
detaillering mogelijk en kan er een betere integratie tussen zonwering en element bereikt worden. 

Ventilatie

Elk gebouw waar mensen verblijven moet geventileerd worden. Aangezien de gevel de directe grens 
vormt tussen binnen- en buitenklimaat, is het voor de hand liggend om de gevel in te zetten bij het ven-
tileren van een gebouw. Een groot voordeel van het integreren van ventilatievoorzieningen in de gevel is 
het vermijden van lange leidingen die door een gebouw lopen en de mogelijkheid om verlaagde plafonds 
te vermijden. De lucht wordt behandeld op de plek waar ze nodig is en hoeft niet over grote afstanden 
getransporteed te worden. 

Bij de in het werk gefabriceerde gevel kan de eenvoudigste natuurlijke ventilatie worden verzorgd door 
te openen ramen in de gevel. Bij een vliesgevelsysteem betekent dit dat er in het grid van de stijlen en 
regels een inzetkozijn wordt aangebracht, waarin vervolgens een te openen raam of een ventilatierooster 
kan worden gemonteerd. 
Ingewikkelder wordt het als er gezocht wordt naar systemen van warmteterugwinning bij ventilatie. Dit 
kan via een suskast. In de suskast kan een warmtewisselaar worden aangebracht, en de instromende kou-
de lucht kan voorverwarmd worden met de teruggewonnen warmte uit de centraal afgevoerde warme 
lucht van de mechanische afzuiging. De leidingen voor deze warmtewisselaar zouden los voor de gevel of 
in de ruimte tussen de gevel en de draagconstructie lopen aan de binnenzijde. 
Een complexer, maar ook meer geïntegreerder systeem is een ventilatiestrook langs de gevelrand, zoals 
die wordt toegepast in de E2-facade van Schüco. Hier is extra ruimte uitgespaard tussen de gevel en de 
vloerrand, waarin zich een decentrale ventilatieunit en een warmtewisselaar bevinden. In dit systeem 
wordt de lucht mechanisch geventileerd en bevindt de aan- en afvoer zich allebei in de vloerrand. Aan de 
buitenzijde van de gevel is ter plaatse van de vloerrand een rooster te zien. De apparatuur zelf wordt ook 
in de vloerrand ingebouwd. Evenwijdig langs de vloerrand kunnen de leidingen dan goed worden weg-
gewerkt. De ventilatielucht kan afwisselend per breedtemaat worden aangevoerd en afgevoerd, zodat de 

1 Haartsen, J. (e.a.) , De intelligente gevel. pp. 42-48
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De E2-facade van Schüco, een combinatie van ventilatie, decentrale luchtbehandelingsinstal-
laties en een buitenzonwering, geïntegreerd in de vloerrand. 
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leidingen van de warmtewisselaar kort kunnen zijn. 
Deze decentrale ventilatieunit moet in het werk gemonteerd worden en kan uit losse onderdelen wor-
den opgebouwd en geïntegreerd met de gevel. De uitvoering van de gevel wordt dan ter plekke van de 
vloerranden wel complexer, onder andere omdat er een aparte strook gevelpanelen voor de vloerranden 
moet komen. Dit betekent extra stijl- en regelwerk en extra aansluitingen. Daarnaast is de vloerrand ook 
de plaats waar de gevel met de draagconstructie verbonden is, zodat er bij een dergelijke oplossing veel 
complexe detaillering rondom de gevelrand moet plaatsvinden.2 
Concluderend kan gesteld worden dat het bij een in het werk gefabriceerde gevel mogelijk is om decen-
trale ventilatievoorzieningen op te nemen in de gevel. Hierbij leent vooral de zone tussen de gevel en de 
constructie, bij de vloerrand, zich voor de inpassing van decentrale installatie-units. De werkzaamheden 
voor de montage van de gevel worden wel complexer en bewerkelijker door de toepassing van decen-
trale ventilatievoorzieningen, zeker als deze voorzieningen worden aangebracht in de vloerrand, waar 
ook al de montage van de stijlen aan de constructie plaatsvindt. 

Bij de elementengevel kan er evenals bij de in het werk gefabriceerde gevel een te openen raam worden 
aangebracht. Ook bij de elementengevel betekent dit dat er een inzetkozijn in de bestaande stijlen en re-
gels moet worden aangebracht. Dit inzetkozijn kan echter wel al in de fabriek worden aangebracht, zodat 
de montage van het element niet beïnvloed wordt. Dit is een voordeel voor de elementengevel. 
Daarnaast is het mogelijk om op enige plek in een gevelelement, bijvoorbeeld boven een raamopening, 
een geïntegreerde ventilatieunit aan te brengen. Hierbij kunnen ook leidingen voor verwarming, ventila-
tie en warmteterugwinning in het gevelelement worden opgenomen. Horizontaal kunnen deze leidingen 
van het ene naar het volgende element worden doorgekoppeld. Dit kan gebeuren door middel van fl exi-
bele koppelstukken, die in de elementscheidende naad worden aangekoppeld, vlak voordat het element 
gemonteerd wordt. De koppeling zelf kan terug schuiven in de elementscheidende naad na montage. 
De installaties en leidingen kunnen onder gecontroleerde omstandigheden in een fabriek worden aan-
gebracht en hebben dus een hoog kwaliteitsniveau. Daarnaast is de montage van de gevelelementen 
nauwelijks complexer geworden door de installaties. De elementen moeten voor de montage iets langer 
aan de kraan hangen, zodat men eerst de leidingen kan aansluiten en dan de elementen tegen elkaar kan 
plaatsen en op hun positie stellen.  Tot slot blijft de vloerrand in dit geval vrij van installaties. Een nadeel 
kan wel zijn dat de gevelelementen door het aanbrengen van decentrale installatiemodules een grotere 
dikte moeten krijgen. De installatiemodules zullen een zekere maat moeten hebben, afhankelijk van de 
gevraagde capaciteit. Hierdoor zal het hele gevelpakket dikker moeten worden, wat extra kosten met zich 
meebrengt. Bij de toepassing van een dubbele huidgevel zijn de gevelelementen toch al dikker en is er 
meer ruimte om decentrale ventilatievoorzieningen op te nemen. 

Een geïntegreerde ventilatieunit kan ook ter hoogte van de vloerrand in het element worden aangebracht, 
voordeel is dan dan er door de aansluiting met de vloer meer inbouwdiepte is voor de ventilatievoorzie-
ning met eventueel bijbehorende installaties, zonder dat de rest van het gevelelement meteen dieper dan 
noodzakelijk hoeft te worden. Het element wordt dan wel plaatselijk dieper, waar tijdens het vervoer van 
de elementen wel rekening mee moet worden gehouden. Nadeel is dat de aansluiting van het element 
op de draagconstructie al snel complexer wordt door de toevoeging van een installatie-unit op de plaats 
in het element waar ook al de montagevoorzieningen zitten. Deze complexiteit kan echter al wel in de 
ontwerpfase worden opgelost, de montage van het geprefabriceerde element wordt niet bemoeilijkt. 

Uiteindelijk is het voor een elementengevel goed mogelijk om ventilatievoorzieningen in het element te 
integreren. Deze voorzieningen kunnen relatief eenvoudig worden gecombineerd met mechanische ven-
tilatie en warmteterugwinning, waarbij de leidingen in de elementen kunnen worden weggewerkt. De 
montage van gevelelementen met geïntegreerde ventilatievoorzieningen wordt nauwelijks complexer, 
doordat de installaties in de fabriek al kunnen worden aangebracht. Alleen de aansluiting van leidingen 

2 Schüco , Architect information no. 8, Aluminium Unitised Façades.
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Doorkoppeling van leidingen en bekabeling bij de elementengevel. De leidingen worden in het element weggewerkt, 
of lopen door de holle profi elen. De koppeling van het ene element naar het andere gaat met fl exibele koppelstukken 
die vlak voor de montage worden aangesloten en vervolgens in de tussenruimte van de elementscheidende naad 
wegvallen. 
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en bekabeling voor de installaties bemoeilijkt de montage iets. 

Leidingen en bekabeling

Verschillende leidingen en electrische bekabeling kunnen langs of door de gevel geleid worden. Electri-
sche bedrading kan in theorie goed door de vele holle ruimtes in de stijlen en regels van een gevel wor-
den geleid. Het verschilt per ontwerp hoe haalbaar dit in de uitvoering is en in hoeverre hier voordeel uit 
behaald kan worden. Niet altijd kan volstaan worden met aansluitingen van electra en bekabeling langs 
de gevel en wanden en zijn alsnog aansluitingen in de vloer of het plafond nodig. Daarnaast is het vaak 
nodig om voor onderhoud of aanpassingen de bekabeling of leidingen te wijzigen. De leidingen kunnen 
daarom beter niet te ver weggewerkt worden in een gevel. Alleen bij geïntegreerde installaties in de gevel 
zelf kan het nuttig zijn om de bekabeling voor de installaties in het element weg te werken. 

Doordat de in het werk gefabriceerde gevel voor de vloerrand doorloopt, kan er bij de aansluiting tussen 
gevel en vloerrand een leiding- of kabelgoot worden ingebouwd. Wanneer langs de gevelrand al een 
ventilatievoorziening aanwezig is, kan deze doorvoer van leidingen daaraan toegevoegd worden, al moet 
daar dan wel de benodigde ruimte voor worden vrijgemaakt. Sparingen in de stijlen en regels voor de 
doorvoer van kabels en leidingen kunnen ter plekke worden aangebracht in het werk. Het doorvoeren 
van kabels en leidingen door gevelprofi elen is vrij bewerkelijk en kan in een werkplaats of fabriek beter 
gebeuren dan op de bouwplaats. Doordat de bekabeling van de gevel echter pas in het werk wordt aan-
gebracht, is een ingewikkelde koppelvoorziening niet nodig, ook hoeft men niet in een erg vroeg stadium 
van het ontwerp al de bekabeling vast te leggen. Aangezien kabelgoten voor bedrading regelmatig moe-
ten worden geopend, is het niet aan te raden om deze bekabeling al te ver in de gevel weg te werken. 
Bij een in het werk gefabriceerde gevel is het mogelijk om doorvoer voor leidingen en bekabeling te in-
tegreren met de gevel. De ruimte tussen gevel en constructie, bij de vloerrand, is de meest voor de hand 
liggende ruimte om een leidinggoot aan te brengen. Doorvoer van leidingen en bekabeling door de pro-
fi elen van de gevel is in principe mogelijk, maar is door de bewerkelijke manier van aanbrengen in het 
werk niet gebruikelijk. 

In de elementengevel is het mogelijk om via speciale doorkoppelmodules electrische bekabeling in de 
gevelprofi elen van het ene element naar het andere element door te laten lopen. De bedrading volgt dan 
de vorm van het element en kan door de holle profi elen geleid worden. Doordat er geen grote sparingen 
in de stijlen en regels hoeven te worden gemaakt, is er ook geen verlies aan sterkte. Dit is vooral handig 
wanneer kabels voor de gevelinstallaties doorgekoppeld moeten worden, aangezien geïntegreerde be-
drading in de gevelprofi elen nogal moeilijk later aangepast kan worden. Alle electrische bekabeling die 
door de gevel geleid wordt, moet in een vroeg stadium van het ontwerp al worden vastgelegd. Een geïn-
tegreerde kabelgoot in de elementen die doorloopt van het ene element in het andere is in principe ook 
mogelijk, al is de aansluiting lastiger te maken in de elementscheidende naad. Een kabelgoot langs de 
vloerrandaansluiting is ook mogelijk, net als bij de in het werk gefabriceerde gevel. Doordat een elemen-
tengevel vaak een iets grotere afstand tussen gevel en constructie kent, zal er meestal voldoende ruimte 
beschikbaar zijn in de zone tussne vloerrand en gevel om een kabelgoot weg te werken. Dit is een vorm 
van geïntegreerde voorzieningen die pas in het werk kan worden aangebracht, en niet al in de fabriek in 
de gevelelementen kan worden geïntegreerd.3 
Samenvattend is een geïntegreerde leidingdoorvoer bij een elementengevel goed mogelijk. De bedra-
dingen kunnen nauwkeurig in de profi elen van het element worden weggewerkt en op de bouwplaats is 
de aansluiting van de bekabeling van het ene element naar het volgende goed te regelen met speciale 
aansluitingen. Kabelgoten langs de vloerrand zijn bij een elementengevel 

Verwarming

Net als de ventilatie kan ook de verwarming decentraal geregeld worden. Bij verwarming kan men zo-

3 Schüco , Architect information no. 8, Aluminium Unitised Façades.
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De e-connect module van Schüco, een koppeling voor bedrading die in de holle 
stijlen en regels van een vliesgevel wordt geïntegreerd. Door de koppelmodule kan 
de bedrading relatief eenvoudig van het ene element naar het volgende worden 
aangesloten. 
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wel denken aan luchtverwarming als aan stralingsverwarming. In of aan een gevel kunnen voornamelijk 
luchtverwarmingsinstallaties worden aangebracht, die verse buitenlucht verwarmen en de ruimte inbla-
zen. Daarnaast worden cv-radiatoren voor stralingsverwarming of convectoren vaak aan de gevel, onder  
de ramen aangebracht. Door de plaatsing onder een raam wordt de ergste koudeval bij een raam voorko-
men en neemt de behaaglijkheid toe. Moderne klimaatinstallaties maken tegenwoordig vaak gebruik van 
de betonkernactivering en de thermische massa van een gebouw. Ook wordt er veel gebruik gemaakt van 
warmtepompen, in combinatie met lage-temperatuur systemen, zoals vloerverwarming of koelplafonds. 
Deze systemen worden geïntegreerd in de draagconstructie, in de vloeren en plafonds van een gebouw. 
In het geval dat dergelijke systemen worden toegepast, is integratie met de gevel dus niet mogelijk. 
Bij de in het werk gefabriceerde gevel kan de verwarming via dezelfde unit als voor de ventilatie decen-
traal geregeld worden. In de vloerrand komt dan een extra verwarmingsunit voor de ventilatielucht, zodat 
de warme lucht aan de warmtebehoefte kan voldoen. Leidingen hiervoor kunnen langs de gevelrand 
lopen of in de dekvloer liggen. 
In de vloerrand tussen gevel en constructie kan bij voldoende ruimte een convector worden geïntegreerd. 
Bij een in het werk gefabriceerde gevel is de ruimte tussen gevel en vloerrand meestal beperkt, maar men 
kan er voor kiezen om ruimte te reserveren voor een dergelijke convectorunit. 
In veel gevallen zal er vanwege het comfort van de gebruikers alsnog worden gekozen voor een systeem 
met radiatoren. Het systeem van centrale verwarmingsradiatoren is vrij standaard. De radiatoren kunnen 
op de vloer of aan de gevel bevestigd worden, en de leidingen lopen in de dekvloer. 

