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Glazen balkons

// Locatie: Kerkplein, Arnhem
// Opdrachtgever: Stichting Eusebius

Arnhem
// Bouwperiode glazen balkons: januari

2018

Glazen balkons op
eenzame hoogte
De restauratie Van de Eusebiuskerk in Arnhem is benut orn twee
spannende uitkragende glazen balkons op te hangen aan de toren.
De uitwaaierende ruiten zijn proﬁelloos gemonteerd en zorgen Voor
de stabiliteit Van de balkons.
Dat de Eusebiuskerk in Arnhem aan de buitenzijde van de toren
bijzondere beelden heeft, weet bijna niemand meer. ln 1962 Was
er veel ophef over. Bij de toenmalige restauratie van de kerk
maakte beeldhouwer Henk Vreeling een reeks beeldhouwwerken die op ruim 60 meter hoogte aan de toren zijn geplaatst. Ze
nemen de plaats in van traditionele Waterspuwers zoals die op
andere oucle kerken veel te vinden zijn. Bijzonder is echter dat
Vreeling koos voor koppen van Disney-ﬂguren, alsmede het
hoofd van dominee GC. Foeken die fel ageercle tegen deze
keuze.
De beelden zijn niet of nauwelijks zichtbaar vanaf de grond.
Maar vanaf nu zijn ze uitstekend te bewonderen vanaf twee
nieuwe drie meter uitkragende glazen balkons aan de oost- en
westzijde van de kerktoren. De balkons bevinden zich net onder
de beeldenpartij en zijn bereikbaar met de lift die bezoekers
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brengt naar het bestaande uitzichtspunt op 73 meter hoogte.
Het ene balkon bevindt zich op 59 meter en het andere op 62

\

meter hoogte. De route naar de balkons voert langs het carillon
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en geeft zicht op de grote bronzen luidklokken.

Vanuit de glazen balkons heeft men een fraai uitzicht op de stad en op de

Staalconstructie
De glaZen balkons Zijn Ontworpen ClOOr Nijhuis Architectuur met

beelden

ABT als glas- en staalconstructeur en Si-X als maker van glas-
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De stalen vloerbalken van de glazen balkons Werden meteen evenaar de toren ingeschoven. (Foto: Pieter Kers /Beeldnw

De staalconstnlctie is minimaal rnet twee rvs-kokers als vloerbalken.

De trekstang is bevestigd aan een stabilisatorstang, Waarrnee de
zijwaartse windbelasting wordt afgedragen.

architectuur, naar aanleiding van een vraag van de stichting die

ik niet. Dat zou te veel afbreuk doen aan het effect. Betreden

Tevens geeft deze vorm een vertekend perspectief waardoor de

bouten in gedraaid, waardoor het kokerproﬁel nagenoeg vlak

de Eusebiuskerk exploiteert. De partijen zorgen samen voor een

van het glazen balken moet wel een sensatie blijven.”

balkons minder diep lijken. Dat moet mensen verleiden om toch

doorloopt aan de buitenzijde en toch alle krachten kan over-

technisch hoogstandje dat een spectaculair uitzicht op de beelden en over de stad biedt. Uiteraard constructief volledig verant-

De staalconstructie is minimaal gehouden, met twee de toren

naar binnen te stappen. De balkons lijken juist weer langer alsje
eruit wilt lopen."

dragen.

uitkragende stalen vloerbalken en twee stalen trekstangen waar-

woord, maar qua beleving is het glazen balkon zeker spannend.
“De bestaande belvedère en het uitkijkpunt in de top van de

mee de vloerbalken opgehangen zijn aan de achterliggende
constructie. Deze stalen trekstangen zijn lokaal versterkt, zodat

Achterconstructie

toren hebben ook een mooi uitzicht, maar met een veel beperk-

ze ook de windbelasting op de zijruiten van de balkons over-

De balkons zijn op de grond geprefabriceerd en vervolgens in

De glasconstructie van het balkon bestaat uit gelaagde ruiten
van 3 x 10 mm (met 4 x 12 mm voor de vloer) met open voegen

ter zicht. De glazen balkons bieden een hele andere beleving.

