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Octatube ontwerpt, ontwikkelt en realiseert complexe
architectonische constructies, met een accent op hoogwaardige
toepassingen van glas en staal.
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realizing
challenging
architecture.
Bedrijf
Octatube is een combinatie tussen een technisch ontwerpbureau
en een productiebedrijf en functioneert daarbij als een zeer
gespecialiseerde (onder)aannemer. De organisatie is in deze
samenstelling uniek. Projecten worden van ontwerp tot realisatie in
eigen beheer uitgevoerd.
Octatube is een familiebedrijf uit Delft dat in 1983 is opgericht door
Mick Eekhout, die ook een positie heeft aan de TU Delft als emeritus
hoogleraar. Mick en zijn zoon Nils Eekhout staan samen aan het
hoofd van het bedrijf.
Octatube heeft ruim 100 mensen in dienst, verdeeld over
verschillende afdelingen. De afdelingen kunnen worden
onderverdeeld in design & engineering, productie, montage &
supervisie en services. Tussen de afdelingen bestaat een sterke
wisselwerking en samenwerking, wat de sleutel is om tot innovatieve
en betrouwbare resultaten te komen.

Octatube samen met Koningin Máxima en Mona Keijzer, Staatssecretaris van
Economische Zaken en Klimaat (november 2017, Fabriekshal Octatube, Delft)
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Design & Engineering

1

Montage & Supervisie

Deze afdeling is op te delen in 4 hoofdfuncties: (technisch)

Deze afdeling draagt er zorg voor dat producten vanuit de fabriek

ontwerpen, begroten, berekenen en werkvoorbereiden. Door de

naar de bouwplaats worden getransporteerd, gevolgd door de

sterke samenwerking tussen de vier verschillende sub-afdelingen

assemblage en montage. In Nederland wordt het merendeel van de

ontstaat de mogelijkheid om ook experimentele ontwerpen op een

projecten uitgevoerd met eigen personeel. In het buitenland worden

betrouwbare wijze te realiseren.

de montagewerkzaamheden vaak verricht met personeel van lokale
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onderaannemers, onder supervisie van Octatube.
Octatube is VCA** gecertificeerd.

De kern van Octatube wordt gevormd door de ontwerpers en
ingenieurs met uiteenlopende achtergronden zoals onder andere:
bouwkunde, civiele techniek, werktuigbouwkunde en industrieel
ontwerpen. Deze unieke mix staat garant voor het durven innoveren
en het van idee tot realisatie engineeren en vormgeven van
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materialen, details en componenten.
Octatube is gecertificeerd conform ISO 9001:2008, de
internationaal geaccepteerde standaard voor kwaliteitsmanagement.

Services
Octatube Services voert diverse werkzaamheden uit na oplevering

Productie

van het project. Te denken valt aan onderhoud, reparaties en
renovaties. Octatube Services kan putten uit de jarenlange

De eigen productie in de fabriek aan de Rotterdamseweg is met
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opgebouwde kennis van Octatube. U bent verzekerd van een snelle
service en toekomstbestendige oplossingen.

name ingericht voor staal en aluminium, waarbij het zagen, boren,
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draaien en lassen de belangrijkste bewerkingen zijn. Octatube is
hiervoor gecertificeerd volgens NEN-EN 1090-1 en voldoet aan de

De medewerkers van Services kennen de Octatube ontwerpen

conformiteit van constructieve stalen onderdelen (CE-markering),

en producten door en door. Door het uitvoeren van een

uitvoeringsklasse EXC3. Daarnaast is er de zorg voor producties

onderhoudsprogramma kunnen gebouwen in goede staat worden

die worden uitbesteed en in de fabriek van Octatube worden

gehouden, kan de levensduur worden verlengd, kan de waarde

geassembleerd (metaal/glas).

worden behouden en kunnen de veiligheid en representativiteit van
de gevel worden gewaarborgd.