Bij de elementengevel kan de verwarming goed worden verzorgd door een decentrale luchtverwarmings-
unit, zoals besproken bij de ventilatie. Door de modulaire opbouw van de gevel kunnen leidingen en aan-
sluitingen makkelijk worden doorgekoppeld van het ene element naar het volgende. Doordat de elemen-
ten in de fabriek worden gefabriceerd, kan een hoog kwaliteitsniveau worden gehaald op de installaties. 
Als gekozen wordt voor verwarmingsradiatoren, dan kunnen deze niet met de gevel worden geintegreerd. 
De radiatoren zouden een te kwetsbaar element aan een buitenzijde van het element worden, de kans op 
beschadigingen tijdens het vervoer is te groot. Een radiator met ombouw, die duurzaam in het element is 
geintegreerd, kan wel in de fabriek al gemonteerd worden. In dat geval kan worden bespaard op de mon-
tage van de CV-radiatoren, al zal de aansluiting met de leidingen wel alsnog in het werk moeten worden 
gemaakt. 
In de vloerrand tussen gevel en constructie, kan een convectorunit in de vloer worden ingebouwd. Bij een 
elementengevel is de zone tussen gevel en vloerrand vanwege de montagewerkzaamheden vaak groot 
genoeg voor verwarmingsvoorzieningen in de vorm van een convector. Deze convector zal wel pas in het 
werk kunnen worden aangebracht, dus het voordeel van een element met een geïntegreerde installatie-
voorziening en eenvoudige montage van een volledig geprefabriceerd element zal niet kunnen worden 
gerealiseerd. 

Samenvattend kan gesteld worden dan de integratie van verwarmingsinstallaties erg veel overeenkom-
sten heeft met de integratie van ventilatievoorzieningen, zeker omdat decentrale verwarmingsinstallaties 
vaak luchtverwarming gebruiken. Net als bij de ventilatievoorzieningen heeft de elementengevel een 
voordeel van de nauwkeurige integratie van installaties in een fabriek en de eenvoudige montage van 
een geprefabriceerd element met geïntegreerde installaties. Bij het aanbrengen van radiatoren of geïnte-
greerde convectoren in de vloerrand is bij een elementengevel de ruimte tussen gevel en vloerrand vaak 
al iets groter en is de integratie van installaties in deze zone iets eenvoudiger. 

Combinaties van geïntegreerde installaties

Bij een gevel met geïntegreerde installaties kan het voordeel bieden om meerdere installatievoorzienin-
gen te combineren in de gevel. Zeker als voor bepaalde voorzieningen een grotere diepte van de gevel 
nodig blijkt te zijn, kan deze diepte goed worden benut voor de verdere integratie van voorzieningen. Een 
combinatie van decentrale ventilatie en verwarming kan goed samengaan met een zonweringsvoorzie-
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ning in de diepere gevel. De extra ruimte in de diepte van de gevel kan dan verder benut worden voor de 
doorvoer van kabels en leidingen. 

Case-study naar praktijkvoorbeelden van geïntegreerde installaties

Bij een aantal praktijkvoorbeelden zal nu door middel van een analyse gekeken worden naar de toepas-
sing van geïntegreerde installaties en voorzieningen in de gevel. Bij het bestuderen van de praktijkvoor-
beelden kwam naar voren dat bij de meeste ontwerpen minimaal een vorm van zonwering in de gevel-
zone is aangebracht, voornamelijk in de vorm van een roldoek aan de binnenzijde van de gevel. Dit is het 
meest voorkomende voorbeeld van geïntegreerde voorzieningen in de gevel. Voor deze case-study zijn 
echter de meer bijzondere of ingenieuze toepassingen van geïntegreerde installaties gekozen, om zo een 
overzicht te krijgen van een aantal mogelijkheden en toepassingen van geïntegreerde installaties in een 
vliesgevel. 

Trutec building, Seoul, Korea    Barkow Liebinger architecten
Dit gebouw heeft een elementengevel die met ankers aan de bovenzijde van de dunne staalplaat-beton-
vloer is bevestigd. De vloer is afgewerkt met een verhoogde dekvloer, waardoor ter plekke van de vloer-
rand het montageanker onder de verhoogde dekvloer weggewerkt kan worden. In de rand van de vloer, 
tegen de gevel aan, is in deze verhoogde dekvloer een een verlichtingsarmatuur en een verwarmings-
convector aangebracht. De leidingen hiervoor lopen vervolgens evenwijdig aan de gevel door deze goot. 
Deze verarmingsinstallatie is in het werk gemonteerd, maar maakt wel gebruik van de ruimte die ontstaat 
rond de montagevoorzieningen van een elementengevel. 
Aan de bovenzijde van het element, in de ruimte tussen element en plafond is een zonweringsroldoek 
aangebracht aan de binnenzijde van de gevel. Deze zonwering is in het werk aangebracht en is verder dus 
niet geïntegreerd met de elementengevel. 

New York Times building, New York, USA  Renzo Piano building workshop
Dit gebouw heeft een elementengevel die met ankers aan de bovenzijde van de dunne staalplaat-be-
tonvloer bevestigd is. Op vergelijkbare wijze als bij het Trutec-gebouw is er gebruik gemaakt van een 
verhoogde dekvloer om zowel de montageankers als een verwarmingsconvector weg te werken in de 
vloerrand. Bij dit gebouw is de dekvloer echter nog hoger dan bij het vorige, zodat zowel het anker als de 
convectorput meer ruimte krijgen in de vloerrand. 
Aan de buitenzijde is een metalen frame met keramische staven als zonwering aan de gevel toegevoegd. 
Dit frame is in de fabriek aan de gevelelementen bevestigd en het element is inclusief frame in één keer 
gemonteerd. Dit is een goed voorbeeld van de toepassing van geïntegreerde zonweringsvoorzieningen, 
waarbij voordeel is behaald uit de prefabricage van een elementengevel. Het in het werk aanbrengen van 
de keramische staven aan de buitenzijde van dit hoge gebouw zou immers veel bewerkelijker zijn geweest 
dan het prefabriceren en kant en klaar inhijsen van een element inclusief geprefabriceerde zonwering. 

Melvin J and Claire Levine Hall, Philadelphia, USA Kieran Timberlake ass. architects
Dit gebouw heeft een elementengevel die met ankers in een uitsparing in de bovenzijde van de betonnen 
vloerrand is bevestigd. De elementen zijn als dubbele huidgevel uitgevoerd, behalve de normale, isole-
rende beglazing in de vliesgevel is aan de binnenzijde van de profi elen nog een tweede glaslaag aange-
bracht, met een eenvoudige metalen lijst. De warme ventilatielucht wordt vervolgens in de gevelspouw 
gezogen via openingen in de gevelprofi elen en van daar centraal afgezogen. De leidingen voor het afzui-
gen van de ventilatielucht lopen voor de gevel langs aan de binnenzijde, zodat de aansluitingen van de 
elementen eenvoudig gemaakt kunnen worden. In de gevelspouw is ook een zonweringsvoorziening in 
de vorm van lamellen aangebracht, zodat de zonnewarmte in de spouw kan worden opgevangen en kan 
worden afgevoerd door de ventilatievoorziening. Hier is te zien hoe de combinatie van zonwerings- en 
ventilatievoorzieningen in een elementengevel een voordeel oplevert doordat beide installaties samen 
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kunnen werken. 

Yale sculpture building, New Haven, USA  Kieran Timberlake ass. architects
Dit gebouw heeft een in het werk samengestelde gevel waarbij de gevelstijlen door middel van consoles 
tegen de vloerrand bevestigd zijn. Bij de dichte panelen in de gevel is er voor gekozen om de isolatie aan 
de binnenzijde van de gevel te plaatsen en aan de buitenzijde een matglazen beglazing aan te brengnen. 
Hierdoor ontstaat een luchtspouw in de vliesgevel, die bijdraagt aan de isolerende werking van de gevel. 
Aan de binnenzijde van de gevel is tegen de vloerrand aan een decentrale luchtbehandelingsconsole 
aangebracht. Met deze module kan lucht worden gekoeld of verwarmd, waarbij de leidingen door de 
vloer heen gevoerd worden en onder de vloer verder lopen. Deze installatiemodule is niet geïntegreerd 
met de gevel en maakt verder geen gebruik van de mogelijkheid om ventilatielucht door de gevel aan te 
voeren. 
Aan de buitenzijde van de gevel is aan de consoles van de gevel een metalen frame bevestigd met zon-
weringslamellen. Dit frame is in het werk aangebracht en behaalt enig voordeel door het gebruiken van 
de montageconsoles van de gevelstijlen voor de bevestiging aan de draagconstructie. 

Lehrerseminar, Chur, Zwitserland   Bearth + Deplazes architecten
Dit gebouw heeft een in het werk samengestelde gevel en een in het werk gestort betonskelet. In de 
vloerranden zijn ankers ingestort, waarmee de gevelstijlen kunnen worden bevestigd. In de gevel zelf zijn 
ruimtes uitgespaard voor een geïntegreerde zonweringsvoorziening. Aan de buitenzijde van de gevel is 
een uitklapbare zonwering aangebracht, die in ingeklapte toestand geheel in een uitsparing in de gevel 
kan verzinken. Het afdekkapje van de zonwering is van een vergelijkbaar aluminiumprofi el gemaakt als de 
stijlen en regels en heeft ook eenzelfde maat in aanzicht. Op die manier valt de zonwering in teruggetrok-
ken toestand volledig weg in de gevel. Aan de binnenzijde van de gevel is in de vloerrand een uitsparing 
gemaakt voor een verduisterend roldoek. 
De zonwering aan de buitenzijde is bijzonder goed geïntegreerd in de gevel, wat wel resulteert in een 
complexe detaillering. Aangezien het hier een in het werk gefabriceerde gevel betreft, zorgt deze com-
plexe detaillering voor een ingewikkelder en langer bouwproces.  

E2-Facade systeem     Schüco
Dit systeem voor de integratie van ventilatie en zonwering in een vliesgevel kan zowel bij een elementen-
gevel als bij een in het werk gefabriceerde gevel worden toegepast. In feite komt het systeem neer op een 
ventilatiestrook met mogelijkheden voor warmteterugwinning en verwarming of koeling in de vloerrand. 
Deze installatiemodules worden tussen de montagepunten van de vliesgevel aan de vloerrand bevestigd. 
In het vlak van de vliesgevel zelf is ter plekke van de vloerrand nog een ruimte in de gevel uitgespaard 
voor een zonweringsvoorziening. 
Dit systeem wordt in het werk samengesteld en aan de vloerranden bevestigd. Aan de montagepunten 
kan vervolgens een in het werk gefabriceerde gevel of een elementengevel bevestigd worden. Het sys-
teem biedt geen voordelen door prefabricage of integratie met een geprefabriceerd gevelelement, maar 
weet wel door een ingenieus ontwerp zowel ventilatie, luchtbehandeling als zonwering in een beperkte 
ruimte van een vloerrand te integreren. 

Conclusies

Het grote voordeel bij de integratie van installaties en voorzieningen in een gevel is de ruimtewinst door 
het vermijden van verlaagde plafonds en de betere afstemming van kleine installaties op de individuele 
ruimtes. Het ontwerp en de uitvoering van de gevel worden door de integratie van decentrale installaties 
wel complexer, dus per ontwerp zal een afweging gemaakt moeten worden in hoeverre de toepassing 
van geïntegreerde installaties in de gevel werkelijk een voordeel biedt. 

De toegenomen complexiteit van een gevelontwerp met geïntegreerde installaties biedt een voordeel 
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voor de elementengevel, omdat juist een complex gevelontwerp meer voordeel kan behalen van de 
goede werkomstandigheden in een fabriek. De montage van de installaties en voozieningen in de gevel 
kan  gebeuren door deskundig personeel in een fabriek met goede voorzieningen. Daarnaast wordt de 
montage van een elementengevel bij toepassing van decentrale installaties en voorzieningen nauwelijks 
gecompliceerder. Het element wordt iets kwetsbaarder voor beschadigingen, maar zal verder op gebrui-
kelijke wijze gemonteerd kunnen worden, net als een gewone elementengevel. 

