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Stalen kolom 
ø168mm,

 gepoedercoat
 wit RAL 9003

Verticale doorsnede met draaiend deel

Neutraal 
zonwerend 

isolatieglas

Stalen hoeklijn

Kozijn IP Company

Geventileerd 
beglazingsprofiel

Betonkolom ihwg ø 350

7525+

7100+

3700+

3200+

4500+

Verticale doorsnede gesloten geveldeel

7525+

7100+

3700+

3200+

Gezette stalen dakkap
met antidreunfolie

Multiplex 15mm
Dampremmende folie

Stijl- en regelw. 46x117
Steenwol 120mm

Dampdoorl. waterk. folie
Latten 38x46, zwart
Th. verz. plaatstaal, 

gepoedercoat wit

Tussenregel 71x117

Gipsvezelplaat
Multiplex 15mm

Dampremmende folie
Stijl en regelw. 46x117
Hoogw. isolatie 85mm

Dampdoorl. waterk. folie
Zwak gevent. spouw

Staalplaat 1mm 
(volledig verlijmd)

PUR-isolatie 20mm
Diamantglas 8 mm, 

wit geëmailleerd

Alu U-profiel 
20mm (verlijmd)

Gipsplafond schuurwerk

Alu waterslag, wit

Latten 28x46, zwart

Th. verz. plaatstaal 4mm,
 gepoedercoat wit

bevestigd met verzonken 
schroeven in kleur

Vloerverwarming
Dampremmende folie

Drukv. isolatie 120mm

Beton ihwg, 300mm

Cementdekvloer 80mm

Horizontale doorsnede 1

Stalen hoeklijn
Kitvoeg

Dagstuk/glaslat

Zwak geventileerde spouw
Staalplaat 1mm (volledig verlijmd)
PUR-isolatie 20mm
Diamantglas 8 mm, wit geëmailleerd (RAL 9003)Alu U 20mm (verlijmd)

Kozijn IP Company1200 Gipsvezelplaat
Multiplex 15mm

Dampremmende folie

Stijl en regelwerk 46x117, hoh 600

Hoogwaardige isolatie 85mm
Dampdoorl. waterk. folie

Horizontale doorsnede 2

B
O

U
W

W
E

R
E

L
D

 #
 0

4
N

ie
uw

bo
uw Glasgevel strak en 

egaal wit
Blinde bevestiging met sandwichpaneel

De nieuwe docentenkamer van de Amers-
foortse Mondriaanschool heeft een volglazen
gevel. Open en dichte geveldelen wisselen
elkaar af. Voor de dichte geveldelen is ge-
emailleerd glas aangebracht met een blinde
bevestiging. De rand van deze panelen dekt
ook de profielen van het zichtglas af.
Tekst: Henk Wind; Foto’s: Bouwbedrijf A. Huurdeman bv en
Henk Wind
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1. De docentenkamer kent een gebogen plattegrond met

heel strakke geveldetails.

2. De dichte geveldelen zijn blind bevestigd.

3. De plattegrond heeft de vorm van een schilderspallet.

De nieuwe docentenkamer van locatie Mondriaanschool van het
Vallei College in Amersfoort is op zes kolommen boven het plein
geplaatst. Door momentvaste verbindingen in een dikke betonvloer
konden stabiliteitsverbanden achterwege blijven. Architecten-
bureau Kristinsson gaf de docentenkamer een plattegrond in de
vorm van een schilderspallet, refererend aan de naamgever van de
school. Meest opvallende aan de docentenkamer is echter de gevel,
die uitgevoerd is met glaspanelen in een zeer strakke detaillering.
Open en gesloten geveldelen wisselen elkaar daarbij af.
Voor de uitwerking en detailleringen van deze gevel stelde Bouw-
bedrijf A. Huurdeman uit Amersfoort een bouwteam samen.
 Projectleider Remco Swaab geeft aan dat in dit bouwteam gaande-
weg een steeds strakkere detaillering werd nagestreefd. Met als
eindresultaat dat er alleen nog maar glas zichtbaar is tussen de
plaatstalen dak- en vloerrand.
De belangrijkste zoektocht was naar een mogelijkheid om ter
plaatse van de gesloten geveldelen ruiten van 1,20 x 3,40 m blind te
kunnen bevestigen. Bedrijfsleider Dirk van Dijk van Dijkwaard Glas
& Schilderwerken vertelt dat het in eerste instantie de bedoeling
was om smallere stroken geëmailleerd glas te  bevestigen met
schroeven. Maar ruiten van de volle breedte en hoogte en een
blinde bevestiging hadden toch de voorkeur. Daarbij kwam dat het
bouwteam streefde naar een zeer witte kleur.

Diamantglas
In overleg met Ben Evers Glasindustrie uit Schijndel is gekozen
voor gehard diamantglas van 8 mm dik met een witte emaillaag op
de achterzijde. ‘Diamantglas is glas dat heel blank is. Gewoon glas
heeft altijd een wat groene gloed. Diamantglas is wel duurder dan
gewoon glas, maar vanwege het witte email had het in dit geval
toch duidelijk de voorkeur’, zegt Dirk van Dijk.
De bevestiging van de panelen mocht uiteraard geen afbreuk doen
aan dit witte uiterlijk. ‘Doordat het glas op enige afstand zit van de
achterconstructie krijg je heel snel schaduwwerking. We hebben
het glas al dubbel laten coaten zodat het vrijwel dekkend is, maar
dan nog kunnen de bevestigingen zich aftekenen.’

