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i"1I ellkel construc liedeel 
In Iwee 'koplamp" gebouwen 

I hetzellde. 

letwE19 gespiegelde gebollwen 
odell! aUlodealer slaan Op 
,I Iledrii~enlerrein achIer twee
~gbrOer de Acoustic Barrier, 

~ngs deA2 bij Leidsche Rijn. 
.. Yormge~ing is grOlendeels 

~lleend aan die van de mode rne 

MW' mel kenmerkende oier
Im.lichl gekantelde raamstijlen 
drjehoeklge koptampen. ~ 

De beeldbepale nde s!!lalcan

strue!ie in het aanzicht is 'om de 

aulO'S heen gevouwen', De gebo
gen gevels lijn samengestB ld uit 

dliehoekige glaspanelen en vol

gen de hoek van de koplampen 
uit de 5-se rie . Geen vall de sta len 

buizen en andel e onderdelen is 

hetzel/de. ·Mass customiZal ion· 

en ·file to rac tory ' maken produc· 

tie lIan hoge kwal ite it en prec isie 

mogelijk terwijl de kosten dicht 

bij die lIan een standaard gebou..... 

liggen. 

,/ ~ . 	 Prvjectgegnens LocaIIBProO$ t· 

wet~flng. Utrecht l eichcho Rijn · <. -1'",\~' ,i '\'" If., ~r~ DporBch/ Ekris, Utrecht · Architecluur 
, " , - -:' f. . ~ 

, \'l ~ "Hr. ._. ONL (Oosterhuis· L~n6rd l, Rotterdam 

• ConSflTlctiefontwerp Buro Faklor. 

Middelburg· UrtvoeringBouwonder· "\'\1,,~7" ':._,:~ 
nemlng van Bekkuol. Hoogl8nder~eBn 

• S/aalconstruclie MelJ9rs Staalbouw. 

, Setooskerke ' F%grafie Rob Hoshll" 
~ t' ! \~~~~. 

IIOUWEN MET STAAL 205 (NATIONAL!: STAALPRIJS 20(8) 

Voor de nieuwe foyer '1811 da Stad· 

flehoorzaal in Vlaardingen werd 

lin glazen ge'lel opgshangen aan 

voorgaspannen treksl8ngen. 

De nieuwe gevel van de loyer 

moest zo I ransparent moge li i~ 

worden, om ervoor Ie lorgen dat 

de architectuur van hel oorspron · 

kelijke gebouw van Sybold van 

Ravesteyn weinig werd aangetes!. 

Daarom kozen de archl tec ten 

~oo r kozijnloze glazen platen. 

onder een hoek van vijfenveertlg 

grad en met de vloeren. De platen 

hangen in spiders, die onderling 

verbonden zijn met rrekslaflgen. 

Die Zijfl onder hoge voorspanning 

gabrach! vanwege de wens geell 

wifldverbanden III de constructie 

op te nemen. De diagonale af· 

spanniflgen zijn rondom verbonden 

aan een frame van omtrekvolgende 

deltaliggers en lensvormige hoek· 

~olommen. die onde rdeel uitmaken 

'Ian de constructie van de achter· 

liggende foyer. 

Projac tgegavens Locaf;IISchi&dam~eweg 51. Vlaard illgen ' DpdrachtGe,neent. 

Vlnrdingen · ArchilBcluurZaanen SI/anjers CS, Amsterdall1 ' Constructi9f 

ontw9rp en sitlaiconstrucrie BRS Staalw8rken, Moerka~e lle · Uilvoenng Breijer 
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