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Architect Sander Giesen uit Doetinchem
ontwierp bij een bestaand boerderijcomplex in
Gaanderen (vlakbij Doetinchem) een beelden-
kas: ‘Het project speelt in op het nieuwe
gebruik van oude boerderijen en erven.
Daar kun je niet zomaar iets bijbouwen.
Nieuwe bewoners kunnen door een ondoor-
dachte aanpak vervreemding van het land-
schap veroorzaken. Dit ontwerp is een knipoog
naar een landschappelijk karakter.’

Voor de opdrachtgever – een groothandel in
decoratieve buitenobjecten – maakte hij een
nieuw totaalplan voor de bestaande boerderij
en herinrichting van het erf en terrein én ont-
wierp hij een glazen beeldenkas: ‘De kas is
vooral bedoeld om klanten onder een overkap-
ping rond te laten neuzen. Bovendien zorgt
verlichting in de kas op donkere winterdagen
voor een aangenamere sfeer. Het hoefde geen
overdekte ruimte te worden voor de objecten
zelf want het gaat hier om dingen die normaal
gesproken buiten staan.’

Glas en hout
‘We kozen voor glas omdat het project een

etalage moet zijn, een enigszins chique opslag

passend bij de mooie objecten voor buiten’,
licht Giesen toe. ‘Daarbij hoort een houten con-
structie om in de boerderijsfeer te blijven’.

De kasconstructie heeft een eenvoudige
rechthoekige plattegrond met een lengte van
22 m, een breedte van 7,5 m en een relatief
grote hoogte van 6 m in de nok. Dit biedt de
mogelijkheid om nog een extra verdieping in
te bouwen.

De zeven gelamineerde houten spanten in
de vorm van een kwart ellips staan op onder-
linge afstanden van 3,60 m. Aan de buitenzijde

vormt gedraaid inlands lariks rondhout als gor-
dingen de horizontale ondersteuning van de
glasplaten. Met halfhoutse verbindingen op
houten klossen ligt het rondhout op de spanten.

Ter plaatse van de aansluiting van de span-
ten op de betonnen funderingsstrook zijn stalen
scharnierverbindingen gemaakt. ‘Net zoals in
een klassiek greenhouse heeft de funderings-
strook aan de buitenzijde een bekleding met
een randje metselwerk. En dit metselwerk sluit
met de dunne knipvoegen en het kruisverband
aan bij het gemetselde schuurtje ernaast.’

Nieuwbouw

Als een proefproject ziet archi-

tect Sander Giesen de glazen

beeldenkas die hij op een boer-

derij-erf in de Achterhoek ont-

wierp: ‘Het buitengebied gaat

een nieuw leven leiden, nu veel

boeren hun bedrijf beëindigen.

Hoe pas je daar nieuwbouw

toe?’ De houten spantconstruc-

tie verwijst naar de boerderij-

bouw, en het glas en vooral de

slanke detaillering zorgen voor

grote transparantie.

Beeldenkas integreert oud en nieuw

Glas op rondhout

Tekst: Carla Debets
Foto’s: Emil Lüning, Sander Giesen, Carla Debets
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Glazen gevels
Op de lariks stammen is het glas bevestigd.

Het rondhout werkt hiervoor heel goed omdat
door de gebouwvorm de glazen platen elkaar
steeds onder een andere hoek ontmoeten. Bij
een rond profiel zijn die onderlinge verbindin-
gen eenvoudiger te realiseren dan bij een
rechthoekig profiel.

‘Aanvankelijk wilden we het glas potdekse-
len met haken. Maar de hardglazen ruiten met
afmetingen van 3,60 x 0,80 m hebben een fors
gewicht van circa 70 kg per stuk waardoor pot-
dekselen met haken niet mogelijk is. Met spe-
ciale profielen laten we het glas nu toch min of
meer potdekselen.’

Vlak na de bouwvakvakantie bleek ook die
oplossing niet zonder meer een succes. De glas-
profielen waren al in een sponning bevestigd
maar tijdens de vakantie ging het rondhout

een eigen leven leiden, aldus Giesen.
‘En toen paste het glas niet meer. De stamme-
tjes hebben we vervolgens aan de buitenzijde
in facet geschaafd en de glasprofielen zijn
opnieuw bevestigd.’

