
BUILDING HOLLAND 2019 

 OVERKAPPEN MET KOUD-GEBOGEN GELAAGD GLAS 1 

DUURZAAM OVERKAPPEN 

DOOR TOEPASSING VAN 

KOUD-GEBOGEN GELAAGD GLAS 

 

Ir. L.I. Vákár, Movares 

 
  



BUILDING HOLLAND 2019 

 OVERKAPPEN MET KOUD-GEBOGEN GELAAGD GLAS 2 

Movares heeft een nieuwe constructiewijze ontwikkeld voor transparante overkappingen die 
een grote mate van duurzaamheid koppelt aan een enorme bouwkostenbesparing. Door in te 
spelen op de eigenschappen van het hierin gebruikte glas kan er ook flink op de draagconstruc-
tie worden bespaard. Bovendien zijn de gebruikte materialen eenvoudig te recyclen. 

Met het oog op de sociale veiligheid en daglichttoetreding zijn veelal (deels) transparante over-
kappingen gewenst. Meestal zijn kunststoffen minder geschikt omdat ze vervuilen en veroude-
ren. Daarom verdient het de voorkeur om glas toe te passen. Uit veiligheidsoverwegingen moet 
dit gelaagd glas zijn. Door het glas te buigen wordt de draagkracht flink vergroot en worden 
grotere overspanningen gehaald bij gelijke dikte. Maar warm-gebogen gelaagd glas is kostbaar. 
Daarom ontwikkelde Movares koud-buigbaar gelaagd glas. Dit glas is half zo duur als warm-ge-
bogen gelaagd glas – voor een losse ruit bedraagt de prijs zelfs een achtste. Met dit glas zijn 
overkappingen veel kosteneffectiever en duurzamer te realiseren dan ooit mogelijk was. 

Duurzaamheid van het glas: transparanter, lichter, goedkoper 

Het toepassen van koud-gebogen gelaagd glas is uit oogpunt van duurzaamheid zeer interes-
sant. Koud-buigbaar wil zeggen dat het in rechte vorm naar de bouwplaats vervoerd wordt om 
daar ter plekke tegen een gekromde draagconstructie gebogen en vervolgens bevestigd te wor-
den. 

Om te beginnen halveert het materiaalgebruik ongeveer. Er kan veel dunner glas gebruikt wor-
den doordat het door de schaalwerking ten gevolge van de buiging een flinke extra draagkracht 
krijgt – denk aan een eierschaal – waardoor het grotere overspanningen kan halen. Door het 
koud-buigen ontstaat bovendien een gunstige voorspanning in het glas waardoor de glasdikte 
gehalveerd kan worden. 

Daarnaast vindt bij warm-gebogen gelaagd glas het buigen plaats door het tot het verwekings-
punt verhitten van de ruiten, waarbij ze over een mal worden gebogen. Bij koud-buigbaar glas 
zijn verhitting en mal overbodig. Weer een enorme energiebesparing dus. 

Vlakke ruiten zijn eenvoudiger en goedkoper naar de bouwplaats te transporteren. Er passen 
immers meer vlakke ruiten op een wagen dan gekromde. De montage vergt nauwelijks meer 
energie dan bij vlakke of warm-gebogen ruiten. 

Het koud-gebogen glas wint het van kunststoffen die soms als alternatief voor gebogen glas 
worden toegepast. Immers, glas wordt voornamelijk van zand, kalk en soda gemaakt, wat in 
overvloed beschikbaar is. Kunststoffen zijn aardolieproducten met alle nadelen van dien zoals 
de uitputting van grondstoffen. Bovendien laden kunststofplaten elektrostatisch op waardoor 
ze vervuilen en zijn ze krasgevoeliger dan glas. Deze onderhoudsgevoeligheid is bij het glas van 
een andere orde. Daarnaast vormen kunststoffen een minder gelukkige keuze vanwege de ver-
oudering door zonlicht. Bovendien vormen kunststoffen in geval van brand een potentieel ge-
vaar, omdat ze kunnen branden of smelten en uiteenvallen in giftige gassen. 

Daarbij is koud-gebogen gelaagd glas redelijk bestand tegen vandalisme en is er een bevesti-
gingssysteem ontwikkeld waarmee het minimaal een half uur in de sponningen blijft hangen bij 
brand.  
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Zandzakslingerproef toont de 
vandalismebestendigheid aan 

Een brandproef op ware grootte valideert 
het brandgedrag 

Koud-gebogen gelaagd glas is niet alleen toe te passen als gelaagd glas, maar ook als isolatie-
glas met luchtspouw zoals bij het JinSo-paviljoen in Amsterdam en zelfs als triple-glas met twee 
luchtspouwen zoals toegepast in het Provinciehuis in Haarlem. Zo worden hoge isolatiewaar-
den bereikt. 

Daarnaast kunnen er in het gelaagde glas zonnecellen worden geïntegreerd1 om de duurzaam-
heid verder te verhogen zoals o.a. in de perronkappen van Utrecht Centraal en het atrium van 
het hoofdkantoor van Van Leeuwen Buizen is gebeurd. 