De fabriek is ook de uitgelezen plek voor ‘prototyping’: het maken
Onze opdrachtgevers bestaan voornamelijk uit eigenaren,

van kleine en grote prototypen, mockups, en het testen van
constructieve elementen in eigen beheer, al dan niet ondersteund
door onafhankelijke test instanties. De afdeling Design & Engineering
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beheersmaatschappijen, aannemers, overheidsinstellingen en
particulieren.

is nauw betrokken bij dergelijke projecten. De fabriek wordt ook wel
door architecten ´een ideale, uit de hand gelopen, modelwerkplaats´

Bij het afsluiten van een meerjaren onderhoudscontract bestaat

genoemd.

tevens de mogelijkheid om de garantietermijn te verlengen.

1: Bezoek Koningin Máxima 17 november 2017, Octatube, Delft
2: Mock-up Capital C, Diamantbeurs, Fabriekshal Octatube, Delft
3: Productie gridshell Capital C (De Diamantbeurs), Fabriekshal Octatube, Delft
4: Transport Yithzak Rabin Center, Tel Aviv

1: Montage staalconstructie Van Gogh Museum, Amsterdam
2: Abseilers tijdens montage Yithzak Rabin Center, Tel Aviv
3: Jaarlijks onderhoud van de Markthal door Services, Rotterdam
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Geschiedenis

1

1

De oorsprong van Octatube ligt bij het architectenbureau van Mick
Eekhout uit de jaren zeventig. Inmiddels kenmerkt meer dan 30 jaar
‘Design & Build’ ervaring de stevige positie van het bedrijf in de
bouw.
Sinds 1983 ontwerpt, engineert, produceert en monteert Octatube
constructies, waarbij staal en glas steeds de hoofdrol hebben
gespeeld. Het bedrijf heeft vooropgelopen in de technische
ontwikkelingen ten tijde van de high-tech architectuur en in die van
de vrije vorm en ‘Blob’ architectuur. In het eerste decennium lag de
nadruk op ruimtevakwerken. In 1978 werd het engineeringbureau

2

Octatube Engineering B.V. opgericht waarna in 1983 het ‘Design
& Build’ bedrijf Octatube Space Structures B.V. volgde. Nu wordt
de Octatube groep gevormd door een Holding met verschillende
werkmaatschappijen. In Nederland is dat Octatube Nederland B.V.
en in het buitenland zijn dat Octatube International B.V., Octatube
Europe B.V., Octatube Deutschland B.V. en Octatube Qatar B.V.

1: Veronica Muziektent, demontabel, 1984
2: Ruimtevakwerk Air Cargo, Dubai, 1990
3: Prinsenhof Delft, 1997
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Filosofie

2

De kern van de bedrijfsfilosofie van Octatube bestaat uit het
klantgericht ontwikkelen van nieuwe producten, de synergie tussen
ontwerpdisciplines en de integratie van ontwerpen, engineeren,
produceren en monteren. Dit zogenaamde ‘Design & Build’ concept
levert één verantwoordelijke, aanspreekbare partij. Dit werpt zeker bij
onderdelen die zeer specialistisch, nieuw of experimenteel zijn, haar
vruchten af.
Voor de diverse ontwerpers en engineers in het bedrijf is de
aanwezigheid van de productiefaciliteiten zeer nuttig. Tegelijkertijd
worden ervaringen die zijn opgedaan tijdens produceren en
monteren, uitgewisseld met de ontwerpers.

1: Markthal, Rotterdam, 2014 (MVRDV)
2: Entree Victoria & Albert Museum, Londen, 2017 (AL_A)
8

9

Constructief Glas
Glas is net zo druksterk als beton, als de krachten maar op een
goede manier in het glasvlak worden geleid. De toepassing van glas
als constructiemateriaal is erg interessant maar vereist een goede
beheersing van de theorie en de praktijk.
De goede eigenschappen die glas heeft voor het opnemen van
drukkracht gaan samen met een erg lage sterkte bij trekkracht.
Daarbij komt dat glas bros is en zonder waarschuwing kan breken.
Architecten kiezen er steeds vaker voor om te construeren met
glas en een zo transparent mogelijke constructie te maken. Daarbij
kunnen glazen vinnen een belangrijke rol vervullen, net als zichzelf
stabiliserende glasconstructies en de schijfwerking van glaspanelen.