De plaatsing van het glas in het profiel
maakt eenvoudige vervanging van het glas
mogelijk. Door deze open aansluiting is de gla-
zen gevel bovendien geen 100 procent water-
dichte constructie maar meer een regenjas.
Waarbij het niet erg is als er ergens een drup-
pel doorkomt.

Stabiliteit
De driescharnierspanten zijn in de dwars-

richting op zich stabiel. Voor de stabiliteit in 
de langsrichting is een stabiliteitsverband
aangebracht waarbij de detaillering veel
aandacht kreeg. Ingenieursbureau Lüning,
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De details zijn samen met de loodgieter zorgvuldig

bekeken. Het detail boven de deur toont hoe zink

mooi is weggewerkt in het rondhout. En achter

glas is het zink toegepast met een verholen gootje.

De spanten refereren aan kapconstructies in oude boerderijen; met de glazen bedekking

ontstaat een overdekte ruimte als ‘etalage’ voor de buitenobjecten.

De constructie is niet totaal wind- en waterdicht.

Dat was ook geen vereiste. Op de hoeken loopt

het glas van de langsgevels door.

Aansluiting van de spanten in de nok, met de

oplegging van de noktralieligger, die de nokligger

ondersteunt.
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even eens uit Doetinchem, adviseerde hierbij.
Bij dit stabiliteitsverband integreert een

knooppunt zoveel mogelijk verschillende func-
ties, zoals de bevestiging van het rondhout op
de spanten, de functie van drukstaven van het
rondhout en stalen spandraden als trekscho-
ren. Deze spandraden bestaan uit gevlochten
rvs kabels om ze zo dun mogelijk te houden en
de verbindingen bestaan uit gelaste stalen
knopen.
De rondhouten nokgording kreeg een decora-
tieve tralieligger als ondersteuning.
Giesen: ‘Het rondhout vormt ook hier een sta-
biliserend element, terwijl de tralieligger op-
hanging van verlichtingselementen mogelijk
maakt. De vorm van de tralieligger laat die
functie duidelijk zien: de ligger blijft bij de
oplegging aan de onderzijde vrij van de 
spanten.’

Hout en zink
Binnen in de beeldenkas bleven alle houten

onderdelen in het zicht. De spanten zijn afge-
lakt tegen beschadigingen, de lariks stammen
kregen twee maal een impregneerlaag van olie
op natuurbasis. Evenals de houten klossen.

Aan de buitenzijde zijn alle houten onder-
delen omkleed met zink. Dit geldt voor bij voor-
beeld de bovendorpels bij de deurkozijnen in
de kopse gevels maar ook voor de nokdetaille-
ring met de ruiterconstructie. ‘Mooi vergrijsd
zink buiten voor onderhoudsvrije gevels’, aldus
de architect. ■■

Projectgegevens
Opdrachtgever: Livingstone terrasso b.v., Gaanderen

Ontwerp: Giesen Architektuur BV, Doetinchem

Constructie-adviezen:

H.E. Lüning Adviesbureau voor technische houtconstructies BV, Doetinchem

Uitvoering: EBU, Doetinchem

Start bouw: mei 2003

Oplevering: november 2003

Bouwkosten: € 112.000, excl. BTW

Zon?
Wat het binnenklimaat betreft, is architect Giesen bij de beeldenkas niet uitge-

gaan van een gebouw volgens de eisen van het Bouwbesluit wat betreft de bin-

nentemperatuur. ‘Je moet het vergelijken met een verwarmd terras, daar zorgen

straalkachels voor een aangename temperatuur. De gevelconstructie heeft geen

hoge isolatiewaarde en de constructie is ook niet helemaal waterdicht.’

In de zomer zal de temperatuur wel hoger oplopen. Dan komen de ventilatie-ope-

ningen juist weer goed van pas. Bovendien zitten er in beide kopgevels grote 3 m

hoge deuren. En tenslotte is er nog de mogelijkheid om het glas wit te kalken of

te bedekken met rietmatten, zoals dat ook in de tuinbouwkassen wel gebeurt. 

Een high tech oplossing hiervoor past niet in het buitengebied, aldus Giezen.

De houten onderdelen die door gevel en dak

steken, zoals de kozijnen in de kopgevels en de

dakruiter, zijn omkleed met zink.

Integratie van functies bij de noktralieligger; in combinatie met de bevestiging van de span-

kabels van het stabiliteitsverband.

Gevlochten rvs kabels om ze zo dun mogelijk te houden, en gelaste stalen 

knopen zorgen voor mooie details van de stabiliteitsverbanden.
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