brengen naar de achterconstructie. De ruiten worden hierdoor
aan de kerkzijde gesteund. Voor het overige verzorgt het glas

zijn geheel getakeld en deels in de toren geschoven.
Om de balkons aan de toren op te kunnen hangen was het no-

van circa 20 mm tussen de ruiten, waarmee de constructie ook
op de hoeken zo transparant mogelijk blijft en waardoor con-

architect Robert Nijhuis.
Om het niet te spannend te maken koos Nijhuis ervoor om staal

zelf de belastingafdracht.

dig om eerst een rechthoekig stalen frame als achterconstructie
te maken. De smalle penanten of montants waar de balkons

densvorming op de ruiten zoveel mogelijk wordt voorkomen.

toe te voegen en niet volledig in glas te werken, Wat constructief

Uitwaaierend

tussen hangen, zijn zo fragiel dat ze niet geschikt waren om iets

Omdat de ruiten meewerken in de stijfheid en stabiliteit en het
opvangen van de windbelasting waren de verbindingen heel

wel haalbaar geweest zou zijn. “Een balustrade of leuning wilde

Extra bijzonder is de vorm van de balkons. Nijhuis koos niet voor

aan te bevestigen.
De zware hoeken van de toren bleken echter uit massief metsel-

belangrijk voor krachtoverdracht. Gekozen is voor stalen strippen die met bouten door gaten in de ruiten bevestigd zijn. Deze

werkte bestaan en waren wel bruikbaar om het stalen frame aan
te bevestigen, licht constructeur Kars Haarhuis van ABT toe. ln

gaten zijn rondom de bouten geinjecteerd om een goede

het massieve metselwerk zijn sparingen gemaakt waarin beton

Hoogendoorn van Si-X.

centimeter is. Door de plattegrond uit te laten waaieren tot een
breedte van 1,40 meter kunnen nu toch meer mensen tegelijk het

is gestort als drager van het frame. Het frame bestaat uit kokerproﬁelen, die echter niet in één geheel naar binnen konden

Het constructief ontwerp is tot stand gekomen in lijn met alle
richtlijnen en veiligheidsaspecten, en daaronder valt ook de

glazen balkon op. Door de hoogte op te laten lopen en de glazen
dakplaat ook zijdelings aﬂopend te maken, heeft het dak een
dubbelzijdig afschot. Dit moet vervuiling zoveel mogelijk voor-

worden gebracht, zodat de constructie moest worden opgeknipt
in delen.
Aan de constructieve vormgeving van de verbindingen is

voorgeschreven puntlast op vloeren van 700 kg, licht Haarhuis
toe. “Samen met onze ervaring op het gebied van glasconstructies en 3D-rekenmodellen konden we het maximale halen uit

Je staat daar buiten de kerk met doorzicht naar beneden", zegt

rechte doosjes, maar voor een uitwaaierende constructie in zowel

plattegrond als hoogte. De voorkant is dus breder en hoger dan

De staalconstructie is
minimaal gehouden met
twee uitkragende stalen
Vloerbalken en twee stalen
trekstangen
20 // BOUWWERELD

de torenzijde. De balkons bevinden zich namelijk tussen smalle
penanten (montants) waardoor de inloopbreedte slechts tachtig

Gelaagde ruiten

krachtoverdracht naar alle ruiten te waarborgen, vertelt Wout

komen.

grote aandacht besteed, met hoogwaardige precisie in de

deze glasconstructie. Door de samenstelling met verschillende

“De vorm heeft ook te maken met een architectonische keuze

uitvoering. Gekozen is voor een inwendige verbinding met sta-

om de glazen balkons in niets aan de kerk te laten refereren.

len platen in de koker. Vervolgens zijn er van buitenaf verzonken

lagen glas, zijn feitelijk zelfs bij breuk van een ruit de balkons
nog steeds te betreden.”
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De trekstang is door de vierlaagse glazen vloerplaat heen aan de rvs-koker bevestigd.

