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Winter dining rooms and bathrooms should have a southwestern exposure, for
the reason that they need the evening light, and also because the setting sun,
facing them in all its splendour but with abated heat, lends a gentler warmth to
that quarter in the evening. Bedrooms and libraries ought to have an eastern
exposure, because their purposes require the morning light...
Vitruvius, The ten books on Architecture, Book VI, 4

IIIde STUDENT’S GLASS AWARD ►
JOËLLE TANSON
ISACF LA CAMBRE (ULB | FACULTÉ D’ARCHITECTURE LA CAMBRE HORTA )

VIIde STUDENT’S GLASS AWARD ►
SARAH VAELEN
PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG (HOGESCHOOL PXL)

DE WEDSTRIJD

DEELNEMENDE INSTELLINGEN

Om de uitwisseling tussen de glasindustrie en de academische wereld te
bevorderen, bekroont de STUDENT’S GLASS AWARD sinds 1999,
eindverhandelingen die :

/ Haute École Robert Schuman

/ hetzij de architecturale waarde van glas expliciet benadrukken, op een
originele of rationele manier ;
/ hetzij bijdragen tot een betere kennis van glas in zijn architecturale
toepassingen ;
/ hetzij innoverend zijn op gebied van binnenhuisarchitectuur.
De wedstrijd is open voor de studenten van de Belgische Universiteiten,
Faculteiten en Hogescholen Burgerlijk Ingenieur, Industrieel Ingenieur,
Architectuur en Binnenhuisarchitectuur.

/ Hogeschool PXL
/ Hogeschool Thomas More
/ Katholieke Universiteit Leuven |
Faculteit Architectuur | LUCA School of Arts
/ Université Catholique de Louvain |
Faculté d'Architecture, d'Ingénierie Architecturale,
d'Urbanisme

/ Université Libre de Bruxelles |
Faculté d’Architecture La Cambre Horta
/ Université de Liège | Faculté d’Architecture
/ Universiteit Antwerpen |
Faculteit Ontwerpwetenschappen
/ Universiteit Gent |
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
/ Vrije Universiteit Brussel |
Faculteit Ingenieurswetenschappen

SÉBASTIEN COPPENS, EERSTE LAUREAAT
De eerste prijs van de XIVde STUDENT’S GLASS AWARD wordt toegekend aan
SÉBASTIEN COPPENS, een jonge Architect onlangs gediplomeerd aan de FACULTEIT
ARCHITECTUUR, STEDENBOUW EN INGENIEURSWETENSCHAPPEN ARCHITECTUUR VAN DE
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN, voor zijn eindverhandeling THE SHOW BOX.
De jury was voornamelijk ingenomen door het ontwerp van het gebouw met
een samenspel van buitenaanzicht en doorzicht, van daglicht en
nachtverlichting, wat zelden toegepast wordt voor feestzalen. Het
binnencomfort wordt op een elegante manier verzekerd door het toepassen
van een bouwschil uit electrochrome beglazing en door natuurlijke ventilatie.
SÉBASTIEN COPPENS weet de techniek van de electrochrome beglazing te
benutten voor het scheppen van een publicitair kader op een creatieve,
esthetische en moderne manier.
Deze eerste prijs, geschonken voor het VERBOND VAN DE GLASINDUSTRIE, bestaat
uit een cheque te waarde van 15OO€ en een trofee uit glas ontworpen door
BENOÎT REGNIERS, Opleider aan het Competentiecentrum van de glassector
CEFOVERRE.

The Show Box is een project in Namen die electrochrome beglazing in de kijker
zet. Het gebouw biedt ruimte aan een theater met 2OOO zitplaatsen, een
restaurant met 4OO zitplaatsen, werkruimtes en conferentiezalen.
Het gebouw steunt op slechts zes grote pijlers vanaf de begane grond. Ze
nemen op een elegante wijze de krachten op en omvatten de technische
uitrusting en de brandtrappen. De toneelzaal is verheven tot vrije vloer, en staat
in relatie tot het omliggende park. Het ontwerp is niet naast elkaar geplaatst
zoals het vaak het geval is maar gestapeld. De toeschouwer wordt uitgenodigd
om rond het grote betonnen volume te slenteren. Deze wandelruimte biedt
een panoramisch uitzicht op de stad Namen en zijn historische binnenstad. De
plaats wordt dan ook benut bij de pauze tijdens voorstellingen of voor recepties.
De glazen gevel staat vrij en geeft meer opening naar het park.
De bouwschil is samengesteld uit een netframe met voorgemonteerde
electrochrome beglazing. Het frame meet 11O cm op 8O cm. Dit type beglazing
kan door middel van een elektrisch veld het daglicht en de zonnewinsten
trapsgewijs verminderen. Enerzijds werkt deze beglazing dus als een
zonnewering. Anderzijds, door het gebouw te gebruiken als een groot scherm
en mits verbinding met een software, biedt deze beglazing de mogelijkheid
slogans en advertenties te verspreiden op de gevel. Dankzij de ligging op het
kruispunt van een park heeft het theater een grote zichtbaarheid vanuit de stad
en biedt het ook een prachtig uitzicht op de stad. Door het glas heeft men een
goede inkijk binnen het gebouw en kan men dus van buiten uit de organisatie
binnen het gebouw gaande slaan. ‘s Nachts, is het dan mogelijk de gevel tot
leven te brengen.
Sébastien Coppens