Victoria & Albert Museum, Londen, 2017 (AL_A)
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2

Het Victoria and Albert Museum (V&A) is het grootste museum
voor ontwerp & vakmanschap ter wereld. Het meest recente
renovatieproject van het museum bestaat onder andere uit een
daklicht (zie pagina 9). Het daklicht wordt gekenmerkt door
dubbelglas panelen die gedragen worden door gelamineerde lowiron glazen liggers die variëren in hoogte. Het is een uniek voorbeeld
van de toepassing van constructief glas, in combinatie met vrije
vormgeving in een monumentale context.
Voor New Atrium, een kantoorpand op de Zuidas, moesten
wintertuinen van ongeveer 12 meter hoogte worden gerealiseerd.
Om deze overspanning mogelijk te maken en tegelijkertijd een zo

3

transparant mogelijke constructie te houden, is ervoor gekozen
om de constructie in glazen vinnen uit te voeren die de krachten
afdragen naar de hoofddraagconstructie van het gebouw.
Ook de glazen liftschacht van het Mauritshuis in Den Haag is een
voorbeeld van een hoogwaardige glasconstructie die zichzelf
stabiliseert.

links: Glazen liftschacht Mauritshuis, Den Haag, 2014 (Hans van Heeswijk Architecten)
1: Victoria & Albert Museum, kolomvrije expositieruimte, Londen, 2017 (AL_A)
2: New Atrium, Amsterdam, 2017 (MVSA)
3: Gemeentemuseum, Den Haag, 2014 (Braaksma & Roos Architecten)
12

13

Glazen vinnen

2

Glazen vinnen zijn de meest voorkomende toepassing op het gebied

1

van volledig glazen constructies. Glazen vinnen maken optimaal
gebruik van glas als constructief materiaal. Tegelijkertijd zorgen ze
voor maximale transparantie en een onbelemmerd zicht.
Glazen vinnen maken conventionele metalen gevelstijlen en liggers
overbodig. In gevels en daken kunnen glazen vinnen worden
gebruikt om horizontale en verticale belastingen van bijvoorbeeld
wind en sneeuw af te dragen naar de hoofddraagconstructie.
Er zijn verschillen bevestigingsdetails mogelijk om de krachten van
de glazen vinnen af te dragen naar de constructie, zoals (verborgen)
klemplaatjes en verlijmde verbindingen.
Als koploper in structurele beglazing is Octatube al tijden in staat om
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architectonische concepten voor transparante gevels en daken te
vertalen in maatoplossingen voor hoogwaardige projecten.
Tegenwoordig is het mogelijk om glazen vinnen te maken tot
een lengte van 18 meter. Meestal bestaan glazen vinnen uit een
combinatie van 2 of meer lagen gehard glas. In combinatie met een
breed scala aan glassoorten zoals low-iron of gekleurd glas, en de
toepassing van zeefdrukken en translucente tussenlagen, zijn er
talloze mogelijkheden.

300

8.6.6
200

12.12.12.12

tekening (1:10): Detail glasdakconstructie Gemeentemuseum, Den Haag
1: Glazen Liftschacht Mauritshuis, Den Haag, 2014 (Hans van Heeswijk Architecten)
2: Gemeentemuseum, Den Haag, 2014 (Braaksma & Roos Architecten)
3: Van Gogh Museum, Amsterdam, 2015 (Hans van Heeswijk Architecten)
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Vrije Vorm Architectuur
Sinds de opkomst van het 3D CAD (Computer Aided Design)
ontwerpen in de jaren ’80 en ’90 heeft Octatube aan de voorzijde
van de ontwikkelingen gestaan in deze trend. Tegenwoordig wordt bij
Octatube elk project volledig 3D ontworpen, berekend en getekend.
Dit zorgt voor volledige vrijheid in de geometrische mogelijkheden.
Tevens kan de haalbaarheid van constructies direct getoetst worden
aan de hand van vele typen materialen en productiemethodes.
Eén van de eerste substantiële projecten met een volledige vrije
vormentaal van Octatube is het Stadhuis van Alphen aan den Rijn in
2003.
De laatste jaren zijn er steeds meer productiemogelijkheden voor
complexe architectonische constructies, zoals CNC lasersnijden, CNC
Frezen en 3D printen waar ook Octatube gebruik van maakt in het
omgaan met grote hoeveelheden unieke elementen.

