
DOORZICHT
La Samaritaine (in 
aanbouw, Parijs)
De golvende glazen 
gevel die warenhuis La 
Samaritaine in Parijs 
zal omsluiten, zorgt 
voor ophef. Architec-
tonisch hoogstandje 
of douchegordijn? 
U mag het zeggen. 
Architect: SANAA. 
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Door Elsbeth Grievink

Modewinkels, kantoortorens, zelfs 
woningen worden steeds vaker uit 
glas opgetrokken. De techniek heeft 
een enorme vlucht genomen.
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‘bakstenen’, de dorpels, alles. 
‘We wilden het oude karakter van 

de PC Hooftstraat terugbrengen, 
zonder concessies te doen aan 
de eisen die een moderne flag-
shipstore stelt’, zegt Gijs Rikken 
van MVRDV, het architectenbureau 
dat de Crystal Houses ontwierp. ‘De 
oplossing vonden we in het gebruik 
van glas voor de hele façade.’ 

Het was nog niet gemakkelijk 
de oorspronkelijke gevel na te 
bouwen met glas. Want hoe maak 
je een ‘baksteen’ van glas? En hoe 
kom je aan transparante specie? 
Met behulp van het Venetiaanse 
glasbedrijf Poesia is het gelukt 

glazen stenen te produceren. In sa-
menwerking met de TU Delft werd 
een transparante ‘tandartslijm’ 
ontwikkeld waarmee de stenen aan 
elkaar gemetseld konden worden. 
Het resultaat is van een sprookjes-
achtige schoonheid. 

Er zijn meer modewinkels waar 
glas op een radicale manier is 

M
aandenlang 
werd aan de 
Amsterdam-
se PC Hooft-
straat aan 
een geheim 
project ge-

werkt. Dat in de voormalige 18de-
eeuwse arbeidershuizen op num-
mer 94 en 96 een tijdelijke Chanel 
Boutique zou komen was bekend. 
Toch was de verrassing enorm 
toen op de dag van de opening het 
doek van de gevel verwijderd werd 
en de Crystal Houses tevoorschijn 
kwamen, met een façade compleet 
van glas. De ramen, de kozijnen, de 

Hoe maak je een 
‘baksteen’ van glas? 
En hoe kom je aan 
transparante specie? 

Het European 
Patent Office EPO 
(in uitvoering, Rijs-
wijk). Gebouw met 
dubbele glasgevel, 
met acht meter bin-
nentuin tussen bin-
nen- en buitengevel. 
Architect: Ateliers 
Jean Nouvel i.s.m. 
Dam & Partners 
Architecten.

ingezet. Bijvoorbeeld de Prada-
winkel van het Zwitserse bureau 
Herzog & de Meuron in Tokio. Het 
zes verdiepingen tellende gebouw 
heeft een huid van glas, die door 
een raster van stalen wiebertjes 
naar buiten puilt. Of het Parijse 
warenhuis La Samaritaine, dat nu 
van het Japanse architectenbureau 
Sanaa een plooiend glasgordijn 
krijgt. Maar ook op de Amsterdam-
se Zuidas is al meer glas te vinden. 
Waar komt deze trend vandaan? 
Wat zijn de voordelen van glas? En 
wat kan het ons nog meer brengen 
in de toekomst? 

De opmars van glas is al in de 

jaren twintig van de vorige eeuw 
begonnen. Architecten wilden de 
leefomstandigheden van mensen 
verbeteren door meer licht en lucht 
toe te voegen. Mies van der Rohe 
was een voorloper en een mooi 
Nederlands voorbeeld is het Glas-
paleis in Heerlen, van Frits Peutz. 
Door de volledig glazen gevel kon 
warenhuis Schunck ál zijn waren in 
het volle daglicht uitstallen. 

Onzichtbare coatings
De laatste tien, twintig jaar hebben 
vooral technische innovaties het 
gebruik van glas doen toenemen. 
Volgens Roel Bosch, architectadvi-

seur bij de internationale glas-
specialist Saint-Gobain, heeft het 
Instituut voor Beeld en Geluid in 
Hilversum tien jaar geleden veel 
in gang gezet. Voor de gevel van 
reliëfglas, waar afbeeldingen uit 
de Nederlandse televisiegeschiede-
nis op geprint moesten worden, 
werden speciale ovens aangekocht 
en een nieuw soort printer ontwik-
keld. Een traject van jaren, maar 
het resultaat mocht er zijn: het werd 
‘de moeder aller innovatieve glas-
projecten’, aldus Bosch. Sindsdien 
ziet hij de vraag naar glas stijgen. 
‘Architecten willen steeds meer en 
steeds grotere glaspartijen. Vroe-

Chanels winkelpui van glazen 
bakstenen, die met ‘tandartslijm’ 
op elkaar ‘gemetseld’ zijn. Nog 
nooit zag een bouwplaats er zo 
clean uit, er mocht geen stofje in 
de transparante specie belanden. 
Architect: MVRDV. 

Het Glaspaleis (1933, Heerlen, 
door Frits Peutz), gebouwd 
als revolutionair transparant 
warenhuis, nu cultureel centrum. 
Rechts: interieur van First XL in 
Rotterdam van de Architekten Cie.