►

JOLIEN DE JAEGHER, TWEEDE LAUREAAT
De tweede prijs van de XIVde STUDENT’S GLASS AWARD wordt toegekend aan
JOLIEN DE JAEGHER, een jonge Burgelijk Ingenieur-Architect onlangs
gediplomeerd aan de FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN EN ARCHITECTUUR VAN
DE UNIVERSITEIT GENT, voor haar eindverhandeling EXPERIMENTEEL EN NUMERIEK
ONDERZOEK NAAR GLASPANELEN ONDERSTEUND DOOR VERLIJMDE PUNTVERBINDINGEN.
Door deze prijs wil de jury het belang benadrukken van fundamenteel en
toegepast wetenschappelijk onderzoek, in het bijzonder op gebied van glas en
adhesieve verbindingen. De jury benadrukt de uiterst nauwkeurige
wetenschappelijke en kwaliteitsvolle analyse van JOLIEN DE JAEGHER, vanaf de
studie tot de becijferde en proefondervindelijke resultaten en zeker de
overeenkomsten tussen de waarnemingen in het laboratorium en deze in de
toegepaste architectuur.
Deze tweede prijs, geschonken voor het VERBOND VAN DE GLASINDUSTRIE, bestaat
uit een cheque te waarde van 1OOO€ en een trofee uit glas ontworpen door
BENOÎT REGNIERS, Opleider aan het Competentiecentrum van de glassector
CEFOVERRE.

De laatste jaren werd er veel onderzoek gedaan naar glaspanelen ondersteund
door adhesieve puntverbindingen ter vervanging van geboorde
puntverbindingen. Deze onderzoeken werden meestal uitgevoerd op kleine
schaal, namelijk op één puntverbinding. In het onderzoek binnen deze
masterproef werd het gedrag van een glaspaneel, ondersteund door zes
adhesieve puntverbindingen, geanalyseerd.
Het gedrag van het glaspaneel, onderworpen aan een uniforme drukkracht,
werd bestudeerd aan de hand van een experimenteel en een numeriek
onderzoek. Het numerieke model werd gevalideerd met behulp van de
resultaten bekomen uit het experimenteel onderzoek. Het experimenteel en
het gevalideerd numeriek model werden nadien samen gebruikt om de invloed
van verschillende parameters te bestuderen op de spanningsverdeling en de
doorbuiging van het glaspaneel. De onderzochte parameters zijn : de
randafstand, de diameter van de puntverbinding en de oplegging van de
puntverbinding.
Uit deze onderzoeken volgt dat het variëren van elke randafstand afzonderlijk
een andere invloed uitoefent op de spanningsverdeling en de doorbuiging van
het glaspaneel. Het variëren van de randafstand vertoont een grotere invloed
op het gedrag van het glaspaneel bij de inklemming van de puntverbinding dan
bij de scharnieroplegging. De maximale hoofdspanning voor verschillende
diameters is onafhankelijk van de randafstand. Daarentegen is de maximale
doorbuiging van het glaspaneel voor verschillende diameters afhankelijk van de
randafstand.
Jolien De Jaegher

►

DEELNEMEN
De XVde editie van de STUDENT’S GLASS AWARD is open voor de
eindverhandelingen van de academiejaren 2O13-2O14 en 2O14-2O15.
Het reglement tot deelname aan deze wedstrijd is verkrijgbaar via de website
van het VERBOND VAN DE GLASINDUSTRIE
www.vgi-fiv.be → Verbond → Student’s Glass Award
en via
info@vgi-fiv.be | +32(O)2/542.61.2O

VIIIde STUDENT’S GLASS AWARD ▼
SARAH VAN HOLEN
HOGESCHOOL SINT-LUKAS BRUSSEL (KUL | FACULTEIT ARCHITECTUUR | LUCA SCHOOL OF ARTS)
XIde STUDENT’S GLASS AWARD ►
GARY VANDROOGENBROECK
ISA VICTOR HORTA (ULB | FACULTÉ D’ARCHITECTURE LA CAMBRE HORTA )

DIGITALE GLASDRUK, AGC GLASS EUROPE

▼

INSPIRATIE

Brakel Atmos

GELAAGD GLAS, SPRIMOGLASS ▼▼
GLAZEN DAK, POLYPANE GLASINDUSTRIE ▼▼▼

◄ GELAAGD GLAS, SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS
▼ SPIEGELS, MEYVAERT GLASS ENGINEERING

GLAS PLAATJES, BERNARD TIRTIAUX, GLASMEESTER

INSPIRATIE

▼

SPIEGELS, DEKNUDT MIRRORS WORKS ▼▼
GELAAGD GLAS, SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS ▼▼▼

◄ BIPV, AGC GLASS EUROPE

Architect Faouzi - Owner Mairie de Villeneuve d Ascq

▼ GEBOGEN GLAS, GROEP LEROI - LEROBEL
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