Van Gogh Museum, Amsterdam, 2015 (Hans van Heeswijk Architecten)
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Koudgebogen glas
Traditioneel bestaat er de mogelijkheid om glasplaten warm

1

te vervormen of te buigen. Het koud buigen of torderen van
glaspanelen is een nieuwe techniek met belangrijke voordelen.
Sinds 2001 is er binnen Octatube ervaring opgebouwd met het
koud vervormen van glaspanelen. Dit betekent dat vlakke glasplaten
met mechanische druk in een kromme vorm gebracht en gehouden
worden. Koud buigen van kozijnglas werd al langer toegepast bij
cilindrische daken. Het koud buigen van puntvormig bevestigd glas,
is echter ook mogelijk. Deze manier van koud buigen is toegepast
bij het Floriade Paviljoen (foto 1). Hier werd bij het buigen 50% van
de spanningen benut voor het buigen en de rest voor de opname
van windbelastingen. Tevens is het mogelijk om isolatieglas panelen
in een frame te torderen.
De theorie achter het buigen en torderen van glas is bij Octatube
uitgebreid onderzocht. Nu kunnen we het buig- en breekgedrag van
het glas modelleren en voorspellen. Met deze kennis heeft Octatube
de meest sublieme toepassingen van koudvervormde gebogen
en dubbelgekromde (isolatie)glaspanelen kunnen maken, zoals bij
het Van Gogh Museum in Amsterdam, waar het koudgebogen glas
slechts met een aantal klemplaatjes is bevestigd.

2

3

1: Floriade Paviljoen, Haarlemmermeer, 2002 (Asymptote Architects)
2: Droogloop Zonnehuisgroep, Amstelveen, 2012 (Thijs Asselbergs)
3: Passage Tilburg, 2018 (Rijnboutt)
rechts: Van Gogh Museum, Amsterdam, 2015 (Hans van Heeswijk Architecten)
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Warmgebogen glas

Gridshells

Het warm vervormen van glaspanelen met een enkel of een dubbel

Een gridshell of (koepelschaal) is een vorm- en doorsnedeactief

gekromde vorm gebeurt door het glas te verhitten en te laten

lichtgewicht constructie, samengesteld uit afzonderlijke delen die

afkoelen op een mal. Dit krommings-proces in de fabriek is erg

een gebogen, vrije vorm volgen. Door zijn vorm is een gridshell

kostbaar aangezien per paneel een mal gemaakt moet worden. Dit

zo ontworpen dat belastingen zo efficiënt mogelijk kunnen worden

productieproces leent zich wel heel goed voor projecten met veel

gedragen, wat resulteert in een zelfdragende structuur waarmee

repetitie.

grote overspanningen kunnen worden gerealiseerd met relatief

Een voorbeeld hiervan zijn de glaspanelen die de glazen schil

weinig materiaal. Ze ontlenen hun stabiliteit aan de enkele of

vormen van het Fletcher Hotel aan de A2 in Amsterdam (foto 1).

dubbele kromming en worden gewoonlijk toegepast om vrije,

Hoewel er tientallen verschillende screens op het glas zijn gemaakt

geometrische of geodetische daken en gevels te creëren.

in verschillende bollenpatronen, hebben alle panelen dezelfde
cilindrische kromming. Hierdoor konden ze efficiënt geproduceerd

Een gridshell is vaak gebaseerd op een grid van een aanzienlijke

worden via de technieken voor het warm buigen van glas.

hoeveelheid deels unieke driehoeken of rechthoeken. De repetitie

1

2

van de grote hoeveelheid individuele elementen zorgt veelal voor
een homogene uitstraling. Door zijn vorm kan een gridshell bekleed
worden met een grote variëteit aan materialen, zoals glas of

1: A2 Fletcher Hotel, Amsterdam, 2013 (Benthem & Crouwel Architecten)
2: New Atrium, Amsterdam, 2017 (MVSA)

membranen.

3: Theeschenkerij Hoftuin Hermitage, Amsterdam, 2014 (Friso ten Holt)

Octatube heeft ruime ervaring met schaaldaken en transparante
1

2

gridshells.