Hal Instituut voor Beeld en Geluid, 
Hilversum, van Neutelings Riedijk.
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ger was twee bij drie meter groot. 
Tegenwoordig kijken we van vier 
meter breed glas zonder spijlen niet 
meer op.’

Alex de Jong, architect bij OMA, 
herkent zich daarin. ‘Glas maakt 
een gebouw open en transparant. 
Het brengt meer daglicht binnen, 
waardoor je kunt besparen op 
stroom voor verlichting. Bovendien 
voelen mensen zich prettiger bij 
veel daglicht en uitzicht. Daarom 
blíjven wij pushen om de ontwikke-
ling verder te krijgen.’ 

Een van dé technische ontwikke-
lingen van de laatste tijd is het bui-
gen en plooien van glas, waardoor 
de draagkracht toeneemt. Deze 
techniek is afkomstig uit de auto-
industrie en wordt door architecten 
gretig opgepikt en vertaald naar de 
bouw. De gevel van La Samaritaine 
is daarvan een goed voorbeeld. 
‘Op verzoek van architecten en 
adviesbureaus, die over de bouw-
fysische kwaliteiten van gebouwen 
oordelen, ontwikkelen wij nieuwe 
producten’, vertelt Bosch van glas-

bedrijf Saint-Gobain. ‘In tien jaar 
tijd hebben de mogelijkheden met 
glas hierdoor een vlucht genomen 
en is er brandwerend, isolerend, 
klimaatbeheersend, reflecterend, 
geluidswerend en zelfreinigend 
glas op de markt gekomen, waar-
mee veel geld te besparen is. Neem 
de nagenoeg onzichtbare zonwe-
rende coatings. Deze reflecteren 
zonne-energie, waardoor het 
gebouw niet te veel opwarmt. Dat 
scheelt in de kosten voor airco-
koeling, die veel hoger zijn dan de 
kosten voor verwarming.’

In het centrum van Rotter-
dam staat een gebouw waarvoor 
architectenbureau OMA dankbaar 
gebruikmaakte van alle nieuwe 
mogelijkheden: het Timmerhuis. 

Deze kantoor- en woontoren is 
opgebouwd uit glazen blokken. 
‘Iedere kubus bestaat uit drie 
lagen glas’, vertelt projectarchitect 
Alex de Jong. ‘De buitenste laag is 
voorzien van een print van stipjes 
en een zonwerende coating. Op de 
binnenste glaslaag is een e-coating 
aangebracht, die de warmte bin-
nen of juist buiten houdt. Beide 
coatings zijn onzichtbaar.’

Bruggen van glas
Rob Nijsse, de glasprofessor van Ne-
derland, was betrokken bij de bouw 
van het Timmerhuis en de Crystal 
Houses. Aan de TU Delft leidt hij een 
onderzoek naar nieuwe mogelijkhe-
den met glas. Op dit moment werkt 
hij aan ‘de perfecte glazen kolom’. 
‘Glas kan goed tegen druk, maar 
slecht tegen buiging. Wij onder-
zoeken nu hoe we goede dragers 
moeten maken. Ik verwacht dat over 
een paar jaar de eerste gebouwen 
met glazen kolommen gebouwd zul-
len worden.’  

De Jong van OMA volgt de ont-

wikkelingen op de voet, en houdt 
daarbij goed in de gaten wat Apple 
doet. Hij verwijst naar de nieuwste 
Apple Store in Istanboel, waarvan 
de wanden bestaan uit gigantische, 
ononderbroken glasplaten met een 
flinterdun aluminium dak erop. Als 
een Macbook Air met lucht ertussen. 
‘Het is ongelofelijk wat ze daar heb-
ben neergezet. De volgende stap is 
een glazen dak erop. Ik verwacht dat 
we glas steeds meer als constructief, 
dragend materiaal gaan gebruiken. 
Dat we hele gebouwen van glas gaan 
bouwen. Bruggen misschien wel. 
Glas zou weleens hét bouwmateri-
aal van de toekomst kunnen zijn. 
Woestijnen genoeg. Met al dat zand 
valt een hoop glas te produceren.’ 
Tel daar de uitvinding van Markus 
Kayser bij op. Hij ontwikkelde een 
3D-printer die op zonne-energie 
glasplaten uitprint. 

En hebben we op een dag toch 
genoeg van die glazen gebouwen? 
De architect van de Crystal Houses 
haalt zijn schouders op: ‘Dan smel-
ten we ze gewoon weer om.’ o

‘ Ik verwacht dat we 
glas steeds meer als 
dragend materiaal 
gaan gebruiken’

Links: Prada- 
en Cartier-win-
kel van Herzog 
& de Meuron in 
Tokio. Onder: 
glasplaat en 
-gevel van 
het Stedelijk 
Museum in 
Den Bosch, 
van Bierman 
Henket.

Het Timmerhuis  
in Rotterdam.
Bijnaam: wolk van 
glas. De woontoren 
is opgebouwd uit 
kubussen van drie-
dubbel glas. Van 
architectenbureau 
OMA. 
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