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De gevelpanelen zijn door
perforaties 40% open, met een
translucent effect tot gevolg. Na
voltooiing van de garage worden
aan de gevels nog in het ontwerp
geïntegreerde plantenbakken
gehangen, die het groene karakter
versterken.

Diepgetrokken gevelpanelen
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Het ontwerp waarmee Mei
Architecten naar Voestalpine
Polynorm stapte. Het werd na
uitgebreid mechanische en statisch
onderzoek op verschillende
punten aangepast. Zo werd de
puntmuts van de kabouter minder
scherp, werden de vormen van de
boom minder grillig en werden er
aan de rechterzijde nog wat extra
rietstengels voor de stijfheid
aangebracht.
Het digitale 3D model waarmee
Voestalpine Polynorm
computersimulaties uitvoerde om
sterkte en stijfheid te testen.

in een parkeergarage
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Tuinkabouters en automotive engineering. Het lijkt een onwaarschijnlijke combinatie, maar niet voor het
Rotterdamse Mei Architecten. In een
parkeergarage in het Nederlandse
Almere verwerkte het architectenbureau 1200 rvs gevelpanelen van
2.80 bij 1.20 m, voorzien van een
levensgrote tuinkabouter en gemaakt
door Voestalpine Polynorm, dat
normaal gesproken auto-onderdelen
fabriceert. Mei Architecten heeft
wel eerder opvallende, figuratieve
gevelpanelen ontworpen, onder
andere voor het gebouw waarin het
sinds kort zelf gehuisvest is (zie ‘Rust

Never Sleeps’, Mark #14, 2008, pag.
216-217), maar dit slaat alles. Hoe
kwamen het onalledaagse ontwerp
en de samenwerking tot stand?
‘Voestalpine Polynorm maakte
vroeger stalen binnendeurkozijnen,
maar had zich de afgelopen jaren
volledig toegespitst op de automotive industrie,’zegt architect Robert
Platje van Mei Architecten. ‘Het
bedrijf wilde een rentree maken in de
bouwsector en vroeg Booosting, een
Nederlandse innovatieplatform voor
de bouw, om te kijken wat mogelijk
was. Booosting organiseerde met
een aantal leden, onder wie wij, een

bezoek aan het bedrijf om te kijken
welke mogelijkheden hun productielijnen boden voor de bouwindustrie.’
Platje was onder de indruk van
de faciliteiten van de fabrikant. Met
enorme persen, van 2 bij 4 meter,
persen ze stalen platen voor de
carrosserieën van onder andere
Volvo en Audi. Van de meeste auto’s
hebben ze een groot aantal mallen
in huis, voor als de autofabrikanten
zelf niet voldoende capaciteit in hun
productielijn hebben, of als er kleine
oplages moeten worden gemaakt in
het geval van bijvoorbeeld blikschade. ‘Ze werken onvoorstelbaar

nauwkeurig,’ aldus Platje, ‘tot op de
micrometer. Dat is voor de bouw heel
ongebruikelijk.’
Mei Architecten had op het moment van het bezoek een parkeergarage in de stad Almere in de
Nederlandse Flevopolder in opdracht,
en besloot de gevelpanelen voor
het gebouw samen met Voestalpine
Polynorm te maken. De schaal van
het gebouw was in elk geval groot
genoeg: voldoende voor 1200 verdiepingshoge panelen. Het lag voor
de hand een gevelpaneel te maken
met de aerodynamica en esthetiek
van een snelle auto, maar dat stuitte

al gauw op bezwaren. ‘We hebben
overwogen panelen te maken in de
vorm van een grille of van de zijkant
van een auto, maar dat lukte niet in
verband met copyright’, zegt Platje.
En dus gooide hij het over een
andere boeg. In het beeldkwaliteitsplan van het gebied waar de garage
zou komen te staan, was vastgelegd dat ‘groen’ een belangrijke rol
moest spelen, zowel in de vorm van
beplanting als in de vormgeving van
de gebouwen. Platje besloot een
gevelpaneel te ontwerpen met de
clichékenmerken van de Flevopolder:
windmolens, rietkragen en vogels.