De ruiten zijn cnc-gefreesd met een tole-

Projectgegevens // Locatie: Kerkplein, Arnhem // Opdrachtgever: Stichting Eusebius Arnhem,

rantie van +/-1 mm. Vanwege de grootte

eusebiusnl // Ontwerp: Nijhuis Architectuur, Doorwerth, nijhuisarchitectuurnl // Constructeur:
ABT, Velp, abteu (Voor rneer foto's en tekeningen zie de projectpagina op httpsï//Wwwgalleo

van de ruiten, het harden daarvan en

het lamineren zijn er maar Weinig glasfabrieken die dit konden maken, vertelt

co/project/glass-balconies-eusebiuskerk-glazen-balkons) // Maker van glasarchitectuur: Si-X,

Hoogendoorn. “Door het harden van de

kundige uitvoering: Nico de Bont, Vught, nicodebontnl // Bouwperiode glazen balkons: januari

ruiten zijn ze niet helemaal vlak en dan is
goed lamineren lastig. Dat kan niet ieder-

2018

Benthuizen, si-xnl // Staalconstructie: Metaalbouw Vloet, Mill, metaalbouw-Vloetnl // Bouw-

een."

Kokerproﬁelen
De vloerruit ligt op de twee uit de toren
kragende vloerbalken, waarvoor rvskokerproﬁelen zijn gebruikt. De twee
vloerbalken lopen parallel aan de glazen
wanden en zijn bij de oplegging op het
frame aan elkaar gekoppeld. Aan de
voorzijde is geen staalproﬂel aangebracht
in dwarsrichting. De enige zichtbare koppeling zit in het glas. Het glas draagt hier
dan ook een belangrijk deel van de
krachten over.
De keuze viel op kokers omdat deze
proﬁelen zowel de excentrisch geplaatste
ruiten moeten dragen als zijdelings op
wind belast worden. Hierdoor ontstaat er

Schuine lijn
conform montant

torsie in de proﬁelen.

Ruimte voor

twee personen

Precisieklus
De glazen balkons zijn eind januari van
ditjaar gemonteerd. De montage werd

naast elkaar

3

<9?

Afgeschuind
naar John

ISOMETRIE TOEGEVOEGDE CONSTRUCTIE

Frostbrug

enkele keren uitgesteld vanwege de

"

^

1'

Afgeschuind
naar centrum

wind. “Het was nogal een precisieklus.
De evenaar waarmee het balkon werd
ingehesen, om de rvs-kokers in de toren
te steken, kwam tot 10 cm afstand van het

PLATTEGROND

gebouw. Je kunt daarmee geen risico's
nemen", zegt Hoogendoorn.
De balkons zijn sinds half maart van clit
jaar toegankelijk.

Knip op 1200mm vanaf
UNP-profiel bij oplegging,
halverwege montant

1:100
'Manchet' uitgevoerd als L met afdekplaat aan boven- en achterzijde

Plaat 420x140, t=20 vooraf ingelast aan onderzijde koker deel B

De glazen balkons contrasteren in architectuur met de Eusebiuskerkv De uitwaaierende Vorm is
daarbij ook Vooral functioneel4
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De twee
uitkragenole
Vloerbalken
Van rvskokerproiielen
lopen parallel
aan de glazen
wanden

Bouten MZO met
verzonken kop
2

Platen 420x140
t:20, vooraf gebout aan deel A

Stabilisatorbuis ø 60,3x5,0
met schotten tbv zijwaartse
windbelasting, buis 100%

in lijn met trekstang /

Pasplaat t:12, aangebracht na plaatsing deel B,
in lijn met koker, afgeschuind ivm las aansluitende plaat

Glasklemmen ø 100mm, glijdend verbonden aan ruitwand
Spanningsvrije montage na inmeting situatie en aanspannen trekstangen

VERBINDING STMLCONSTRUCTIE

STABILISATORS
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