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Glazen infopanelen voor paviljoen Waterschild 

Glass Inside uit Wateringen heeft dertien glazen informatiepanelen 

geproduceerd en geleverd voor het Waterschild, een nieuw gebouwd paviljoen 

bij het Muiderslot. De panelen schetsen een mooi beeld van de geschiedenis 

van de Nederlandse waterlinies die burgers beschermden tegen het water en 

ook militair een belangrijke rol hebben gespeeld in onze geschiedenis.

als vijand Muiderslot
Water zowel vriend 

Het Muiderslot is een van de oudste 

waterburchten van Holland, een echt 

kasteel met een slotgracht. In latere 

tijden werd het slot een vesting met 

bijbehorende vestingwerken en vormde 

het een onderdeel en sluitstuk van vier 

waterdefensie linies: de Utrechtse Wa-

terlinie, de Oude en Nieuwe Waterlinie 

en de Stelling van Amsterdam (Unesco 

Werelderfgoed). 

Verzonken

Om dit deel van de geschiedenis van 

het slot te laten zien, is het Waterschild 

gebouwd. Het grotendeels verzonken 

paviljoen is een combinatie van een 

expositie- en ontvangstruimte en ligt 

achter het kasteel, naast de pruimen-

boomgaard. Het dak ziet er uit als een 

schild dat gedeeltelijk is opgetild, een 

verwijzing naar Floris V. Je loopt de 

trap af en komt in een ruimte waar je op 
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Het Waterschild ligt deels verzonken achter het Muiderslot. 

Foto: Buro3 Architecten

De glazen panelen zijn perfect leesbaar, mede door de 

aanlichting met LED en het gebruik van extra helder glas. 

Foto’s: IJsfontein Interactive spaces

tijdlijnen aan de wand aan de ene kant 

water als ‘vriend’ en aan de andere kant 

water als ‘vijand’ van het Muiderslot 

kunt zien. Bezoekers zien op een me-

tershoog scherm in zeven minuten de 

geschiedenis van het kasteel en water 

aan zich voorbij trekken. Het Water-

schild is op 19 april officieel geopend 

door Zijne Hoogheid prins Floris van 

Oranje en Johan Remkes, Commisaris 

van de Koningin van Noord-Holland. 

Het ontwerp is van Buro3 Architecten 

uit Amsterdam; de presentaties zijn van 

IJsfontein Interactive spaces, eveneens 

uit Amsterdam.

De dertien panelen van Glass Inside 

zijn gemaakt van extra helder, gelaagd 

gehard glas met verzonken adapters in 

de achterste plaat. Tussen het glas is 

een iets terug liggende kunststof film 

aangebracht met hierop de print. Het 

geheel is gelamineerd met een speciale 

PU-film voor een duurzame hechting. 

De montage aan de wanden is met 

speciaal gedraaide RVS-bussen in 316 

kwaliteit. Achter de panelen zijn speci-

ale LED-units aangebracht die het glas 

vanaf de achterzijde belichten.   < 
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