Belangrijkste besparingen en circulariteit 

De belangrijkste besparing is echter in de draagconstructie te vinden. Door dit alles hoeft de 
draagconstructie namelijk minder belasting te dragen en kan hij minder fijnmazig worden uit-
gevoerd. Bovendien kan hij slapper ontworpen worden: het glas kan immers met de vervormin-
gen van de draagconstructie meebuigen. Het aantal onderdelen neemt daarnaast af ten op-
zichte van een gefacetteerde kap doordat de glasdragers niet ter plaatse van elke knik een ver-
binding behoeven. Een reductie van het aantal verbindingen met een factor drie is het gevolg. 
De hele draagconstructie wordt lichter en dat vertaalt zich weer in een lichtere fundering. Hier-
door neemt het materiaalgebruik in z’n totaliteit aanzienlijk af zodat de duurzaamheid van de 
constructie verder toeneemt. Er worden minder eisen gesteld aan de nauwkeurigheid van de 
fabricage: glas dat tegen de draagconstructie gebogen wordt past altijd, zelfs als de straal af-
wijkt van wat bedoeld was. 

Een ander duurzaamheidsvoordeel zit in het feit dat zowel het staal als het glas waaruit de 
overkapping is opgebouwd juist de materialen zijn die in Nederland voor vrijwel 100% worden 
gerecycled, zodat ingespeeld wordt op de wens tot circulariteit. Na demontage van de ruiten 
worden ze na enige tijd weer recht en kunnen ze in een ander bouwwerk weer in de dan beno-
digde kromming worden gebogen. Is de ruitmaat niet her te gebruiken, dan kan het glas uiter-
aard weer worden omgesmolten. 

Door de lage prijs kan een grote hoeveelheid glas in het dak worden opgenomen waardoor niet 
alleen een plezierig omgevingsklimaat ontstaat, maar overdag ook sterk op kunstlicht bespaard 
kan worden. 

Samenvattend kan een met dit glas ontworpen overkapping zeer materiaaleconomisch worden 
uitgevoerd, terwijl door het lage gewicht en het beperkte aantal onderdelen op de montage 
bespaard wordt. Hiermee daalt de voor de productie en de bouw benodigde energie aanzien-
lijk. Daarnaast zijn de gebruikte materialen eenvoudig te recyclen en wordt er sterk op onder-
houd bespaard. Een zeer duurzame overkapping dus. 

De besparing bedroeg bij de vierde overkapping van station Amsterdam Centraal, bestemd 
voor het busstation, zelfs bijna 50% (!) van de tot dan toe gebruikelijke bouwsom. Zo wordt 
                                                           
1 Gepatenteerd WO2007142515  (A1)  -  COLD-CURVED SOLAR PANEL 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20071213&DB=&locale=nl_NL&CC=WO&NR=2007142515A1&KC=A1&ND=4
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duurzaamheid gekoppeld aan grote economische besparingen, terwijl de gewenste publieks-
kwaliteit meer dan gerealiseerd wordt. 

 
Busoverkapping IJsei Station Amsterdam Centraal 

Veel navolging in overkappingen 

Vanwege genoemde economische en duurzaamheidsvoordelen verdient de constructiewijze 
van deze overkapping navolging en heeft die ook gekregen. Doordat na het ontwerp van deze 
overkapping in 2001/2002 de uitvoering lang op zich liet wachten door vertragingen van de 
Noord/Zuidlijn, is een later ontworpen overkapping waarbij van ditzelfde constructieprincipe is 
uitgegaan zelfs al eerder gebouwd. Het betreft de overkapping van station Amsterdam Sloter-
dijk Hemboog. Die overkapping kon door nagenoeg een kopie van dit constructiesysteem zo 
licht gemaakt worden dat het bestaande viaduct deze kapconstructie kon dragen, terwijl het 
eigenlijk niet berekend was op een overkapping. Ook de perronkappen en passerelle van sta-
tion Arnhem zijn met koud-gebogen gelaagd glas uitgevoerd. Daarnaast zijn er inmiddels di-
verse andere ontwerpen op basis van dit systeem gebouwd zoals bijvoorbeeld station 
Leidschenveen, de perronkappen van station Breukelen en die van de stations Utrecht Zuilen 
en Utrecht Centraal (beide laatste met in het glas geïntegreerde zonnecellen, een doorontwik-
keling van het koud-buigbare gelaagde glas), de haltes Noord en Noorderpark van de 
Noord/Zuidlijn in Amsterdam en de Tophalte Hollands Spoor in Den Haag. Ook in het buiten-
land is dit constructiesysteem inmiddels toegepast, zoals in de stationsoverkapping van light-
rail-station Poznań in Polen. 

Met de ontwikkeling van zowel het koud-buigbare gelaagde glas als het specifieke constructie-
systeem van de overkapping IJsei is dus duidelijk een nieuwe trend ingezet die navolging vindt. 
Naar verwachting zal dit alleen nog maar toenemen. 