Een in het werk gefabriceerde gevel wordt aanmerkelijk complexer om uit te voeren met geïntegreerde 
installaties en voorzieningen, aangezien de geïntegreerde installaties en voorzieningen allemaal op de 
bouwplaats pas kunnen worden toegevoegd aan de gevel en dus extra werk aan de gevel betekenen. De 
lager opgeleide werkemers op de bouwplaats zullen nu de montage van installaties en voorzieningen bij 
de gevel moeten verzorgen, of er moet een extra werkploeg van installateurs op de werkplaats aanwezig 
zijn om de installaties te monteren. De werkzaamheden worden complexer en er moeten meer onderde-
len op de bouwplaats worden opgeslagen en geïntegreerd in een bouwproces. Installaties en voorzienin-
gen kunnen uiteindelijk wel ruimtelijk worden geïntegreerd met de gevel, maar in het bouwproces zal 
het bij een in het werk gefabriceerde gevel er op neer komen dat de geïntegreerde voorzieningen extra 
complexiteit voor het ontwerp betekenen. 
In geval van geïntegreerde voorzieningen en installaties biedt de elementengevel dus duidelijk meer 
voordelen dan de in het werk gefabriceerde gevel. Geïntegreerde installaties zijn eenvoudiger, nauwkeu-
riger en kwalitatief hoogwaardiger uit te voeren en af te werken en het bouwproces wordt veel minder 
gecompliceerd  bij een elementengevel. 
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 Flexibi l iteit  en hergebruik

In het kader van dit onderzoek zal niet alleen vanuit het ontwerp en het bouwproces naar de te onder-
zoeken gevelsystemen worden gekeken, maar de gehele levenscyclus van het ontwerp zal worden be-
schouwd. Hierbij zal gekeken worden naar het gebruik van een gevel en naar het einde van de levensduur 
van de gevel. Tijdens de gebruiksfase is het van belang dat een gevel enerzijds aan de gestelde eisen van 
de gebruiker blijft voldoen. Daarnaast kan het een voordeel bieden als een gevel eenvoudig aan te pas-
sen of te renoveren is. Het vervangen en reinigen van onderdelen van de gevel is bij het vorige hoofdstuk 
over het ontwerp aan de orde geweest. Toen is geconcludeerd dat bij een in het werk gefabriceerde gevel 
makkelijker onderdelen te vervangen zijn, maar dat de detaillering van een elementengevel van hogere 
kwaliteit is en dus minder snel onderhoud nodig heeft. Wanneer men wel onderdelen moet vervangen, is 
dat bij een elementengevel minder eenvoudig. 

In dit hoofdstuk zal voornamelijk naar de fl exibiliteit en aanpasbaarheid tijdens het gebruik gekeken wor-
den en naar de consequenties van de sloop van een aluminium vliesgevel. Hierbij zal in verschillende in-
greepniveau’s gedacht worden, van de zwaarste, totale sloop en nieuwbouw van een gevel, tot de lichtste, 
die het niveau van het periodieke onderhoud nauwelijks overstijgt. 
Bij fl exibiliteit en hergebruik van een gebouw zijn in het kader van dit onderzoek de volgende ingreepni-
veau’s te onderscheiden met betrekking tot renovatie en verbouwingen. 

- Totale renovatie, ‘vernieuwbouwing’.   leeftijd >30 jaar
De hele gevel, installaties, voorzieningen en het interieur worden gesloopt en afgevoerd. Alleen het casco 
van de draagstructuur blijft staan. Op het overgebleven skelet van de draagconstructie wordt de rest van 
het gebouw in feite als nieuwbouw gebouwd. Er komen nieuwe installaties, voorzieningen, gevel en inte-
rieur. Voor de gevel betekent deze optie feitelijk totale sloop en nieuwbouw van de gevel. 

- Upgrade gevel.     leeftijd 10 - 30 jaar
Een deel van de gevel en de voorzieningen en alle installaties en het interieur worden gesloopt en afge-
voerd. Of alleen de gevelbekleding wordt gesloopt en afgevoerd, terwijl de gevelconstructie blijft staan. 
Deze optie is eigenlijk vrij theoretisch, aangezien in de praktijk altijd wordt gekozen voor de extra investe-
ring van totale sloop en nieuwbouw, met de bijkomende extra keuzevrijheid. 

- Functieverandering van het gebouw.  leeftijd 5 - 20 jaar
De interne organisatie van het gebouw verandert door een veranderd gebruik als gevolg van een andere 
functie. Er worden andere eisen gesteld aan de gevel, aan plaats en vorm van raamopeningen, uitstraling 
van de gevel, andere eisen aan klimaatinstallaties en de plaats en afmetingen van binnenwanden veran-
dert. 

- Gebruik of indeling van het gebouw verandert. leeftijd +/- 5 jaar
De functie van het gebouw blijft ongewijzigd. Alleen het ruimtegebruik verandert door bijvoorbeeld ver-
anderingen in de organisatie van de gebruiker. De eisen die aan installaties, gevelopeningen en uitstraling 
van gebouw en gevel gesteld worden veranderen niet. De plaats en afmetingen van de binnenwanden, 
de binnenafwerking van de gevel en sommige installaties veranderen. 

Totale vernieuwing van de gevel:

Bij een totale vervanging van de gevel kan een aluminium gevel bijzonder goed gedemonteerd worden. 
Doordat alle verbindingen en montagepunten droog zijn uitgevoerd, hoeft een aluminium gevel niet met 
geweld gesloopt te worden, maar kunnen de onderdelen uit elkaar gehaald worden door de verbinden-
de bouten en moeren los te maken. Alleen als de montagepunten van de vliesgevel zijn ingestort in de 
dekvloer, zullen ze losgebroken moeten worden. De onderdelen en materialen kunnen goed gescheiden 
worden en het aluminium kan verzameld worden om gerecycled te worden. De onderdelen van de gevel 
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De Vollenhove-fl at in Zeist, waar een nieuwe elementengevel aan een 
bestaand appartementengebouw is gemaakt. De elementen konden zo 
eenvoudig geplaatst worden dat de bewoners hun woning niet hoefden 
te ontruimen.
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zijn te complex en te gespecialiseerd om als geheel hergebruikt te worden. In de stijlen zijn de boorgaten, 
verbindingspunten en andere voorzieningen precies afgestemd op het ontwerp. Bij toepassing op een 
ander ontwerp zouden de stijlen en regels niet meer passen. Eenzelfde verhaal geldt voor een compleet 
gevelelement. Daarbij komt dat de prestatie-eisen voor een gevel na verloop van tijd worden aange-
scherpt, en een gevelontwerp is daarmee na een aantal jaar verouderd. 

Recycling
Recycling vanhet aluminium en de kunststof profi elen is dan een veel betere optie. Aluminium is een me-
taal dat zeer geschikt is voor recycling, door het lage smeltpunt. In tegenstelling tot staal, dat pas bij 1500 
graden smelt, is aluminium al bij ongeveer 700 graden gesmolten. Dit zorgt er voor dat de recycling van 
aluminium economisch gezien erg voordelig is en dat nieuw geproduceerd aluminium tegenwoordig al 
voor ongeveer 70% uit gerecycled materiaal bestaat. Dit voordeel geldt voor zowel de elementengevel als 
de in het werk gefabriceerde gevel.1 
In beide gevallen zal bij demontage van de gevel begonnen worden met de glasvlakken te verwijderen. 
Door het gewicht en de afmetingen van het glas, zal dit met een hoogwerker of een kraan gebeuren. 
Vervolgens kunnen de dichte panelen verwijderd worden of de hele elementen gedemonteerd worden. 
De in het werk gefabriceerde gevel heeft een klein voordeel dat op de bouwplaats de gevel eenvoudi-
ger in kleinere onderdelen uit elkaar gehaald kan worden dan de elementengevel. Op het moment dat 
de verbindingen worden gedemonteerd, zijn de losse stijlen en regels handzamer en compacter dan de 
raamwerken van de elementengevel. In geval van een elementengevel zijn de hoekverbindingen van een 
element solide verlijmd en zal een element, nadat het glas verwijderd is, met een kraan naar beneden 
moeten worden gehesen voordat het kan worden opgedeeld in handzamere stukken. 

Nieuwbouw 
Op een bestaande draagconstructie kan vervolgens op vergelijkbare wijze als bij nieuwbouw een nieuwe 
gevel aangebracht worden. Zowel voor de elementengevel als voor de in het werk gefabriceerde gevel 
geldt dat de bevestigingspunten aan de draagconstructie nauwkeurig moeten worden opgemeten of 
dat nieuwe bevestigingspunten op de draagconstructie moeten worden aangebracht. Meestal zal men er 
voor kiezen om nieuwe bevestigingspunten aan te brengen, aangezien het moeilijk is garanties te geven 
over de betrouwbaarheid van de bevestigingspunten van de oude gevel. Er kunnen door uitvoeringsfou-
ten verborgen gebreken in de ophanging van de gevel aanwezig zijn. Bij het aanbrengen van een nieuwe 
gevel kunnen deze fouten alsnog leiden tot bezwijken van de ophangpunten. 
Een nieuwe gevel kan dan vervolgens op de gebruikelijke wijze gemonteerd worden aan de bestaande 
draagconstructie. Bij een verbouwing zal vaker nog dan bij nieuwbouw voordeel gehaald kunnen worden 
uit de snelle bouwtijd van een elementengevel. Zeker als een gebruiker het gebouw tijdelijk ontruimt 
voor een verbouwing dient er zo snel mogelijk een nieuwe gevel te worden aangebracht. 
Bij de Vollenhove-fl at in Zeist bijvoorbeeld, een appartementengebouw dat is voorzien van een nieuwe 
elementengevel, bleek het een groot voordeel te zijn dan de elementen vrijwel zonder bouwwerkzaam-
heden op de bouwplaats gemonteerd konden worden en hoefden de bewoners van de fl at hun wonin-
gen niet te verlaten. Bij een verbouwing is vaak ook niet de mogelijkheid om een grote bouwplaats in te 
richten, aangezien de omgeving van een gebouw vaak al vol gebouwd is. Ook in dat geval is het erg voor-
delig dat voor een elementengevel nauwelijks ruimte op een bouwplaats nodig is. De elementen kunnen 
worden aangevoerd en meteen worden ingehesen op hun plek.2 

Upgrade van de gevel:

De optie voor een lokale of gedeeltelijke aanpassing van de gevel is een enigszins hypothetische. Bij een 
inverstering in de ontwikkeling van nieuwe gevelelementen of -onderdelen zal veel sneller gekozen wor-
den om de totale gevel te vervangen dan slechts een deel. Ook al is een deel van de gevel nog geschikt, 

1 Dobbelsteen van den, A. , Bouwmaterialen, milieu & gezondheid, pp 94-97
2 Bron: Gevelbouw oktober 2009, pp. 50-53
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Het vervangen van glasvlakken of dichte panelen bij een elementengevel. Voor het openbuigen van de glaslatten teneinde deze te kunnen verwijderen is spe-
ciaal gereedschap nodig. Het verwijderen van de glaslatten dient dan ook door deskundig personeel te gebeuren. Na het vervangen van het glas of de panelen 
kunnen de glaslatten weer op hun plaats geklemd worden, het risico is dan wel dat de glaslatten minder goed passen na het open- en dichtklemmen. 

Het vervangen van glasvlakken of dichte panelen bij een in het werk gefabriceerde gevel. Allereerst worden de deklijsten losgeklikt, dit kan met de hand 
gebeuren. Vervolgens is het eenvoudig om de klemlijsten los te schroeven en het glas te verwijderen. Hiervoor is geen speciaal gereedschap of deskundig 
personeel nodig. Na het opnieuw aanbrengen van het glas en de klemlijsten, is de kwaliteit van de detaillering even goed als voorheen. 
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dan is het vaak eenvoudiger en dus goedkoper om een geheel nieuw systeem te gebruiken dan om veel 
moeite te doen zodat een nieuw deel op een oud deel van een gevel aan zal sluiten. Vaak zijn de tech-
nische eisen aan een gevel ook zodanig gewijzigd dat bij een verbouwing meteen ook gekozen wordt 
voor een hoogwaardiger product voor de gehele gevel. Een betere energieprestatie van de gevel levert 
in de toekomst immers besparingen op, die een investering in een geheel nieuwe gevel kunnen recht-
vaardigen. Een ander aspect bij deze afweging is dat een aluminium gevel goed te recyclen is, en dat de 
milieueff ecten van de gehele sloop van de gevel dus relatief bescheiden zullen zijn. Nog altijd is het vanuit 
duurzaamheidsoogpunt vele malen beter om een gevel te behouden, maar de sloop en recycling van 
aluminium is veel milieuvriendelijker dan van bijvoorbeeld staal of beton. 
Een lokale aanpassing aan een gevel is dus weliswaar voornamelijk een theoretische mogelijkheid, maar 
is vanuit oogpunt van duurzaamheid zeker de moeite waard om te overwegen. De functionele levesduur 
van een gevel is namelijk vele malen lager dan de technische levensduur. Het is feitelijk een verkwisting 
van energie en materiaal om een technisch goed funtionerende gevel te slopen en er een andere gevel 
voor in de plaats te bouwen. Nu zullen dan ook de mogelijkheden van een gedeeltelijke vervanging van 
de aluminium vliesgevel bij de beide systemen onderzocht worden. Hierbij kan zowel gedacht worden 
aan het strippen van de gevel to op het stijl- en regelwerk en dat opnieuw invullen, of het vervangen van 
sommige panelen, of bijvoorbeeld alleen het vervangen van de beglazing. 