Sandwichpaneel
Om dat te voorkomen is het glas uitgevoerd als sandwichpaneel.
Als kaderrand zijn aluminium U-profielen opgelijmd, met de open
zijde naar buiten toe. Binnen de U-profielen is een 20 mm dikke
PUR-plaat ingelijmd. Vervolgens is het geheel opgesloten door aan
de achterzijde een 1 mm dikke staalplaat aan te brengen. Ook die is
verlijmd met de aluminium U-profielen en met de PUR-plaat. Dit is

2

3

in de fabriek uitgevoerd onder zogenaamde 3M-condities en dus
volledig gegarandeerd.
Door deze opbouw ontstaat een door en door verlijmd sandwich-
paneel, wat niet alleen de schaduwwerking voorkomt, maar  tevens
constructief gunstig is. En de extra isolatie van het  buitenblad
draagt ook nog eens bij aan een betere Rc-waarde van de gevel.
Rekentechnisch had deze buitenruit direct tegen het hsb-binnenblad
kunnen worden gemonteerd. Projectleider Remco Swaab koos van-
wege de dampdichtheid van het glas echter het zekere voor het on-
zekere en liet toch een zwak geventileerde spouw aanbrengen. Daar-
voor zijn de latten tegen de hsb-constructie voorzien van  inkepingen.

Stalen strip
Om de ruiten blind te kunnen bevestigen liet Bouwbedrijf Huurde-
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man een stalen strip bevestigen tegen de hsb-constructie. Aan de
achterzijde van deze strip zijn staalplaatjes opgelast als afstandhou-
der. Het aluminium U-profiel van de buitenruit valt over deze staal-
strip heen, zodat de buitenruit aan de onderzijde gefixeerd is. Achter
dit U-profiel is nog een gezette strip met een lip bevestigd die aan-
sluit op de onderrand van het glas. Deze lip voorkomt nazakken van
het glas, maar dient vooral de maatvoering. Die is van essentieel
 belang omdat de ruiten strak aansluiten op de vloer- en dakrand.
Aan de bovenzijde wordt de ruit vastgemaakt middels een stalen
strip die in het bovenste U-profiel van het glas wordt geschoven en
die wordt vastgeschroefd aan de hsb-constructie. De bevestiging is
naderhand onzichtbaar doordat de stalen dakrand hiervoor langs
wordt gemonteerd.

Hoeklijntje
Voor het zichtglas is gekozen voor een zo slank mogelijke bevesti-
ging. Hiervoor is een hoeklijntje geplaatst als raamkader. Het glas
is daar van binnenuit tegenaan geplaatst. Door een aftimmering
met dagstukken als glaslat, is het hoekprofiel van binnenuit niet
zichtbaar. Om het hoeklijntje ook van buitenaf aan het oog te ont-
trekken, stelde Swaab voor om de geëmailleerde buitenruiten extra
breedte te geven, zodat ze voor het hoeklijntje langs vallen. Door 
de gebogen plattegrond ontstaan dan wel openstaande naden van
verschillende grootte. Die worden afgedicht met kit.

Draaiende delen
Een aantal transparante geveldelen zijn voorzien van draaiende
delen. Deze delen hebben afmetingen van 1,20 x 1,8 m. Omdat ook
hier een slank uiterlijk vooropstond, is gekozen voor kozijnen van 
IP Company. Dit zijn kozijnen die aan de buitenzijde bestaan uit 
aluminium en aan de binnenzijde uit hout. Bijzonder is vooral dat
het glas in het houten raam wordt verlijmd, waardoor een stabiele
 constructie ontstaat. Daardoor zijn grotere afmetingen mogelijk
met slankere profielen. De aluminium buitenzijde wordt op het
hout  geschroefd, wat volgens IP Company vanwege verschil in
 thermische werking beter is dan een kliklijst.
De kozijnen van IP Company zijn voorzien van neutraal zonwerend
glas dat geleverd is door Dijkwaard. Daardoor zijn draaiende en niet
draaiende delen voorzien van hetzelfde glas en zijn teintverschillen
voorkomen.

Leerlingbouwplaats
Bouwbedrijf A. Huurdeman heeft de bouw van de docentenkamer
uitgevoerd als leerlingbouwplaats. De bijzondere constructie

maakte de bouw tot een klus, waarbij ze zich volop konden oefenen
in het vakmanschap. Zo werd onder meer de gebogen plattegrond
handmatig uitgezet door leerlingen.

Projectgegevens
Locatie: Columbusweg 40, Amersfoort

Opdrachtgever: Mondriaanschool, VMBO met leerwegondersteuning, Amersfoort

Ontwerp: Architectenbureau Kristinsson, Deventer, www.kristinsson.nl

Constructieadviseur: A. de Lange adviesbureau, Putten, www.aadl.nl

Uitvoering: Bouwbedrijf A. Huurdeman BV, Amersfoort, www.huurdeman.nl

Glasgevel: Dijkwaard Glas & Schilderwerken, Haaften, www.dijkwaard.nl

Glasleverancier: Ben Evers Glasindustrie bv, Schijndel, www.benevers.nl

Kozijnen: IP Company, Epse, www.ip-company.nl

Bouwperiode: september 2009 - maart 2010 
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4. Gevelvullende houtskeletbouwelementen vormen de gesloten

wanddelen.

5. De glaselementen steunen af op een stalen strip.

6. Een extra strip met lip aan de onderzijde voorkomt nazakken

van het glas, maar dient tevens voor een strakke maatvoering.

7. Nog voordat de buitenzijde helemaal gereed was, was de

 docentenkamer al ingericht.

7

10BWE004_Mond.qxp:Bwe  3/23/10  3:08 PM  Page 20