Veelvuldig bekroond 

Diverse bouwwerken met koud-gebogen gelaagd glas hebben een Nationale Staalprijs gewon-
nen. Dit is niet toevallig: immers, staalconstructies kunnen met koud-gebogen gelaagde begla-
zing aanzienlijk lichter worden uitgevoerd. Zo was de overkapping van station Hemboog de 
winnaar van een van Nationale Staalprijzen in 2010. Ook een andere winnaar van de Staalprij-
zen dat jaar maakte gebruik van het door Movares ontwikkelde koud-buigbare gelaagde glas, 
namelijk het JinSo-paviljoen met koud-gebogen gevels. De perronkappen en passerelle van sta-
tion Arnhem wonnen een Nationale Staalprijs in 2012. 

Vanwege de continue doorontwikkeling won het koud-buigbare gelaagde glas ook een glasprijs. 
Op de Glasstec in Düsseldorf viel het de Innovatie Award 2012 ten deel. 
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Potentieel voor een grote diversiteit aan andere toepassingen 

Ondanks deze prijzen is het buiten de wereld van de perronoverkappingen nog maar beperkt 
toegepast, terwijl daar wel alle aanleiding toe is. 
De inzet van koud-buigbaar gelaagd glas in andere toepassingen dan overkappingen zagen we 
al het JinSo-paviljoen in Amsterdam met koud-gebogen gevels met isolatieglas, een dooront-
wikkeling van onze vinding. Het systeem is inmiddels verder ontwikkeld tot koud-buigbaar tri-
ple glas, dus met twee luchtspouwen, zoals dat zijn eerste toepassing vond in de uitbreiding 
van het provinciehuis in Haarlem. 

   

Station Sloterdijk Hem-
boog 

Station Leidschenveen Station Arnhem 

   

JinSo-paviljoen Tophalte Hollands Spoor Provinciehuis Haarlem 

   

Station Utrecht Zuilen Station Utrecht Centraal Station Noord, N-Z-lijn A’dam 

   

Atriumdak Van Leeuwen 
Buizen 

Lightrail Station Poznań Station Noorderpark, N-Z-lijn 

Het tegen (veel) lagere kosten overkappen met een transparante overkapping is zeer gewenst 
voor openbare ruimten. Een plezierige belevingswaarde en sociale veiligheid zijn dan namelijk 
gewaarborgd. Deze overkappingswijze biedt daar de oplossing voor. Bovendien is het glas in te 
zetten voor gevels zoals te zien is bij het JinSo-paviljoen en het Provinciehuis in Haarlem. 

De constructiewijze is ook zeer geschikt voor het creëren van winkelpassages. Dit levert ener-
giewinst op doordat er minder warmte verloren gaat via de geopende winkeldeuren. Er kan ex-
tra energie gewonnen worden door in het glas geïntegreerde zonnecellen. Die zorgen er 
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bovendien voor dat het ’s zomers niet te warm wordt en er niet gekoeld hoeft te worden. Een 
vergelijkbare toepassing is er al in de overkapping van het atrium van het hoofdkantoor van 
Van Leeuwen Buizen waar zonnecellen en isolatieglas gecombineerd zijn toegepast. 
Daarnaast zijn er goede mogelijkheden om het in te zetten als (koud-buigbaar) isolatieglas – al 
dan niet gecombineerd met zonnecellen – waar de overkapping of gevel ook een temperatuur-
scheiding moet bieden zoals bij zwembaden of andere sporthallen. 
Ook kan het benut worden voor het overkappen van parkeerplaatsen ten behoeve beschutting 
tegen zonnewarmte in combinatie met energiewinning. 

   

Visual winkelcentrum Boven ‘t IJ Visual 
Zwembadoverkapping 

   

Visuals zonnedak parkeerplaats Centrale Bank Curaçao en Sint 
Maarten 

Visual De Duurzame Weg 

Het grootste effect voor de energietransitie bereikt men wellicht door het overkappen van 
snelwegen waar die in stedelijk gebied komen: het met diverse Nationale Innovatieprijzen be-
kroonde concept ‘De Duurzame Weg’. De overkapping houdt niet alleen het geluid binnen, 
maar ook fijnstof en verbrandingsgassen. De onder de overkapping gevangen vervuilde lucht is 
eenvoudig effectief te zuiveren. De overkapping vangt ook zonnewarmte en de warmte van de 
auto’s. Deze warmte kan benut worden voor woningen die door het positieve effect van de 
overkapping in de milieuzone van de weg gebouwd kunnen worden. Een overkapping van een 
tweemaal driestrooks weg levert per kilometer lengte de complete warmtebehoefte van circa 
3000 woningen. Die verbruiken daardoor geen fossiele brandstoffen meer en stoten geen CO2 
meer uit. 

Movares introduceert dus een nieuwe, duurzame overkappingswijze die de bouwsom sterk re-
duceert zonder in te leveren op belevingswaarde, uitstraling en onderhoudbaarheid. 

  

Busoverkapping station Amsterdam Centraal 