Vervangen van de gevelbeplating 
Bij een in het werk gefabriceerde gevel is het mogelijk om de beglazing en de dichte gevelpanelen uit het 
stijl- en regelwerk te halen en te vervangen, om zo relatief eenvoudig een grotendeels nieuwe gevel te 
verkrijgen. Door de klemlijsten te verwijderen kunnen de glasvlakken en dichte panelen eenvoudig ver-
wijderd worden. Na het aanbrengen van nieuwe rubberprofi elen voor het dichten van de gevel kunnen 
nieuwe panelen en ramen worden aangebracht en is de gevel vervangen. Dit kan zowel met een com-
plete gevel gedaan worden als met een deel van een gevel. Zelfs kan er voor gekozen worden om alleen 
het glas of alleen de dichte panelen te vervangen. Deze optie is vrij eenvodig uit te voeren, aangezien het 
lastige werk van het opmeten en stellen van de stijlen en regels niet hoeft te gebeuren. De nieuwe pane-
len en glasvlakken moeten alleen wel nauwkeurig genoeg op maat gemaakt worden om in het bestaande 
stijl- en regelwerk te passen. Op deze manier is het bij een in het werk gefabriceerde gevel mogelijk om 
bij een verbouwing de plaats en afmetingen van de open en dichte delen te veranderen, zonder een heel 
nieuwe gevel te hoeven bouwen. Voordeel van deze optie is ook dat de nieuwe gevelpanelen en glasvlak-
ken een hogere isolatiewaarde kunnen hebben dan de bestaande gevel en dat op deze manier de ener-
gieprestatie van de gevel kan verbeteren zonder dat de complete gevel hoeft te worden vervangen. Deze 
optie is gunstig wat betreft de arbeid en complexiteit van het ontwerp, aangezien het meest complexe en 
bewerkelijke deel van de gevel, het stijl- en regelwerk, kan blijven staan. Wat bereft materiaal en energie is 
deze optie minder ideaal, aangezien het grootste deel van de gevel immers wordt vervangen en de oude 
panelen en glasvlakken gerecycled of afgevoerd moeten worden. Na het gesprek bij Schüco is gebleken 
dat deze optie in de praktijk nauwelijks of niet wordt toegepast. Het zou de aanbeveling verdienen om bij 
een vervanging van de gevel deze optie vaker te overwegen. 

Het is ook mogelijk om een deel van de in het werk gefabriceerde gevel compleet te vervangen, bijvoor-
beeld enkele verdiepingen of een beuk van het gebouw. De aansluiting tussen het oude en nieuwe deel 
van het stijl- en regelwerk zullen dan in het werk moeten worden opgelost, bijvoorbeeld met gebruik van 
extra afdichtingstape langs de naden. Doordat de in het werk gefabriceerde gevel uit losse stijlen en regels 
bestaat, is het relatief eenvoudig om enkele stijlen en regels te verwijderen en zo een deel van de gevel te 
veranderen. De stijlen lopen vaak door over meerdere verdiepingen en zijn met speciale koppelstukken 
gedilateerd aan elkaar verbonden. Bij het vervangen van een deel van de gevel zal dit verloop van de stij-
len in acht worden genomen zodat men voornamelijk gehele stijlen kan vervangen. De horizontale regels 
zijn tussen de stijlen aangebracht en lopen meestal niet verder door dan de afstand van stijl tot stijl. 
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Links: De mogelijkheden tot vervanging van delen van de gevel voor de elementengevel. De elementen zijn gemonteerd in één richting, zoals op de onderste 
illustratie. Middenin de gevel een deel vervangen is niet mogelijk doordat de elementen in elkaar schuiven bij de naad. Alleen langs een rechte lijn kunnen ele-
menten worden vervangen. Bij het plaatsen van nieuwe elementen zal men moeten letten op een goede aansluiting met de oude elementscheidende naad. 

Rechts: De mogelijkheid tot vervanging van een deel van de in het werk gefabriceerde gevel. Een aantal stijlen en regels kunnen, inclusief beplating, uitgenomen 
worden en vervangen door nieuwe stijlen en regels. Dit kan op elke gewenste  plek in de gevel gebeuren, zolang de maat van het te vervangen gebied overeen-
komt met de maten van de stijlen. Ook kan er voor gekozen worden om de stijlen en regels te behouden en alleen de beplating te vervangen. 
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Ook bij een elementengevel is het mogelijk om alleen het glas en de dichte panelen te vervangen en het 
frame van de elementen te behouden. Dit is echter vrij bewerkelijk, aangezien de elementen in een fa-
briek, onder gecontroleerde omstandigheden zijn samengesteld en bij een latere aanpassing de condities 
niet meer optimaal zijn voor hetzelfde nauwkeurige werk. Het resultaat zal daardoor kwalitatief minder 
hoogwaardig zijn. De klemlijsten waarmee het glas en de dichte panelen vast zitten, zijn veel lastiger te 
verwijderen en opnieuw aan te brengen dan bij een in het werk gefabriceerde gevel. Bij een elementen-
gevel is door de messing- en groef verbinding tussen de elementen het lokaal verwijderen en vervangen 
van enkele elementen niet goed mogelijk. De elementen kunnen alleen uit elkaar gehaald worden op 
volgorde, zoals ook bij de montage gebeurd is. Wel kan een deel van de elementen verwijderd worden, 
bijvoorbeeld enkele verdiepingen, of een beuk van het gebouw. Er moet dan wel op gelet worden dat 
de overblijvende elementen goed op elkaar blijven aansluiten. Bij het aanbrengen van nieuwe elemen-
ten moeten de randen van het oude en het nieuwe gedeelte van de gevel goed op elkaar aansluiten. Er 
kan voor gekozen worden om hetzelfde systeem aan te houden voor de naden van de nieuwe en oude 
elementen, zodat de elementen zonder problemen op elkaar aansluiten. Dit beperkt echter het ontwerp 
van de nieuwe elementen, zodat het simpeler is om door middel van een aparte naad een overbrugging 
te maken van de oude naar de nieuwe elementen. De mogelijkheid om delen van de gevel te vervangen 
zijn in geval van een elementengevel minder uitgebreid. In sommige gevallen is het mogelijk om een rij 
elementen te vervangen, maar door de manier van in elkaar plaatsen van de elementen zijn de moge-
lijkheden om een deel van de elementen te vervangen gering. In feite kan alleen vanaf de randen van de 
gevel naar binnen toe een deel van de elementen verwijderd en vervangen worden. Middenin de gevel is 
het niet mogelijk om enkele elementen weg te nemen en te vervangen. Het vervangen van losse panelen 
en glasvlakken is in principe mogelijk, maar is door de detaillering en wijze van plaatsing van het glas en 
de panelen veel bewerkelijker dan bij een in het werk gefabriceerde gevel. Met betrekking tot deze opties 
van gedeeltelijke renovatie van de gevel presteert de in het werk gefabriceerde gevel duidelijk beter dan 
de elementengevel. 

Functieverandering van het gebouw:

Op het moment dat de functie van een gebouw verandert, verandert het gebruik van de ruimtes in een 
gebouw en veranderen zodoende ook de eisen die aan de gevel van die ruimtes gesteld worden. In ge-
val van geïntegreerde installaties betekent dit dat aan de capaciteit en soms ook aan de werking van de 
installaties andere eisen worden gesteld. Om een succesvolle functieverandering en bijbehorende aan-
passingen aan het gebouw te kunnen faciliteren, moet het mogelijk zijn om geïntegreerde installaties 
te vervangen in een gevel, moeten raampartijen kunnen worden afgedicht of extra ramen aangebracht 
en moet het mogelijk zijn om eventueel lokaal een andere gevelbekleding te kiezen of een entree te 
verplaatsen. In de laatste gevallen gaat de ingreep al bijna een niveau verder, richting de upgrade van de 
gevel. 

Bij een in het werk samengestelde gevel is het relatief eenvoudig om een aantal klemlijsten te verwijde-
ren en enkele panelen en glasvlakken in de gevel te veranderen of te vervangen. Op het moment dat de 
gevel een regelmatig grid heeft, is het zelfs mogelijk om ramen, kozijnen of dichte delen om te wisselen. 
Er moet dan voor gewaakt worden dat dit geen zichtbare kleurverschillen geeft op de gevel door ver-
kleuringen ten gevolge van zon of weersinvloeden. In de gevel geïntegreerde installaties zijn in het werk 
aangebracht en zijn dus naderhand ook weer te bereiken in het werk. Hierbij is het eenvoudig om deze 
installaties te bereiken en te vervangen door andere installaties, als de functie van het gebouw verandert. 
Er moet bij de dimensionering van de ruimtes voor decentrale installaties in het ontwerp wel rekening 
worden gehouden met een eventuele functiewijziging. Door de installaties modulair uit te voeren en te 
zoneren volgens het grid van het gebouw, kunnen de installaties makkelijk worden aangepast aan een 
nieuwe functie en bijbehorende indeling. Extra aandacht voor fl exibiliteit in de ontwerpfase door strict 
modulair te bouwen zal zijn waarde bewijzen door het gemak waarmee in een latere fase de functies van 
de gevel en achterliggende ruimtes gewijzigd kunnen worden. Bij een in het werk gefabriceerde gevel is 
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Voorbeeld van een modulair aanpasbaar systeem in een elementengevel. In elk element is een ruimte uitgespaard voor een decentrale 
installatievoorziening. Afhankelijk van de indeling van de ruimtes en de behoeften wordt in sommige elementen daadwerkelijk een module 
geplaatst, de overige elementen blijven leeg. 
Wanneer de indeling en gebruik van de ruimtes verandert, kunnen de installatiemodules relatief eenvoudig worden verplaatst van het ene 
element naar het andere. 
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deze vorm van fl exibel en modulair bouwen relatief eenvoudig, ook doordat de grootte van de onderde-
len in een ontwerp beperkt blijft. 

Een elementengevel is lastiger lokaal aan te passen dan een in het werk samengestelde gevel. Doordat de 
elementen in een fabriek zijn samengesteld, zijn de verbindingen vaak van defi nitiever aard en in ieder 
geval minder goed te bereiken van buitenaf. Het is in principe mogelijk om losse onderdelen te verande-
ren of te vervangen, maar in dit opzicht is de in het werk gefabriceerde gevel door de simpeler opbouw 
en uitvoering duidelijk in het voordeel. Een fl exibele indeling kan bij een elementengevel wel worden 
mee-ontworpen in het element. In dat geval kunnen er voorzieningen worden aangebracht om binnen 
het kader van een element de open en dichte delen van de gevel relatief eenvoudig te verwisselen. Zo 
kan men denken aan inzetkozijnen die eenvoudig van binnenuit gedemonteerd kunnen worden uit een 
element en vervangen kunnen worden door dichte panelen of omgewisseld kunnen worden met panelen 
uit andere elementen. Het is echter moeilijk om in de ontwerpfase de toekomstige behoeften goed in te 
schatten. De kans is groot dat en investering in latere aanpasbaarheid uiteindelijk net niet geschikt blijkt 
te zijn. Bij een elementengevel zijn geïntegreerde installaties wellicht verder weggewerkt in de gevel en 
zal het lastiger zijn om die naderhand aan te passen. De installaties zullen wel bereikbaar moeten zijn voor 
normaal onderhoud, maar bijvoorbeeld electrische bekabeling kan door de profi elen van het element 
heen worden geleid en zal bij een latere aanpassing moeilijk te bereiken zijn. 

Gebruik of indeling van het gebouw verandert:

De lichtste vorm van ingreep in het gebouw en de gevel vindt plaats wanneer de indeling en het gebruik 
van ruimtes veranderen. De binnenwanden veranderen hierbij niet en de indeling van de gevel hoeft dus 
ook niet te wijzigen. Onder dit ingreepniveau valt eigenlijk ook het periodieke onderhoud aan de gevel en 
het vervangen van onderdelen ten gevolge van glasbreuk of beschadigingen. 
Als het gebruik van de ruimtes verandert, kan het tot gevolg hebben dat men andere eisen stelt aan de 
installaties of aan de zonwering. In de beschouwing van de functieverandering is al te zien dat decentrale 
installaties redelijk goed aanpasbaar zijn, zeker als bij het ontwerp van de installaties al rekening is gehou-
den met vervangbaarheid. In geval van een gebruiksverandering zal niet zo snel gekozen hoeven worden 
voor andere installaties, maar kan in sommige gevallen meer capaciteit worden toegevoegd, of worden 
installaties van de ene plaats naar de andere verplaatst. Een modulair systeem van decentrale installaties 
verdient dan ook de aanbeveling als men het gebruik of de indeling van een gebouw eenvoudig wil kun-
nen veranderen. 