1: Artist impression Capital C, De Diamantbeurs, 2018, Amsterdam (ZJA Zwarts &
Jansma Architecten)
2-3: Rokin 49, Amsterdam, 2016 (Rijnboutt)

3

3
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Structureel Glas
Het architectonisch doel van structurele beglazing is glasvlakken
te bouwen met maximale transparantie. Het constructieve doel is
zelfdragende constructies te maken met een maximale inzet van
glas. De structurele beglazingen worden voor het grootste deel
toegepast in daken en gevels. Binnentoepassingen komen ook voor
in de vorm van binnenwanden, vloeren, balustrades en liften.
De glaspanelen, kozijnloos toegepast, kunnen op verschillende
wijzen worden samengesteld. Zo is er keuze tussen bijvoorbeeld
enkel- en isolatieglas, half en geheel voorgespannen, en wel of
niet gelamineerd glas. Ook hebben de glasplaten, waaruit de
glaspanelen zijn opgebouwd, verschillende lichtdoorlatendheid en
warmtedoorgang beïnvloedende eigenschappen om te voldoen aan
projectspecifieke eisen. Er kan gekozen worden uit helder glas, in de
massa getint glas, low iron glas, (harde) reflecterende coatings aan
buiten-, spouw- of binnenzijde; (zachte) reflecterende coatings aan
de spouwzijde, (zachte of harde) lage emissiecoatings (low E) aan
de spouwbinnenzijde en tenslotte screenprints (uit visuele of klimaat
overwegingen).
Octatube loopt voorop in de altijd in ontwikkeling zijnde markt en
is ook thuis in bijvoorbeeld triple glas, brandwerende beglazing,
zonnecellen, mediaglas en structurele beglazing in combinatie met
LED verlichting.

De Curve, |Jsselstein, 2017 (EVA Architecten)
22

23

1

Kabelgevels
Vlak afgespannen kabel(net)gevels zijn een opkomende trend in de
architectuur. Het onderliggende concept bestaat uit een constructie
van voorgespannen kabels die worden bevestigd aan de boven- en
onderconstructie van het gevelvlak. Glaspanelen worden doorgaans
aan de kabels geklemd door middel van een knoopverbinding.
De kabels moeten zowel het gewicht van de glaspanelen kunnen
afdragen, als de windbelasting kunnen opvangen. Deze krachten
moeten aan de omliggende constructie worden afgedragen.
Kabelgevels zijn altijd flexibele constructies. Het toelaten van
vervormingen in het gevelvlak maakt het mogelijk om de
constructieve diepte te laten toenemen. Dit is essentieel om de
windbelasting te kunnen afdragen, en één van de kenmerken van
kabel(net)gevels.
De kabels in de gevel moeten zeer nauwkeurig worden
voorgespannen om ze niet teveel te laten doorbuigen bij harde wind.

80
2

4

5
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6.6
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tekening (1:5): Markthal, Rotterdam, 2014 (MVRDV)
1-2: Markthal, Rotterdam, 2014 (MVRDV)
3-4: Hogeschool INHolland, Delft, 2009 (Rietveld Architects)
5: OZ Building, Tel Aviv, 1995 (Avram Yaski)
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Puntgehouden beglazingen

2

De Quattro knopen zijn de intermediair tussen enerzijds de glasplaat

1

en anderzijds de stabiliserende achterconstructie. In het algemeen
hebben ze een vorm die is afgeleid van de kortste afstand tussen de
gaten in de glasplaat en de centrale oplegging van de stabiliserende
achterconstructie, die gewoonlijk in de as tussen twee glaspanelen
loopt. Het glas kan volledig mechanisch (aan de buitenzijde) worden
bevestigd, maar ook in de spouw (half mechanisch) of verlijmd aan
de binnenzijde (chemische verbinding).
Voor vier gaten in de hoeken van vier glaspanelen resulteert dat in
een typische diagonale kruisvorm: de Quattro knoop genoemd.
Hoewel Quattro systemen hun naam ontlenen aan deze meest
voorkomende knooppuntvorm, de vierpunter, zijn er ook in dezelfde
vormgeving ‘Trio’s’, ‘Duo’s’ en ‘Mono’s’ mogelijk. De namen spreken
voor zich.
De gegoten roestvaststalen Quattro knoop is een typisch voorbeeld
van een standaardknoop. De knooppunten worden vervaardigd

3

van metaal: aluminium (gegoten), ijzer (modulair gietijzer), staal
(gezet of gelast) of roestvaststaal (gegoten, gelast of geperst).
Uiteraard kunnen deze knopen op geheel verschillende wijze worden