Het opvallendste onderdeel van het
ensemble is echter een tuinkabouter,
die zowel de veronderstelde burgerlijkheid van de inwoners van Almere
als het kunstmatige karakter van de
Flevolandse natuur moet verbeelden.
‘Groen met een knipoog’, aldus de
architect.
Voestalpine Polynorm liet een
groot aantal computersimulaties op
het ontwerp los. De profilering van
bijvoorbeeld de rietstengels zorgt
voor stijfheid van het paneel, maar
is ook een potentieel breekpunt: te
sterke vervorming kan tijdens het
dieptrekken leiden tot beschadiging.
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De pers in het Nederlandse
Bunschoten, die normaal
gesproken wordt gebruikt
voor het dieptrekken van
carrosserieonderdelen van
bijvoorbeeld Volvo en Audi.
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Mal en contamal.

Een rvs paneel wordt uit de mal
gelost.
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De gevelpanelen worden op de
parkeergarage gemonteerd.

‘De tuinkabouters
verbeelden het
kunstmatige karakter
van de Flevolandse
natuur’
– Robert Platje –

(Dieptrekken onderscheidt zich van
gewoon persen doordat de zijkanten
van het paneel tijdens het persen
gefixeerd zijn, zodat de omtrek van
het paneel door de druk van de pers
niet vervormt.) Door de vergaande
kennis van het bedrijf op het gebied
van dieptrekken van stalen panelen, kon het met behulp van CATIA
software, uitgebreide computersimulaties en sterkteberekeningen
precies voorspellen welke delen van
het gevelpaneel door de het persen
zouden bezwijken of naderhand niet
meer aan de sterkte-eisen zouden
voldoen.

Deze engineering leidde op een
aantal punten tot een aanpassingen
van het ontwerp. Het meest in het
oog springende gevolg: de puntmuts
van de kabouter werd minder scherp.
Een ander belangrijk onderzoekspunt
was de vorm van de perforaties die
nodig waren: om de garage natuurlijk
te kunnen ventileren, moest de gevel
40% open worden gemaakt. Uit de
simulaties bleek dat bij ronde perforaties de dunste stukjes staal tijdens
het dieptrekken op sommige plekken
zouden scheuren, terwijl vierkante
perforaties in de hoeken zouden
leiden tot haarscheurtjes, met snelle

roestvorming tot gevolg. Het resultaat
was een vierkante perforatie met
afgeronde hoekjes. Tot slot werd een
proefpersing gemaakt op een paneel
van 50x50 cm, met daarin de meest
kritische details, die de test met glans
doorstond.
Maar daarmee waren de architecten er nog niet. Belangrijk was ook de
opdrachtvorming. ‘Als je aan productontwikkeling doet, moet de fabrikant
die al zijn energie in vooronderzoek
steekt, natuurlijk wel de garantie hebben dat er iets tegenover staat,’zegt
de architect. ‘Hij moet niet het risico
lopen dat de aannemer opeens aan

het eind van het ontwikkelingsproces
een fabrikant in China vindt die het
voor de helft van de prijs kan maken.
Dat kun je doen door een losse engineeringopdracht te verlenen, waarbij de fabrikant voor zijn onderzoek
betaald krijgt, los van de eventuele
opdracht om het ontwerp ook daadwerkelijk uit te voeren. Maar daar
was – en dat is meestal het geval
– geen budget voor. Je zou de gevel
en de rest van het gebouw ook uit
elkaar kunnen trekken, zodat je het
grootste deel van het gebouw kunt
aanbesteden, zoals dat moet, maar
de opdracht voor de fabricage van de

Een detail van het eindresultaat.

gevelpanelen direct kunt verlenen.
Dat is echter vragen om problemen,
omdat dan de gevelfabrikant en de
aannemer problemen op elkaar kunnen afschuiven. We hebben daarom
gekozen voor een constructie waarbij
het gebouw als geheel werd aanbesteed, maar waarbij de gevelfabrikant
dwingend werd voorgeschreven.
Het is een mogelijkheid waarin de
wetgeving standaard voorziet, maar
waarvan maar heel weinig gebruik
wordt gemaakt.’
Het eindresultaat van alle inspanningen: een parkeergarage met
tuinkabouters op de gevel. Was het

voor de technici van Voestalpine, die
zich in de dagelijkse praktijk vooral
met de gestroomlijnde esthetiek
van auto’s bezig houden, niet heel
raar om zich in te laten met een
plaatje van een dwerg? ‘Ze namen de
opdracht uiteraard heel serieus,’zegt
Platje, ‘maar we hebben wel ontzettend veel lol gehad’.
www.mei-arch.nl