Bij een in het werk gefabriceerde gevel zijn de installaties pas tijdens de bouw aangebracht, en is er dus 
vrijwel altijd de mogelijkheid om de installaties later aan te passen. Zeker als het type installaties niet wij-
zigt, is het goed mogelijk om langs de hele gevel ruimte voor installaties open te houden en de decentrale 
installaties alleen daar te plaatsen waar ze op het moment nodig zijn. Als het gebruik verandert, kunnen 
de installatiemodules relatief eenvoudig anders gekoppeld worden of verplaatst worden naar een nog 
lege ruimte aan de gevel. Bij een elementengevel is deze optie ook aanwezig. Zeker als de elementen in 
serie en zoveel mogelijk identiek worden uitgevoerd zal elk element de benodigde ruimte hebben voor 
decentrale installaties, ook al zullen de installaties niet in elk element daadwerkelijk worden aangebracht. 
Als later behoefte ontstaat aan meer capaciteit of capaciteit op andere plekken, dan kunnen de nog lege 
ruimtes in sommige elementen benut worden. Er moet dan wel in alle elementen bedrading worden 
opgenomen om de decentrale installaties later in te kunnen bouwen. Een toekomstige fl exibiliteit in de 
indeling van de installaties moet dus wel van tevoren voorzien worden, om goed te werken. het soort en 
de gevraagde capaciteit aan installaties mag daarbij in de toekomst niet te ingrijpend wijzigen. 

Een andere aanpassing is ten gevolge van glasbreuk of beschadiging. In de beschouwing van de functie-
verandering is al besproken dat een enkel glasvlak of een enkel dicht paneel altijd te vervangen is. Deze 
vervangbaarheid is ook onderdeel van de functionaliteit van een gevel. Bij een grote gevel in de utili-
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teitsbouw is glasbreuk over het algemeen een kostbare aangelegenheid, vanwege de afmetingen van de 
gevel en de afmetingen van de glasplaten. Meestal moet er een kraan of hoogwerker aan te pas komen 
om zware glasplaten te vervangen. 

Bij een in het werk gefabriceerde gevel was al opgemerkt dat de klemlijsten relatief eenvoudig te verwij-
deren zijn en dat het vervangen van een glasplaat ten gevolge van breuk dus redelijk goed mogelijk is. 
Bij een elementengevel is het glas in de fabriek aangebracht en is het vervangen van een glasplaat een 
bewerkelijker verhaal. In veel gevallen is het glas vastgezet met klem- of kliklijsten en moeten deze met 
gespecialiseerd gereedschap worden losgemaakt om het glas te kunnen vervangen. In het algemeen kan 
worden gesteld dat door de hogere prefabricagegraad kleine wijzigingen achteraf in de elementengevel 
minder eenvoudig zijn. De elementengevel is een kant- en klaar product en dat is dan ook de kracht van de 
gevel. Wijzigingen en aanpassingen zijn feitelijk pas goed mogelijk als ze van tevoren voorzien zijn. In dat 
geval kan gekozen worden om te investeren in een modulair systeem, dat eenvoudig aan te passen is in 
de gebruiksfase, maar men loopt dan het risico dat niet alle toekomstige veranderingen voorzien kunnen 
worden en de investering in het modulaire systeem toch uiteindelijk geen positief resultaat oplevert. 
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In het werk gefabriceerde gevel Elementengevel
Bouwkosten
Kostprijs € 250 € 300 € 800 € 1200
Bouwkosten Goedkoper gevelsysteem Duurder gevelsysteem
Financieringslast Hoger, langere bouwtijd Lager, want kortere bouwtijd

Keuzevrijheid
Veel leveranciers en systemen,
meer keuze en alternatieven

Minder leveranciers en systemen,
weinig alternatieven

Bouwproces
Ruimtebeslag bouwplaats Groot, vel opslag en werkruimte Klein tot minimaal
Opslag onderdelen Veel opslag, kwetsbaar, bewaking noodzakelijk Geen opslag noodzakelijk
Bouwtijd op de bouwplaats Lang, veel werkzaamheden Kort, alleen aanlevering en montage

Capaciteit bouwkraan
Veel hijswerkzaamheden,
lichtere kraan voldoet

Minder hijswerkzaamheden,
zwaardere kraan nodig voor montage

Assemblage/steigers
Assemblage van buitenaf,
steigers of gevelhoogwerker

Assemblage van binnenuit,
geen steigers nodig

Aanpasbaarheid
Maatverschillen in de bouw zijn
eenvoudiger op te lossen

Maatverschillen in de bouw niet meer
aan te passen

Kwaliteit detaillering
Lagere kwaliteit, eenvoudiger
details Hogere kwaliteit, complexe detaillering

Kwaliteitsinspectie
Bewerkelijk, niet alle fouten worden
ontdekt en hersteld Goed en nauwkeurig uit te voeren

Ontwerp en Variatie
Onderhoud Eenvoudig Iets complexer door grotere elementen

Vervanging onderdelen Eenvoudig
Onderdelen moeilijker te vervengen
door complexe detaillering in fabriek

Variatie van open en
dichte vlakken

Eenvoudig te varieren binnen systeem
van stijlen en regels

Binnen elementkaders goed mogelijk,
betekent wel nieuwe elementen

Schuine lijnen
Complexere aansluitingen, verschillende onder
delen, veel handwerk in de uitvoering

Eenvoudig uit te voeren, zolang
elementen blijven aansluiten

Vrije vormen
Uiterst complexe uitvoering door veel unieke
onderdelen en aansluitingen

Complexe elementen goed te maken,
relatief eenvoudige montage

Integratie installaties
en functies

In principe mogelijk, maar levert vaak
extra werk op in complexe gevelzone

Goed mogelijk, hoge kwaliteit haalbaar
en montage wordt niet bemoeilijkt

Flexibiliteit en Hergebruik

Sloop en demontage
Eenvoudige sloop en demontage
in kleinere onderdelen

Eenvoudige sloop, demontage lastiger
door grotere maat elementen

Recycling
Aluminium goed te recyclen, evenals
andere onderdelen

Aluminium goed te recyclen, evenals
andere onderdelen

Nieuwe gevel; totale sloop
en vervanging gevel

Mogelijk, maar lange bouwtijd en veel
ruimte nodig op bouwplaats

Goed te doen, veel voordeel uit korte
bouwtijd en klene bouwplaats

Upgrade gevel; vervanging
deel van de gevel

Eenvoudig vervangen van panelen en
onderdelen

Losse panelen en glasvlakken lastiger
te vervangen in het werk

Lokale aanpassingen; door
functieverandering gebouw

Door montage in het werk is aanpassen
in het werk ook goed mogelijk

Voordeel is te behalen uit een modulair
aanpasbaar systeem, mist goed gekozen

In deze tabel zijn de conclusies van het onderzoek heel kort weergegeven om zo de afwegingen die gemaakt kunnen worden bij de keuze 
tussen beide gevelsystemen enigszins inzichtelijk te maken. Uiteindelijk is deze keuze uiterst complex en afhankelijk van vele factoren, die 
onafhankelijk van elkaar voordelen of nadelen voor een van beide systemen kunnen opleveren. Het is aan de architect, aannemer en gevel-
bouwer om te bepalen welke factoren in een concreet geval van doorslaggevend belang zijn. 



//Robert Rozendal // 1169564 //       Docenten  // F. Schnater // P. de Jong //

// Bouwtechnologie // 2009 - 20101// Atelier SADD

147

 Conclusies

Doel van dit onderzoek was om een vergelijking te maken tussen de elementengevel en een in het werk 
gefabriceerde gevel, bij toepassing op een middelgroot publiek gebouw. Hierbij is de volgende vraagstel-
ling geformuleerd:

“ Wat zijn de specifi eke voor- en nadelen van de elementengevel, vergeleken met de traditionele gevel in 
stijl- en regelwerk, bij de toepassing op een middelgroot publiek gebouw met gemengde geveltypes? ”

Teneinde deze vraag goed te kunnen beantwoorden, zijn een viertal criteria opgesteld, aan de hand waar-
van de prestaties van deze gevelsystemen zijn onderzocht. Deze criteria zijn: Bouwkosten, Bouwproces 
en Bouwtijd, Ontwerp en Variatie en Flexibiliteit en Hergebruik. Voor elk van deze vier criteria zijn beide 
gevelsystemen onderzocht en zijn conclusies getrokken. Als besluit van dit onderzoek kunnen nu de ver-
schillende deelvergelijkingen en conclusies worden samengevoegd tot een totaaloverzicht. 

Bouwkosten:

Op basis van de analyse van een aantal projecten kan geconcludeerd worden dat de afwerking en ma-
terialisatie van de gevel een veel grotere invloed heeft op de bouwkosten dan de projectgrootte. Een 
aluminium vliesgevel is een redelijk dure gevel, vergeleken met andere gevelsystemen. Op basis van ge-
gevens van de producenten kan gesteld worden dat de kostprijs van een in het werk gefabriceerde gevel 
ongeveer € 250 tot € 300 per vierkante meter gevel bedraagt. Een elementengevel is aanmerkelijk duur-
der, met een kostprijs van ongeveer € 800 tot € 1200 per vierkante meter. De precieze kostprijs is afhanke-
lijk van veel factoren bij de producent, zoals seriegrootte en productiecapaciteit. Deze hogere vierkante 
meterprijs van de elementengevel kan, afhankelijk van het ontwerp en de omstandigheden, later in het 
bouwproces gecompenseerd worden door bijvoorbeeld een kortere bouwtijd en lagere fi nancieringslast, 
een kwalitatief hoogwaardiger product en een kleinere kans op vertragingen in de bouw ten gevolge van 
weersomstandigheden of fouten. Bij een elementengevel is er door de grotere complexiteit wel minder 
vrijheid om een leverancier te kiezen en is men sterker gebonden aan een eenmaal gemaakte keuze voor 
een systeem en fabrikant. Er moet voldoende vertrouwen zijn in de capaciteiten van de gevelbouwer. 
Hierbij kan vervolgens worden opgemerkt dat de kostprijs van een gevel op de totale bouwkosten maar 
enkele procenten verschil maakt en het eff ect van een hogere kostprijs uiteindelijk dus beperkt is. 

Uiteindelijk is er op het gebied van bouwkosten wel een verschil tussen de in het werk gefabriceerde 
gevel, maar het uiteindelijke resultaat van de vergelijking is dusdanig complex dat per ontwerp een af-
weging gemaakt zal moeten worden welk gevelsysteem de laagste kosten betekent. Hierbij moeten de 
kosten niet slechts op het moment van de bouw worden bekeken, maar dient men de gebruikskosten 
gedurende het gehele gebruik van het gebouw te beschouwen. In dat geval blijkt ook een aspect als ar-
chitectonische kwaliteit een positief eff ect te hebben op de jaarlijkse kosten. 
Concluderend kan worden gesteld dat de bouwkosten, hoewel vaak als argument gebruikt, niet doorslag-
gevend zijn in de keuze voor een in het werk samengestelde gevel of een elementengevel. Daarbij komt 
dat het uiteindelijke kosteneff ect van een systeemkeuze zeer complex is en heel moeilijk van tevoren in 
te schatten is. De technische, architectonische en functionele waarde van een gevel zijn belangrijker dan 
de bouwkosten. 

Bouwproces:

De verschillen in het bouwproces tussen de in het werk gefabriceerde gevel en de elementengevel zijn 
groot. Eén van de belangrijkste verschillen is het ruimtebeslag op de bouwplaats. Bij een in het werk gefa-
briceerde gevel is er veel meer oppervlakte nodig op de bouwplaats om alle onderdelen van de gevel op 
te slaan dan bij een elementengevel. Een grote beperking in de oppervlakte van de bouwplaats zal dus 
al snel er toe leiden dat men kiest voor een elementengevel. Daarnaast is de opslag van onderdelen op 
de bouwplaats kwetsbaar voor diefstal en beschadiging, en kost bewaking van een bouwplaats veel geld. 
Vervolgens is de bouwtijd op de bouwplaats bij de elementengevel veel korter dan bij een in het werk 
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In het werk gefabriceerde gevel Elementengevel
Bouwkosten
Kostprijs € 250 € 300 € 800 € 1200
Bouwkosten Goedkoper gevelsysteem Duurder gevelsysteem
Financieringslast Hoger, langere bouwtijd Lager, want kortere bouwtijd

Keuzevrijheid
Veel leveranciers en systemen,
meer keuze en alternatieven

Minder leveranciers en systemen,
weinig alternatieven

Bouwproces
Ruimtebeslag bouwplaats Groot, vel opslag en werkruimte Klein tot minimaal
Opslag onderdelen Veel opslag, kwetsbaar, bewaking noodzakelijk Geen opslag noodzakelijk
Bouwtijd op de bouwplaats Lang, veel werkzaamheden Kort, alleen aanlevering en montage

Capaciteit bouwkraan
Veel hijswerkzaamheden,
lichtere kraan voldoet

Minder hijswerkzaamheden,
zwaardere kraan nodig voor montage

Assemblage/steigers
Assemblage van buitenaf,
steigers of gevelhoogwerker

Assemblage van binnenuit,
geen steigers nodig

Aanpasbaarheid
Maatverschillen in de bouw zijn
eenvoudiger op te lossen

Maatverschillen in de bouw niet meer
aan te passen

Kwaliteit detaillering
Lagere kwaliteit, eenvoudiger
details Hogere kwaliteit, complexe detaillering

Kwaliteitsinspectie
Bewerkelijk, niet alle fouten worden
ontdekt en hersteld Goed en nauwkeurig uit te voeren

Ontwerp en Variatie
Onderhoud Eenvoudig Iets complexer door grotere elementen

Vervanging onderdelen Eenvoudig
Onderdelen moeilijker te vervengen
door complexe detaillering in fabriek

Variatie van open en
dichte vlakken

Eenvoudig te varieren binnen systeem
van stijlen en regels

Binnen elementkaders goed mogelijk,
betekent wel nieuwe elementen

Schuine lijnen
Complexere aansluitingen, verschillende onder
delen, veel handwerk in de uitvoering