200

8.6.6

behandeld en afgewerkt.

tekening (1:5): half-mechanische glasbevestiging
1: Quattro knooppunt Vliegveld Manises, Valencia, 2011 (Francisco Benitez)
2: Audi Böllinger Höfe, Heilbronn, 2015 (Kohlbecker)
3: Datacenter Digital Realty, Amsterdam, 2017 (AGS Architects & Rosbach Architects)
26

27

Lineaire beglazingen

1

3

In sommige toepassingen is een geheel kozijnloze beglazing
niet noodzakelijk, niet mogelijk of niet gewenst. Bij lineaire
glasconstructies is er vaak een duidelijke overspanningsrichting
herkenbaar.
Het toepassen van lineaire profielen wordt in het algemeen
overwogen vanuit de veiligheid van de constructie, uit economisch
oogpunt of vanuit de esthetiek.

1: Bancopolis, Madrid, 2005 (Kevin Roche)
2: Stadskantoor, Utrecht, 2014 (Kraaijvanger)
3: Victoria & Albert Museum, Londen, 2017 (AL_A)
4: Stadsluifel ‘De Diagonaal’, Almere, 2014 (DunnetCraven)
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Staalconstructies
Stabiliserende draagconstructies kunnen bestaan uit reeds
aanwezige bouwcomponenten, een staalconstructie door derden, of
uit metalen componenten die door Octatube worden geleverd.
In principe wordt aan de achterconstructie de eis gesteld
van voldoende sterkte, stijfheid en stabiliteit. Uit esthetische
overwegingen worden de glazen gevels van Octatube gecombineerd
met slanke draagconstructies. Er kan onderscheid worden gemaakt
tussen superslanke constructies (zoals voorgespannen trekspanten),
slanke constructies (bijvoorbeeld ronde en ellipsvormige buizen,
rechthoekige kokers en vakwerkliggers) en gewone constructies
(zoals open staalproﬁelen).
Er zijn in de afgelopen 32 jaar veel staalconstructies uitgevoerd in de
vorm van ruimtevakwerken, koepels en tensegrity constructies.

Atriumdak Ten Thirty, Amstelveen, 2015 (OeverZaaijer architectuur en stedebouw)
30
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Ruimtevakwerken

1

Ruimtevakwerken (spaceframes) zijn driedimensionaal werkende

ruimtelijke constructies. Het gevolg daarvan is dat veel ontwerpen

vakwerk constructies, die industrieel worden vervaardigd.

van ruimtelijke constructies niet meer in een bestaand systeem

Ruimtevakwerken werden voor het eerst toegepast in 1907

uitmonden. Er zijn wel een groot aantal basis systemen denkbaar,

door Alexander Graham Bell en werden populair door Mero in

waarvan meestal een afgeleide variant wordt toegepast in

de jaren ‘60. Octatube’s naam is verbonden aan het ‘Octatube’

projecten. Octatube levert traditioneel ruimtevakwerksystemen in

ruimtevakwerksysteem dat in 1973 werd uitgevonden door Mick

drie uitvoeringen: het Octatube systeem, het Tuball systeem en het

Eekhout als afstudeerwerk en tevens werd geoctrooieerd.

Streamline systeem.

Gewoonlijk worden spaceframes uitgevoerd in ronde of vierkante
stalen buizen en bij uitzondering in aluminium of zelfs in massief
hout, bamboe of karton. Door de omwenteling in de bouw van
producent- naar consumentgerichtheid is de interesse voor
industriële ruimtevakwerken vervangen door speciale projectgerichte

1: De Bubble, Eindhoven, 2013 (Tarra architectuur & stedenbouw)
2: Zuidserre Faculteit Bouwkunde TU Delft, 2009 (Mick Eekhout, BK City)
3: Cotroceni Winkelcentrum Koepel, Boekarest, 2009 (M.Y.S. Architects)

2

Koepels
De structurele werking van een koepel is uiterst efficiënt. De vorm
die over het algemeen is gebaseerd op een halve bol met een
cilindrisch grondvlak leent zich uiterst goed voor het overspannen
van grote ruimtes zonder de noodzaak van extra kolommen of
wanden. Al sinds de oudheid worden koepels hiervoor in allerlei
soorten toegepast. De geometrische vormentaal zorgt voor een
uitgesproken architectonisch element. Octatube heeft veel ervaring
met het ontwerpen en realiseren van uitdagende koepels in
traditionele enkel-laags systemen, spaceframes en gridshells.

3
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Renovatie
Voor architectonische toepassingen in monumenten en oudere
gebouwen biedt het grote contrast tussen de visuele doorzichtigheid
van glasconstructies en massief metselwerk een grote spanning in
het ontwerp.
Bij renovatie en transformatie projecten komt het veel voor dat
glazen liften, trappenhuizen en glasdaken worden ontworpen om
monumentale gebouwen uit te breiden en te laten voldoen aan de
eisen van vandaag of een nieuwe functie. De situatie van renovatie
projecten is meestal complex. Er is vaak weinig ruimte om te werken
en er moet bijvoorbeeld worden aangesloten op verschillende
bouwdelen die in de loop van de tijd scheef zijn gezakt. Bij deze
projecten is flexibiliteit en een onderzoekende houding van alle
bouwende partijen van groot belang. De sleutel tot een succesvol
project ligt niet alleen bij het kiezen van een passend systeem,
maar vooral ook bij het zorgvuldig ontwerpen en detailleren van een
veelvoud aan uitzonderingen en aansluitingen.

Sammy Ofer Centre (London Business School), Londen, 2017 (Sheppard Robson)
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De detaillering van de glasconstructies kan duidelijk de handtekening
van de architect dragen. Finesse en soepelheid, of juist scherpte en
robuustheid leiden tot andere profileringen van de ondersteunende
draagconstructie. Fijngevoelige ingrepen zoals van Braaksma & Roos
Architecten in het Haagse Gemeentemuseum (foto 1), kregen toch
de goedkeuring van de lokale monumentenzorg omdat er zorgvuldig
met het bestaande monumentale museumgebouw werd omgegaan.
Een zeer exceptionele detaillering is terug te vinden bij het Victoria
& Albert Museum in Londen (foto 2). De glazen vinnen lijken door
19e-eeuwse ornamenten te ‘snijden’. De ondersteuning van deze
vinnen is verborgen achter het metselwerk.
Ook bij twee recente projecten van Octatube - het Sammy
Ofer Centre voor de London Business School en het Exhibition
Road Entrance project bij het Victoria & Albert Museum - speelt
het spanningsveld tussen transparante glasconstructies en een
historische context een grote rol.

3

links: Sammy Ofer Centre (London Business School), Londen, 2017 (Sheppard Robson)
1: Gemeentemuseum, Den Haag, 2014 (Braaksma & Roos Architecten)
2: Victoria & Albert Museum Daylit Gallery, Londen, 2009 (MUMA)
3: Victoria & Albert Museum, Exhibition Road Entrance, Londen, 2017 (AL_A)
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Overige Componenten en Producten
Door de ervaring met het ontwikkelen van nieuwe componenten,
producten en systemen, is Octatube altijd geïnteresseerd om zijn
‘Design & Build’ expertise in te zetten voor bijzondere projecten
en constructies. Een vraag uit de markt is vaak aanleiding voor
een belangrijke rol in een bouwteam, waarbij het doel altijd is om
complexe architectonische constructies te vertalen in een technisch
ontwerp dat maakbaar en betaalbaar is.
Van oudsher werden er al membraanconstructies, ruimtevakwerken
en beglazingsconstructies toegepast, en later zijn daar ook
composieten, karton en beplating als bouwmaterialen bijgekomen.
Dankzij de combinatie van ingenieurskunde, methodologie en
creatieve technologie kwamen ook nieuwe opgaven tot betrouwbare
realisaties.