Eenvoudig uit te voeren, zolang
elementen blijven aansluiten

Vrije vormen
Uiterst complexe uitvoering door veel unieke
onderdelen en aansluitingen

Complexe elementen goed te maken,
relatief eenvoudige montage

Integratie installaties
en functies

In principe mogelijk, maar levert vaak
extra werk op in complexe gevelzone

Goed mogelijk, hoge kwaliteit haalbaar
en montage wordt niet bemoeilijkt

Flexibiliteit en Hergebruik

Sloop en demontage
Eenvoudige sloop en demontage
in kleinere onderdelen

Eenvoudige sloop, demontage lastiger
door grotere maat elementen

Recycling
Aluminium goed te recyclen, evenals
andere onderdelen

Aluminium goed te recyclen, evenals
andere onderdelen

Nieuwe gevel; totale sloop
en vervanging gevel

Mogelijk, maar lange bouwtijd en veel
ruimte nodig op bouwplaats

Goed te doen, veel voordeel uit korte
bouwtijd en klene bouwplaats

Upgrade gevel; vervanging
deel van de gevel

Eenvoudig vervangen van panelen en
onderdelen

Losse panelen en glasvlakken lastiger
te vervangen in het werk

Lokale aanpassingen; door
functieverandering gebouw

Door montage in het werk is aanpassen
in het werk ook goed mogelijk

Voordeel is te behalen uit een modulair
aanpasbaar systeem, mist goed gekozen
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gefabriceerde gevel. De elementen worden kant en klaar aangeleverd en hoeven alleen nog maar in hun 
positie gehesen te worden. Bij een project waarbij er veel belang wordt gehecht aan de snelheid van de 
bouw, of waarbij tijdsvertragingen onacceptabel zijn, zal er eerder worden gekozen voor een elementen-
gevel. 
Bij de assemblage van een elementengevel is een zwaardere bouwkraan nodig dan bij een in het werk sa-
mengestelde gevel door de grotere afmetingen en het grotere gewicht van de elementen. Het is afhanke-
lijk van de logistieke planning van een aannemer op welke manier deze factoren een keuze voor een ge-
velsysteem beïnvloeden. Als een zware bouwkraan, zoals een torenkraan, gebruikt wordt bij de bouw van 
de draagconstructie en ook voor de montage van de gevel kan worden ingezet, kan een elementengevel 
veel voordeel bieden. Het ontbreken van een zware torenkraan kan juist leiden tot een keuze voor een in 
het werk samengestelde gevel met lichtere onderdelen. Door de korte montagetijd zal de bezettinggraad 
van een bouwkraan bij een elementengevel hoger zijn dan bij een in het werk gefabriceerde gevel. 
Een elementenegvel kan daarnaast ook geassembleerd worden van binnenuit, zonder gebruik te hoeven 
maken van steigers of gevelhoogwerkers. Bij een in het werk gefabriceerde gevel zijn steigers of gevel-
hoogwerkers wel noodzakelijk om aan de buitenzijde van de gevel te kunnen werken. De mogelijkheid 
tot het al dan niet gebruiken van deze voorzieningen heeft  ook eff ect op de keuze voor één van beide 
gevelsystemen. 
Een in het werk gefabriceerde gevel is eenvoudiger aan te passen aan onverwachte veranderingen of 
maatafwijkingen op de bouw. Doordat alle onderdelen los worden aangeleverd en per stuk gemonteerd 
is het eenvoudiger om onderdelen lokaal te bewerken of beter passend te krijgen. Er moet wel zorgvul-
dige controle zijn of de kwaliteit van het ontwerp hiermee niet in gevaar komt. Een laatste aspect aan de 
uitvoering en het bouwproces is dat de kwaliteit van uitvoering en detaillering van een elementengevel 
door de productie in een fabriek veel hoger is. De gevel heeft een technisch veel hogere kwaliteit. 

Ontwerp en Variatie:

Bij het ontwerp voor een gevel wordt niet alleen rekening gehouden met het moment van oplevering, 
maar zal de gehele levenscyclus van een gevel in acht moeten worden genomen. Het onderhouden, ge-
bruiken en vervangen van een gevel hebben allemaal invloed op de geschiktheid van een bepaald ge-
veltype. Bij de reiniging en het onderhoud aan een gevel heeft de elementengevel een voordeel als de 
glazenwas-installatie met een hijsbak aan de gevel dusdanig zwaar is uitgevoerd dat ook gehele gevelon-
derdelen hiermee kunnen worden in- en uitgehesen. Deze investering in een zwaardere hijsinstallatie aan 
de gevel betekent een groot voordeel tijdens het onderhoud, aangezien dan geen kraan meer hoeft te 
worden gehuurd voor elk gevelonderhoud. 
De vervanging van beschadigde onderdelen en het periodiek vervangen van onderdelen aan de gevel is 
bij een in het werk gefabriceerde gevel veel eenvoudiger. Om onderdelen te vervangen hoeft men slechts 
de klemlijsten los te schroeven. Een elementengevel is in een fabriek samengesteld, zodat de demontage 
en vervanging van onderdelen veel bewerkelijker is. Meestal zijn er speciale gereedschappen en deskun-
diger personeel nodig om de glaslatten bij een elementengevel te demonteren. Het voordeel is wel dat 
de detaillering van een elementengevel door de productie in een fabriek kwalitatief hoogwaardiger is en 
dat er dus minder regelmatig onderhoud nodig zal zijn en minder gebreken te verwachten zijn. Na het 
vervangen van onderdelen is het echter wel moeilijk om bij de werkzaamheden dezelfde hoge kwaliteit 
te behalen als destijds in de fabriek. 

Beide gevelsystemen bieden mogelijkheden tot variatie in een ontwerp en in beide systemen is het mo-
gelijk om complexere vormen te creëren. De plaats en afmetingen van de ramen is bij een in het werk 
gefabriceerde gevel eenvoudig te variëren, mits men binnen het grid van het stijl- en regelwerk blijft. 
Voor de uitvoering van de gevel maakt het in principe niet uit waar het grid wordt opgevuld met open en 
dichte delen. Bij een elementengevel is het in principe mogelijk om binnen de kaders van een element 
naar believen de open en dichte vlakken te verdelen. Elke variatie levert wel een uniek element op, bij re-
latief kleine variaties in een verder uniforme gevel kan het een nadeel zijn dat men in plaats van allemaal 
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Maatverschillen in de bouw zijn
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Maatverschillen in de bouw niet meer
aan te passen

Kwaliteit detaillering
Lagere kwaliteit, eenvoudiger
details Hogere kwaliteit, complexe detaillering

Kwaliteitsinspectie
Bewerkelijk, niet alle fouten worden
ontdekt en hersteld Goed en nauwkeurig uit te voeren

Ontwerp en Variatie
Onderhoud Eenvoudig Iets complexer door grotere elementen

Vervanging onderdelen Eenvoudig
Onderdelen moeilijker te vervengen
door complexe detaillering in fabriek

Variatie van open en
dichte vlakken

Eenvoudig te varieren binnen systeem
van stijlen en regels

Binnen elementkaders goed mogelijk,
betekent wel nieuwe elementen

Schuine lijnen
Complexere aansluitingen, verschillende onder
delen, veel handwerk in de uitvoering

Eenvoudig uit te voeren, zolang
elementen blijven aansluiten

Vrije vormen
Uiterst complexe uitvoering door veel unieke
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In principe mogelijk, maar levert vaak
extra werk op in complexe gevelzone

Goed mogelijk, hoge kwaliteit haalbaar
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Eenvoudige sloop, demontage lastiger
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identieke elementen ineens met een groot aantal uitzonderingen van doen heeft. 
In het geval van schuine lijnen en vormen wordt een in het werk gefabriceerde gevel snel complexer, 
doordat veel hoekaansluitingen door de verschillende hoeken telkens verschillend zijn en heel veel maat-
werk op de bouwplaats betekenen. Bij een elementengevel zijn schuine elementvormen goed mogelijk, 
mits de elementscheidende naad goed blijft aansluiten. De automatische productie in een fabriek maakt 
het goed mogelijk om uitzonderlijke vormen te maken. 

Bij een geheel vrij gevormde, dubbelgekromde gevel wordt een in het werk gefabriceerde gevel al snel 
te complex, doordat er spake is van duizenden unieke onderdelen die allemaal gesorteerd en op de juiste 
plek gemonteerd moeten worden. Het is door de specialistische productie van gekromde onderdelen 
nauwelijks mogelijk om slecht passende onderdelen op de bouwplaats aan te passen. Een elemente-
negevel kan in de fabriek door de automatische productie goed in complexe vormen gemaakt worden. 
Door de goede kwaliteitscontroles in een fabriek is er ook meer garantie dat de elementen passen op de 
bouwplaats. 
Samenvattend is een elementenvoordeel beter geschikt als er hoge eisen worden gesteld aan het ont-
werp en aan de kwaliteit van detaillering en uitvoering. Zeker bij ontwerpen met vreemde vormen of met 
veel variatie is een elementengevel in het voordeel door de nauwkeuriger productie in de fabriek. 
Op het gebied van repetitie en maatwerk blijkt een in het werk gefabriceerde gevel het meeste voordeel 
te bieden als er gewerkt kan worden met grote series gelijke onderdelen. Variatie in de gevel kan dan 
bereikt worden door de invulling van verschillende, gelijkvormige vlakken af te wisselen, zonder dat men 
het ontwerp hoeft aan te passen. Bij een elementengevel is het juist zo dat, als elk onderdeel eenmaal 
is uitgetekend, de productie en montage van allemaal unieke of allemaal gelijke onderdelen nauwelijks 
meer verschil maakt. Bij veel variatie en unieke vormen in de gevel is de elementengevel dus duidelijk in 
het voordeel. 

Een integrale toepassing van installaties is bij zowel de elementengevel als bij de in het werk gefabri-
ceerde gevel mogelijk. In meer of mindere mate is het mogelijk om zonwering, ventilatievoorzieningen, 
verwarmingsinstallaties en doorvoer van kabels en leidingen door een gevel te realiseren. Hierbij blijkt 
dat een elementengevel een groot voordeel heeft van de productie in een fabriek. Hierdoor is het veel 
beter mogelijk om op nauwkeurige wijze, onder gecontroleerde omstandigheden, installaties en voorzie-
ningen aan te brengen. De montage van de elementen wordt niet of nauwelijks ingewikkelder door de 
toepassing van deze installaties. Bij een in het werk gefabriceerde gevel betekenen decentrale installaties 
bijna altijd wel een toegenomen complexiteit in de uitvoering. 

Flexibiliteit en Hergebruik

In geval van sloop kan een aluminium gevel relatief goed gerecycled worden door het lage smeltpunt van 
aluminium. Beide gevelsystemen hebben dit voordeel, hoewel een in het werk gefabriceerde gevel iets 
eenvoudiger in kleine onderdelen uit gedemonteerd en afgevoerd kan worden. Bij een elementengevel 
zullen eerder complete elementen moeten worden gedemonteerd. 
Een nieuwe gevel aan een bestaande draagconstructie bevestigen is voor beide gevelsystemen vergelijk-
baar met een nieuwbouw. Beide systemen kennen dezelfde voor- en nadelen als bij nieuwbouw, al zal een 
elementengevel bij een verbouwing eerder voordeel kunnen halen uit een korte montagetijd en een klein 
ruimtebeslag op de bouwplaats. 

Een gedeeltelijke vernieuwing van de gevel is een optie die in de praktijk niet vaak wordt toegepast, maar 
theoretisch veel voordeel zou bieden. Bij een in het werk gefabriceerde gevel is het eenvoudig om de pa-
nelen en glasvlakken te vervangen, terwijl men de meest nauwkeurige onderdelen van de gevel; de stijlen 
en regels, behoudt. Hierdoor kan men veel winst behalen op tijd en arbeid. De milieuaspecten van deze 
vervanging zijn echter minder voordelig, aangezien het grootste deel van de gevel wel vervangen en dus 
als afval verwerkt moet worden. Bij een elementengevel is het veel bewerkelijker om het glas en de pane-
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len te vervangen, en het resultaat zal ook minder hoogwaardig zijn. Bij een gedeeltelijke renovatie is een 
in het werk gefabriceerde gevel duidelijk in het voordeel. Ook bij het geheel vervangen van een deel van 
de gevel is een in het werk gefabriceerde gevel in het voordeel, doordat de stijlen en regels een kleinere 
maat hebben en dus makkelijker te demonteren en te vervangen zijn. Bij een elementengevel zitten de 
elementen in elkaar geschoven en is het nauwelijks mogelijk om elementen er tussenuit te halen. 
Bij een functieverandering van een gebouw en dientengevolge lokale aanpassingen aan de gevel is de in 
het werk gefabriceerde gevel om dezelfde redenen in het voordeel. Doordat de onderdelen, installaties en 
voorzieningen in het werk zijn aangebracht, is het meestal eenvoudiger om deze naderhand te bereiken 
en aan te passen. 