A2 Fletcher Hotel, Amsterdam, 2013 (Benthem & Crouwel Architecten)
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Kartonconstructies

Beplatingen

Sinds de eerste samenwerking met de Japanse Architect Shigeru

Bij het realiseren van complexe geometrieën wordt er soms vanuit

Ban in 2004 heeft Octatube meerdere tijdelijke en permanente

architectonische, bouwtechnische of kostentechnische overwegingen

projecten met karton als constructief materiaal gerealiseerd. In deze

gekozen voor plaatmateriaal. Een voorbeeld is het Imax theater in

samenwerking heeft Octatube een theater, een sculptuur en een

Boekarest, waar Octatube in een vroeg stadium van het ontwerp

brug gerealiseerd. Deze projecten hadden allen een tijdelijk karakter,

was uitgenodigd in het ontwerpteam. Het doel was om een perfecte

maar worden nog steeds herbouwd en gebruikt. Octatube heeft in de

bol te ontwerpen met plaatstaal. Terwijl de engineers werkten

afgelopen jaren een flinke ontwikkeling gemaakt in het construeren

aan de ontwikkeling van mogelijke oppervlakten, de optimalisatie

met kartonnen buizen. Zo is er in 2010 in Delft een permanente

van het grid en de dubbele kromming, hebben de ontwerpers

kartonnen hoofddraagconstructie gerealiseerd in de vorm van een

onderzoek gedaan naar materiaaleigenschappen en beperkingen.

gestandaardiseerd ruimtevakwerk).

Het resultaat van dit gezamenlijke onderzoek is voorgelegd aan

1

de architect als een vrije vorm oplossing: 29 plooien getordeerde
zinkpanelen (foto1). Voor het Floriade Paviljoen uit 2002 (foto 2) zijn
in samenwerking met Karel Vollers 3D-hoekpunten ontwikkeld voor
een aluminium dak. Een uitgebreid proces van computermodellen,

2

testen en de ontwikkeling van (aanpasbare) mallen was nodig om de

3

gewenste precisie te bereiken. Het proces van het produceren van
de explosiepanelen met een kleine TNT ring was zeer experimenteel.

tekening: Papieren Brug, Vers-Pont-du-Gard, 2007 (Shigeru Ban Architects)
1: Papieren Brug, Vers-Pont-du-Gard, 2007 (Shigeru Ban Architects)

1: Imax Theater, Boekarest, 2009 (M.Y.S. Architects)
2: Montage van de Oculus, Victoria & Albert Museum, Londen, 2017 (AL_A)

1

1

Membraanconstructies
Gespannen membraanconstructies of ‘tenten’ zijn in hun
architectonische en sculpturale vorm bekend sinds het werk van Frei
Otto uit de jaren ‘60. Bij Octatube worden deze constructies sinds de
jaren ’80 toegepast. In Nederland vinden we soms membranen voor
luifels, drooglopen en vrije overkappingen van winkelcentra: de tent
als stedelijke paraplu. De meest voorkomende vorm is een dakvlak
2

dat ruimtelijk gekromd is in een holle en een bolle richting zodat de
vezels van de weefselversterkingen in het doek elkaar stabiliseren
bij wisselende windbelastingen. Deze tegengesteld gekromde vorm
van het membraan kan worden vastgelegd doordat er gespannen
hol of bol verlopende kabels in het dakvlak zijn ingebracht, door
stijve drukbogen, of door stalen masten die het membraanvlak
omhoog drukken. Kleinere membranen worden in Nederland meestal
vervaardigd van polyester versterkt PVC doek met een levensduur
van 15 tot 20 jaar. Daarnaast bestaan er de toepassingen met het
op teflon gebaseerde PTFE en ETFE. Dit zijn bijna doorzichtige en
zeer lichte materialen waar vaak als opgeblazen luchtkussens de
laatste decennia gebouwhuiden mee worden uitgevoerd.
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Composietconstructies
Een composiet is een materiaal dat is opgebouwd uit verschillende
componenten. Vaak worden hiermee vezelversterkte kunststoffen
bedoeld zoals glasvezel versterkt polyester GRP (Glassfiber
Reinforced Polyester). Maar het kan ook betrekking hebben op
bijvoorbeeld kogelwerend gelaagd glas dat is opgebouwd uit glas
met daartussen lagen polycarbonaat. GRP leent zich bij uitstek voor
het realiseren van lichtgewicht, isolerende en vrijgevormde gevels en
daken.
1: Yithzak Rabin Center, Tel Aviv, 2005 (Moshe Safdie Architects)
2: Paperdome, Utrecht, 2004-2012 (Shigeru Ban Architects)
3: A2 Fletcher Hotel, Amsterdam, 2013 (Bentem & Crouwel Architecten)
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