Bij kleine veranderingen en aanpassingen aan het gebruik van het gebouw kan een elementengevel voor-
deel behalen uit een modulair systeem. Dit betekent een investering in een bepaalde mate van aanpas-
baarheid, maar kan bij wisselend gebruik zijn waarde bewijzen. Juist als alle gevelelementen gelijk zijn, is 
het eenvoudig om bepaalde voorzieningen in elk element op te nemen en alleen daar te benutten waar 
er op dat moment vraag naar is. Een goede voorspelling van de toekomstige vraag is hierbij wel noodza-
kelijk. Een in het werk gefabriceerde gevel kan relatief eenvoudig lokaal worden gewijzigd en aangepast 
doordat alle onderdelen in het werk al samengesteld zijn. 
Concluderend kan worden gesteld dat een elementengevel een totaalproduct is, dat bij fl exibiliteit alleen 
voordeel kan bieden als het systeem modulair is opgebouwd en er goed kan worden voorzien welke mo-
gelijke wijzigingen toekomstige gebruikers zullen wensen. In de meeste gevallen is een in het werk gefa-
briceerde gevel door de kleinere onderdelen en beter bereikbare verbindingen veel eenvoudiger lokaal 
aan te passen en te verbouwen. 
Bij een totale vervanging van de gevel zal een elementengevel echter in het voordeel zijn, aangezien er 
dan verwacht kan worden dat er veel belang gehecht wordt aan een korte bouwtijd en een kleine bouw-
plaats. 

Toepassing op het Science Business Center

Bij de toepassing van dit onderzoek op het Science Business Center kan de afweging tussen beide gevel-
systemen gemaakt worden voor het concrete ontwerp van het Science Business Center. Deze vergelijking 
kan maar voor een deel gemaakt worden op basis van het ontwerp voor het Science Business Center, zoals 
dat uitgewerkt is, voor een belangrijk deel zijn de afwegingen die gemaakt kunnen worden niet op voor-
hand in te schatten. Voor een exacte prijsvorming van de gevelsystemen is men bijvoorbeeld afhankelijk 
van een off erte van een gevelleverancier. Deze off ertes kunnen naar gelang de omstandigheden van de 
leverancier en diens productiecapaciteit hoger of lager uitvallen. Vervolgens zijn bepaalde keuzes voor de 
uitvoering van de gevel, zoals de inzet van materieel en technieken afhankelijk van de capaciteiten van 
een aannemer en gevelbouwer. 

Projectomvang
Allereerst kan gesteld worden dat het ontwerp voor het Science Business Center wat betreft schaalgrootte 
de ontwikkeling van een projectgebonden gevelsysteem mogelijk maakt. In de onderzochte uitvoering 
met een elementengevel zijn voor het Science Business Center bijna 300 elementen nodig. Voor een in 
het werk gefabriceerde gevel zijn ongeveer 2000 meter aan stijlen en ruim 3000 meter aan regels nodig, 
evenals ruim 500 dichte panelen en enkele honderden ramen. Deze aantallen zijn groot genoeg om te 
investeren in maatwerk. Zowel een elementengevel als een in het werk gefabriceerde gevel kan op het 
ontwerp worden aangepast en geoptimaliseerd. 
In het uiteindelijke ontwerp is het totale oppervlak van de vliesgevel aanzienlijk kleiner, ongeveer een 
derde van de totale gevel. Dit heeft tot gevolg dat het minder aantrekkelijk wordt om te investeren in 
een projectmatig systeem, de eenmalige opstartkosten voor het ontwikkelen van een dergelijk systeem 
zullen een te groot aandeel hebben in de totale kosten van de vliesgevel. De defi nitieve keuze voor een 
projectgebonden systeem zal pas in samenspraak met verschillende gevelfabrikanten gemaakt kunnen 
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In het werk gefabriceerde gevel Elementengevel
Bouwkosten
Kostprijs € 250 € 300 € 800 € 1200
Bouwkosten Goedkoper gevelsysteem Duurder gevelsysteem
Financieringslast Hoger, langere bouwtijd Lager, want kortere bouwtijd

Keuzevrijheid
Veel leveranciers en systemen,
meer keuze en alternatieven

Minder leveranciers en systemen,
weinig alternatieven

Bouwproces
Ruimtebeslag bouwplaats Groot, vel opslag en werkruimte Klein tot minimaal
Opslag onderdelen Veel opslag, kwetsbaar, bewaking noodzakelijk Geen opslag noodzakelijk
Bouwtijd op de bouwplaats Lang, veel werkzaamheden Kort, alleen aanlevering en montage

Capaciteit bouwkraan
Veel hijswerkzaamheden,
lichtere kraan voldoet

Minder hijswerkzaamheden,
zwaardere kraan nodig voor montage

Assemblage/steigers
Assemblage van buitenaf,
steigers of gevelhoogwerker

Assemblage van binnenuit,
geen steigers nodig

Aanpasbaarheid
Maatverschillen in de bouw zijn
eenvoudiger op te lossen

Maatverschillen in de bouw niet meer
aan te passen

Kwaliteit detaillering
Lagere kwaliteit, eenvoudiger
details Hogere kwaliteit, complexe detaillering

Kwaliteitsinspectie
Bewerkelijk, niet alle fouten worden
ontdekt en hersteld Goed en nauwkeurig uit te voeren

Ontwerp en Variatie
Onderhoud Eenvoudig Iets complexer door grotere elementen

Vervanging onderdelen Eenvoudig
Onderdelen moeilijker te vervengen
door complexe detaillering in fabriek

Variatie van open en
dichte vlakken

Eenvoudig te varieren binnen systeem
van stijlen en regels

Binnen elementkaders goed mogelijk,
betekent wel nieuwe elementen

Schuine lijnen
Complexere aansluitingen, verschillende onder
delen, veel handwerk in de uitvoering

Eenvoudig uit te voeren, zolang
elementen blijven aansluiten

Vrije vormen
Uiterst complexe uitvoering door veel unieke
onderdelen en aansluitingen

Complexe elementen goed te maken,
relatief eenvoudige montage

Integratie installaties
en functies

In principe mogelijk, maar levert vaak
extra werk op in complexe gevelzone

Goed mogelijk, hoge kwaliteit haalbaar
en montage wordt niet bemoeilijkt

Flexibiliteit en Hergebruik

Sloop en demontage
Eenvoudige sloop en demontage
in kleinere onderdelen

Eenvoudige sloop, demontage lastiger
door grotere maat elementen

Recycling
Aluminium goed te recyclen, evenals
andere onderdelen

Aluminium goed te recyclen, evenals
andere onderdelen

Nieuwe gevel; totale sloop
en vervanging gevel

Mogelijk, maar lange bouwtijd en veel
ruimte nodig op bouwplaats

Goed te doen, veel voordeel uit korte
bouwtijd en klene bouwplaats

Upgrade gevel; vervanging
deel van de gevel

Eenvoudig vervangen van panelen en
onderdelen

Losse panelen en glasvlakken lastiger
te vervangen in het werk

Lokale aanpassingen; door
functieverandering gebouw

Door montage in het werk is aanpassen
in het werk ook goed mogelijk

Voordeel is te behalen uit een modulair
aanpasbaar systeem, mist goed gekozen
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worden, maar de kans is groter dat gekozen zal worden voor een standaard systeem dat vervolgens met 
kleine aanpassingen geschikt kan worden gemaakt voor dit specifi eke ontwerp. 

Bouwkosten
Op het gebied van bouwkosten zal naar verwachting een elementengevel een hogere vierkante meter-
prijs hebben. Door de kortere bouwtijd en daarmee de kortere fi nancieringslast zal deze hogere kost-
prijs al ten dele kunnen worden gecompenseerd. Naar verwachting zullen de bouwkosten voor de keuze 
van een gevel voor het Science Business Center geen doorslaggevende rol spelen bij de besluitvorming. 
Vanwege de rol van het gebouw als showcase voor de TU Delft en als toonbeeld van moderne techniek 
zal de architectonische beeldkwaliteit van de gevel veel zwaarder wegen dan de bouwkosten. Door een 
architectonisch hoogwaardiger gevel en gebouw te maken kan men ook een kwalitatief hoogwaardiger 
product leveren als conferentiecentrum en daarmee ook hogere exploitatieopbrengsten genereren. 

Bouwproces
Met betrekking tot het bouwproces zal het ruimtebeslag van de bouwplaats geen doorslaggevende rol 
spelen voor de keuze voor een gevelsysteem. Op de bouwplaats in het Technopolis bedrijventerrein is 
voldoende ruimte voorhanden om alle gevelonderdelen op te slaan tot ze gemonteerd kunnen worden. 
De kwetsbaarheid van opslag op de bouwplaats voor diefstal en beschadiging en de daaruit volgende 
kosten van bewaking en vervanging zullen wel een rol kunnen spelen. De kortere bouwtijd van een ele-
mentengevel kan een voordeel opleveren voor de opdrachtgever, maar dat is afhankelijk van de tijdsdruk 
die de TU en de gemeente Delft als opdrachtgever achter de opdracht zetten. Aangezien het Technopolis 
gebied in de komende 20 tot 30 jaar in meerdere fasen ontwikkeld wordt, zal de opdracht vermoedelijk 
geen al te grote tijdsdruk kennen. 

Wat wel een rol speelt is dat door het grote aantal onderdelen de uitvoering van de gevel van het Science 
Business Center als in het werk gefabriceerde gevel al snel complex wordt. Hier zal bij de ontwerpoverwe-
gingen op teruggekomen worden. Een eventueel voordeel uit het benutten van een torenkraan die bij de 
ruwbouw gebruikt is, zal door de aannemer bepaald moeten worden. De schaalgrootte van het Science 
Business center maakt het echter wel aannemelijk dat de aanemer een torenkraan of andere zware bouw-
kraan zal inzetten bij de bouw van de draagconstructie. Deze kraan kan vervolgens nog enige tijd blijven 
staan om een elementengevel te monteren. Een ander voordeel van een elementengevel is het ontbreken 
van steigers of gevelhoogwerkers. Aangezien er om het Science Business Center heen een parkeergarage 
wordt gebouwd, zal het wellicht niet goed mogelijk zijn om van de buitenkant de gevels te bereiken. De 
technisch hoogstaande kwaliteit van een elementengevel is tot slot ook een argument, aangezien de TU 
van het Science Business Center een showcase wil maken. Een hoogwaardige gevel zal dit doel beter kun-
nen bereiken. 
In het defi nitieve ontwerp voor het Science Business Center is een kleiner deel van de gevel als vliesgevel 
uitgevoerd dan in het ontwerp, zoals dat voor dit onderzoek gebruikt is. Hierdoor veranderen de eerder 
genoemde overwegingen enigszins. Aangezien voor de montage van de natuursteengevel in ieder geval 
al verschillende montagevoorzieningen zoals steigers of gevelhoogwerkers benodigd zijn, zal een aan-
nemer er eerder voor kunnen kiezen om ook de vliesgevel in het werk uit te voeren. Deze steigers zouden 
zelfs in de weg kunnen staan bij het monteren van grote vliesgevelelementen. Door het uitvoeren van 
een deel van de gevel als in het werk gefabriceerde gevelbouw, wordt het aannemelijker dat de rest van 
de gevel ook in het werk wordt gefabriceerd, aangezien de logistiek en voorzieningen voor in het werk 
samengestelde gevelbouw al aanwezig zijn. Daarbij komt dat een in het werk gefabriceerde vliesgevel 
minder complex wordt als het een kleiner deel van de gevel betreft. 

Ontwerp
De variatie in het gevelontwerp van het Science Business Center is niet bijzonder groot. Langs alle gevels 
loopt een schuine glasstrook, ter plaatse waarvan de onderdelen van een gevel schuin op elkaar moeten 
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aansluiten. Maar verder is de gevel grotendeels orthogonaal. Bij de variant voor de in het werk gefabri-
ceerde gevel blijkt het zelfs mogelijk te zijn het grootste deel van de gevel met één model gevelpaneel te 
dichten. Ook bij een uitvoering als elementengevel blijkt het mogelijk te zijn om kleinere en grotere series 
gelijke elementen te maken. Een in het werk gefabriceerde gevel heeft in dit ontwerp iets meer standaar-
disatie en heeft daarmee een klein voordeel. In feite kan worden geconcludeerd dat met het huidige ont-
werp beide gevelsystemen zich nog prima lenen voor het ontwerp, en dat de in het werk gefabriceerde 
gevel iets eenvoudiger om de uitzonderingen in de gevel heen weet te werken. Mocht in het vervolg van 
dit ontwerpproces de complexiteit van de gevel verder toenemen, en vooral het aantal schuine aansluitin-
gen en uitzonderingen, dan wordt het juist aantrekkelijker om een elementengevel toe te passen. 
In het defi nitieve ontwerp voor het Science Business Center is de complexiteit van de vliesgevel eerder af-
genomen dan toegenomen, vooral doordat een kleiner deel van de gevel als vliesgevel wordt uitgevoerd.  
Hierdoor is de keuze voor een in het werk gefabriceerde vliesgevel voor de hand liggender geworden. 
Daarbij komt dat met de gekozen variant van glasgevel, met glazen stabilisatievinnen, deze stijlen in ieder 
geval in het werk samengesteld moeten worden. Hieruit volgt al snel dat de gehele vliesgevel in het werk 
samengesteld wordt. 
De natuursteengevel wordt in het werk samengesteld en heeft plaatafmetingen die varieren van 800x300 
tot 1700x700 mm. Deze maten zijn kleiner dan de afmetingen van de in het werk gefabriceerde platen in 
dit onderzoek en zodoende kan deze gevel met een grote mate van repetitie in het werk worden samen-
gesteld. Slechts een klein deel van de platen zal een uitzonderlijke vorm hebben, voornamelijk langs de 
schuine lijnen in de gevel. Door deze grote mate van repetitie is het voor de hand liggend om deze gevel 
in het werk samen te stellen. Daarbij komt dat de natuursteen platen in het werk aangebracht met een 
kleine naad van 8 mm op elkaar aansluiten en zeker van een afstand een aaneengesloten uiterlijk geven.  
Door verspringingen in de maten van de platen zijn in verticale richting geen doorgaande naden te zien. 
Als de gevel zou worden opgebouwd uit grotere elementen, zouden de verticale naden van de elementen 
bijna altijd als doorgaande, grotere naden zichtbaar blijven in het gevelbeeld. Deze grotere naden zouden 
het gevelbeeld van een massief blok kunnen verstoren en daarmee het concept minder krachtig tot uiting 
laten komen. 

Onderhoud en fl exibiliteit
Op het gebied van periodiek onderhoud en vervanging van onderdelen presteert de in het werk ge-
fabriceerde gevel beter, aangezien daar eenvoudiger onderdelen uit verwijderd en vervangen kunnen 
worden. Bij een elementengevel is dit een bewerkelijker proces, alhoewel de technische kwaliteit van een 
elementengevel hoger is en deze minder onderhoud en vervanging zal vergen. 
Voor een gewenste integratie van installaties en voorzieningen in de gevel presteert een elementengevel 
in vrijwel alle gevallen beduidend beter. Wanneer er uiteindelijk veel geïntegreerde installaties en voorzie-
ningen in de gevel worden toegepast, verdient een elementengevel zeker de aanbeveling. 
In het defi nitieve ontwerp voor het Science Business Center is geen gebruik gemaakt van decentrale in-
stallaties in de gevel, aangezien de belangrijkste ruimtes van het gebouw relatief diep zijn en naar ver-
houding weinig geveloppervlak hebben. Het is dus niet goed mogelijk om deze ruimtes via de gevel te 
klimatiseren. In de materialisatie van het Science Business Center zijn de installaties voor zover mogelijk 
uit het zicht weggewerkt, deze keuze volgt uit het architectonisch concept. Hierdoor is het ook minder 
logisch om decentrale installaties in de gevel te verwerken, aangezien deze installaties al snel een erg 
zichtbare plaats krijgen. In plaats daarvan is gekozen voor een lage-temperatuursysteem met klimaatpla-
fonds, zodat er optimaal gebruik kan worden gemaakt van duurzame technologie. 

Vanwege de functie van het Science Business Center en de specifi ek daarop afgestemde ruimtes, zijn er 
weinig mogelijkheden tot fl exibiliteit in gebruik van de ruimtes. Door de specifi eke vorm en afmetingen 
zijn een foyer, expositiezaal of conferentiezaal niet makkelijk voor andere functies te gebruiken. Als men 
hier toch voor kiest, zal dit in ieder geval een forse verbouwing betekenen en dan zal de gevel ook volledig 
vervangen kunnen worden. Een in het werk samengestelde gevel heeft hier een klein voordeel, aangezien 
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deze makkelijker lokaal vervangen kan worden. Wel kan de wens bestaan om de gevelbekleding na een 
aantal jaren te vervangen, om zo de rol als showcase voor de TU te kunnen blijven vervullen. Ook in dat 
opzicht is een in het werk gefabriceerde gevel in het voordeel. 
Na voltooiïng van het defi nitieve ontwerp voor het Science Business Center kan hier nog aan toegevoegd 
worden dat door de specifi eke nauwe relatie tussen concept en gevelbeeld het niet heel waarschijnlijk 
is dat de gevel ingrijpend veranderd zou worden, dit zou immers de architectonische kwaliteit van het 
ontwerp teveel aantasten. 

Uiteindelijk kan worden gesteld dat wat betreft dit specifi eke ontwerp de beide gevelsystemen elkaar niet 
veel ontlopen en beide systemen kleine voordelen en nadelen bieden. Bij het defi nitieve ontwerp voor 
het Science Business Center is gebleken dat door een aantal ontwerpbeslissingen, met name het massief 
en in het werk uitvoeren van de gesloten natuursteengevel en de wens van maximale transparantie in de 
glasgevel, de keuze voor een in het werk samengestelde vliesgevel veel voor de hand liggender is. 

Verder geldt dat voor een aantal belangrijke, vooral praktische en logistieke overwegingen met betrek-
king tot de systeemkeuze voor de gevel vooralsnog de informatie ontbreekt om voor het Science Business 
Center een gevelsysteem te kiezen. Deze afwegingen zijn afhankelijk van de praktijk van de aannemer en 
de logistiek en prijsvorming van de leveranciers en gevebouwers. Een voorlopige keuze voor een bepaald 
gevelsysteem kan in deze fase van het ontwerp vanuit de rol van architect en geveldeskundige gemaakt 
worden, maar uiteindelijk kan een aannemer besluiten om toch, op basis van zijn capaciteiten en omstan-
digheden, een ander systeem toe te passen. In dat geval zal het ontwerp wat betreft vormgeving niet of 
nauwelijks meer mogen veranderen, terwijl er toch voor een andere detaillering en uitvoering gekozen 
wordt. Beide gevelsystemen zijn veelzijdig genoeg om in een dergelijke situatie alsnog het gewenste 
beeld te realiseren, maar het ontwerp en de productie zullen minder effi  cient zijn. Wanneer een aanne-
mer dit goed weet te compenseren door het strategisch inzetten van materieel of technieken, levert dit 
uiteindelijk een voordeel op. 

In de loop van dit onderzoek is gebleken dat men, in de rol van architect/ontwerper, maar een beperkte 
invloed heeft bij de verschillende keuzemomenten en doorslaggevende factoren met betrekking tot de 
keuze voor een gevelsysteem. Slechts in een klein aantal gevallen zal een ontwerp zo specifi ek zijn dat 
het alleen in één specifi ek systeem kan worden uitgewerkt. Maar meestal zal blijken dat in de volgende 
fases van het bouwproces de betrokken partijen op basis van de geleverde randvoorwaarden van een 
ontwerp en op basis van hun eigen mogelijkheden en competenties de gemaakte voorstellen met betrek-
king tot een systeemkeuze zullen heroverwegen. Om te voorkomen dat een ontwerp hierdoor teveel zou 
veranderen, of dat er veel werk dubbel gebeurt, kan een architect proberen al in een vroege fase van het 
ontwerpproces contact te leggen met de latere aannemer, gevelbouwer en andere partijen die betrokken 
zijn in de latere fase van het bouwproces. Waar dit praktisch gezien haalbaar is, kan uit een dergelijke sa-
menwerking voordeel worden gehaald uit een vroegtijdige afstemming en optimale toepassing van een 
gekozen systeem. 
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 Evaluatie

Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van een dubbel afstudeertraject, voor architectuur en bouwtech-
nologie. Hierbij is, naast het zelfstandig uitwerken van een architectonisch ontwerp en een bouwtech-
nisch onderzoek, ook de integratie tussen het ontwerp en het onderzoek van belang. Het bouwtechnisch 
onderzoek is bedoeld om enerzijds generieke kennis op te leveren als zelfstandig bouwtechnisch onder-
zoek, en tegelijk is deze kennis van nut voor het uitwerken van het architectonisch ontwerp. 

Voor een goede evaluatie van de interactie tussen het bouwtechniek onderzoek en het architectonisch 
ontwerp is de gevolgde loop van het proces van belang. Rond het begin van het ontwerpproces voor het 
Science Business Center kwam er vrij snel een keuzemoment om een onderwerp te kiezen voor het bouw-
technisch onderzoek. Een bouwtechnisch onderzoek kost tijd om voorbereid en uitgevoerd te worden, 
zodoende was het raadzaam om hier op tijd mee te beginnen. 
In deze fase van het ontwerp voor het Science Business Center was het echter nog redelijk onzeker in wel-
ke richting het ontwerp zich zou ontwikkelen, zodat de toekomstige toepasbaarheid van het onderzoek 
maar ten dele kon worden voorspeld. Aangezien het onderzoek ook los van de toepassing op het Science 
Business Center zijn waarde heeft als wetenschappelijk onderzoek, kon de keuze voor een onderwerp ook 
op basis van deze relevantie gemaakt worden. 

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van het ontwerp voor het Science Business Center als case-study, om 
de toepassing van beide gevelsystemen te onderzoeken. Deze toepassing gaf enerzijds inzicht in de spe-
cifi eke verschillen tussen beide systemen bij toepassing op een concreet ontwerp, en anderzijds werden 
hierdoor ook de consequenties van gemaakte ontwerpbeslissingen voor de verdere uitwerking van het 
ontwerp duidelijk. Het eerste inzicht heeft geleid tot generieke kennis, de toepassing van twee verschil-
lende systemen op eenzelfde ontwerp geeft duidelijk vergelijkingsmateriaal voor beide gevelsystemen. 

Het tweede resultaat leidde tot gerichte kennis met betrekking tot het ontwerp voor het Science Business 
Center. Dit heeft er voor gezorgd dat bij de verdere ontwikkeling van het ontwerp meer inzicht kwam in 
bijvoorbeeld de aanpassing van de gevelopeningen op stramienmaten en het aanpassen van uitzonde-
ringen, zodat het gebouw zoveel mogelijk met standaard onderdelen gemaakt kan worden. Ook met be-
trekking tot de afmetingen van gevelpanelen gaf het onderzoek veel duidelijkheid. Bij de toepassing van 
grote elementen bleek dat veel elementen een unieke vorm kregen, terwijl bij de toepassing van kleinere 
panelen de hoeveelheid onderdelen snel toenam. Beide eff ecten hebben voor- en nadelen. Er blijkt een 
optimale grootte te zijn van elementen bij elk specifi ek ontwerp, waarbij de hoeveelheid onderdelen en 
de hoeveelheid uitzonderingen optimaal zijn. Bij de uitwerking van het gevelontwerp is zoveel mogelijk 
gebruik gemaakt van deze kennis. 

Na het uitvoeren van het bouwtechnisch onderzoek is het ontwerp aan het Science Business Center ver-
der uitgewerkt. Hierbij veranderde het ontwerp op een aantal punten, de materialisatie van gebouw en 
gevel werden steeds concreter ingevuld en ook vanuit het architectonisch concept werden de eisen aan 
het ontwerp steeds scherper ingevuld. Vanuit het consequent doorwerken vanuit het architectonisch con-
cept is een specifi eke vormentaal ontwikkeld, die de vormgeving van het gebouw verder heeft beinvloed. 
Dit heeft ertoe geleid dat het ontwerp veranderde, en dat de case-study uit het bouwtechnisch onderzoek 
niet meer letterlijk toe te passen is op het huidige ontwerp. Het gevelontwerp is te ingrijpend veranderd, 
de maten en afmetingen van het ontwerp zijn aangepast en ook de plaats en vorm van raamopeningen 
is veranderd.  Deze veranderingen van het ontwerp waren onvermijdelijk, aangezien in een vroege fase 
van het architectonisch ontwerp het bouwtechnisch onderzoek al werd uitgevoerd. Op deze manier kon 
de opgedane kennis uit het onderzoek worden gebruikt bij de verdere uitwerking vahet ontwerp. Het was 
daarom niet relevant om te wachten tot het architectonisch ontwerp verder ontwikkeld was, aangezien 
bij deze ontwikkeling juist de kennis uit et onderzoek van belang was. 
Bij deze uitwerking van het ontwerp is het bouwtechnish onderzoek vooral relevant gebleken op de eer-
der genoemde punten met betrekking tot schaalgrootte van onderdelen en standaardisering van vormen 
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en afmetingen van het ontwerp. De opgedane technische kennis met betrekking tot vliesgevelsystemen 
en de bijbehorende bouwprocessen hebben hun waarde bewezen bij het uitwerken en detailleren van 
de gevel. 

Bij de uitwerking van het ontwerp is gekozen voor een maximaal transparante glasgevel, en deze keuze 
voor maximale transparantie heeft geleid tot een gevelsysteem met glazen vinnen en structurele begla-
zing. Dit is geen vliesgevel meer, hoewel het toegepaste systeem wel sterk verwant is aan en gebaseerd is 
op een traditionele vliesgevel. Bij de ontwikkeling van deze gevel is vanuit die verwantschap veel gebruik 
gemaakt van de opgedane kennis uit het bouwtechnisch onderzoek. 

In de loop van dit onderzoek is veel kennis opgebouwd met betrekking tot vliesgevelsystemen. Het on-
derzoek heeft een generiek wetenschappelijke toepassing in het inzichtelijk maken van de verschillen 
tussen beide gevelsystemen en de randvoorwaarden die een rol spelen bij de keuze tussen deze twee 
systemen. Daarnaast heeft het onderzoek toegevoegde waarde bij dit specifi eke ontwerpproject, door de 
toepassing van beide systemen op het ontwerp, in de case-study, evenals door de opgebouwde kennis 
ten aanzien van vliesgevelsystemen, schaalgrootte en bouwproces. De toegepaste vliesgevels uit de case-
study hebben veel informatie gegenereerd over het ontwerp van het Science Business Center. Daarbij kon 
de kennis over detaillering en uitvoering van vliesgevels worden toegeast bij de verdere detaillering van 
het Science Business Center. Deze opgebouwde kennis kon op vele manieren worden ingezet bij de ver-
dere uitwerking van het ontwerp. Hoewel het uiteindelijke ontwerp dus geen traditionele vliesgevel meer 
bevat, is er zeker geprofi teerd van de kennis en ervaring, opgedaan bij dit onderzoek. 
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