
   8 Glas in Beeld

‘Onregelmatige ijsberg’ Stadhuis Nieuwegein gezichtsbedrog

Een zeefdruk met doordacht aangebrachte kleuren en 

rasters geeft de illusie van schaduw en daarmee 

van een hoekige, driedimensionale gevel van 

het nieuwe stadhuis in Nieuwegein. Dat 

is het resultaat van veel testen door 

adviesbureau ABT en partners 

uit de glasbranche. In de ruime 

centrale hal realiseerde Metaglas 

een 28 meter lange geluiddichte 

glazen scheidingswand met 

volglas deuren. 

Het centrum van nieuwegein is in de afgelopen jaren helemaal 

vernieuwd. er zijn gebouwen gesloopt en andere nieuw ge-

bouwd: woongebouwen, winkels, een parkeergarage en dus 

ook het stadhuis. alleen het theater is nog in aanbouw, maar 

ook dat wordt binnenkort geopend. Het stadhuis heeft een 

vloeroppervlak van 27.000 vierkante meter en biedt niet alleen 

ruimte aan de ambtenaren, politici en andere gemeentelijk 

medewerkers, maar ook aan winkels, het Centrum Werk en in-

komen en de bibliotheek. Op een zonnige dag in maart geeft 

architect Kim Herforth nielsen van het deense bureau 3Xn 

een rondleiding bij de officiële opening. Buiten loopt nielsen 

het ruime plein over en steekt over: ‘dit is mijn favoriete hoek’, 

zegt nielsen enthousiast en wijst naar de brede trap die naar 

geeft gevel 3D-effect
Slimme zeefdruk  

Foto: Adam Mork

Glas
Buitenbeglazing: Interpane Ipasol neutral 61/30

Geluidsisolerende binnenwanden (overlegkamers en werkkamers raadsleden)

Maars String 2 full glas sluiting op onder- en bovenprofiel; wanddikte 100 mm

Geluidsisolerende glaswand met dubbel glas deuren op de begane grond:

Metaglas Total 

Glas vaste glaspanelen en glasdeur: 55.2 gelaagd / 40 mm spouw / 55.2 gelaagd

Glaswanden 5e en 6e verdieping naar atrium: 

RM-glas U-profiel boven en onder, verticale naden gekit; gelaagd 8-1-8

Vliesgevel: Interpane isolatieglaspanelen 1000 x 2200 mm boven borstwering en  

2000 mm x 4000 mm van vloer-tot-vloer  

Tweede huid: 86.2 gehard en gelaagd met zeefdruk en zonwerende folie
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  ir. rik vollebregt

>>

de trouwzaal leidt. We ervaren het driedimensionale effect van 

de gevel en zien hoe het stadhuis en het tegenoverliggende 

theater zich in elkaar reflecteren. 

Geslaagd gezichtsbedrog

de buitengevel is een van de meest indrukwekkende aspecten 

van het stadhuis. Toevallig komt de verslaggever regelmatig in 

nieuwegein en het gebouw maakt de indruk alsof het allerlei 

afgeschuinde hoeken heeft, als een grote onregelmatige ijs-

berg. Tòt hij een keer goed keek en zag dat de gevels zo plat 

als een dubbeltje zijn en het hoekige uiterlijk puur optisch is. 

een vorm van geslaagd gezichtsbedrog dus en daar is door 

de ontwerpers dan ook veel aandacht aan besteed.

adviseur en lokale architect aBT uit delft voerde een uitge-

breid testprogramma uit. de kunst was om met de tweede 

huid een driedimensionaal effect te bereiken, de zon te weren 

en het doorzicht van binnenuit niet te verstoren. als motief 

voor de grafische print kwam een geometrisch patroon uit de 

bus waarbij de hoeken dezelfde zijn als die van de verdraaide 

plattegrond van het gebouw. Maar hoe viel de gewenste zon-

werendheid, met een ZTa van 34 procent, te combineren met 

genoeg doorzicht? Men sloeg aan het experimenteren met fo-

lies en met de kleur, rastering en positie van de zeefdruk. Met 

folies in verschillende grijstinten probeerden de ontwerpers 

een 3d-effect op te roepen, maar het effect was niet sterk. 

een zeefdruk gaf veel betere resultaten. Om verschillende 

schaduweffecten op te roepen werden vier soorten lijnen 

gebruikt: wit massief, wit gepuntrasterd, grijs gepuntrasterd 

en grijs massief. Met die combinatie, vonden de ontwerpers, 

komt de vlakwerking met een illusie van schaduw goed tot 

zijn recht. Voor het beste resultaat moest de zeefdruk op po-

sitie 1, dus op de buitenzijde van de tweede-huidglasplaten 

komen. Vervolgens moesten de bedenkers van de gevel de 

zonwerendheid nog realiseren. een zonwerend zwart puntras-

ter viel af omdat dit in combinatie met het grafische patroon 

De gevels zijnzo plat als een dubbeltje; het hoekige 

uiterlijk puur optisch is. Een vorm van geslaagd 

gezichtsbedrog. Foto: Adam Mork
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In de uitvoeringsfase werd het effect van drie 

verschillende zeefdrukken beoordeeld met een mock-up 

op ware grootte. Foto: ABT

Bouwpartijen
Opdrachtgever: gemeente Nieuwegein

Aannemer: BAM utiliteitsbouw en Ballast Nedam Bouw

Architect: 3XN, Kopenhagen

Adviezen en lokale architect: ABT, Delft 

Gevelbouwer: Scheldebouw/Permasteelisa, Heerlen

Glasleverancier gevel: Interpane (D)

Zeefdruk buitengevel: BGT Bischoff Glastechnik, Bretten (D)

Binnenwanden: Maars systeemwanden, Harderwijk

Glaswanden atrium: R.M. Glas, Nieuwegein

Geluidisolerende glaswanden en -deuren: Metaglas, Tiel

een Moiré-effect opriep. dat werd storend van binnenuit. 

daarom koos men voor een grijze, zonwerende PVB-folie. 

Modelruiten

Gevelbouwer scheldebouw maakte een verticaal hangende sta-

len onderconstructie voor de vliesgevel. Op de grote diagonalen 

waar verschillend bedrukte glasvlakken aan elkaar grenzen, volgt 

een stalen draagprofiel die schuine lijn. al met al merkte schelde-

bouw dat het project behoorlijk complex werd: door de hoekige 

vormen die opengelaten zijn en de diagonalen met verschillende 

kleuren zeefdruk. ‘de vliesgevel heeft 2.900 modelruiten, die maar 

één keer voorkomen’, maakt projectleider Jens Mönnikens van 

scheldebouw de consequentie van het 3d-ontwerp duidelijk. 

de tweede huid is niet alleen een optisch kunststukje, maar 

heeft ook een functie als zonwering en privacyscherm. de 

spouw erachter wordt met buitenlucht geventileerd en de 
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tweede huid is minder transparant op de plekken waar kan-

toorruimtes liggen. Ter plekke van de openbare ruimtes is 

de huid veel opener of is helemaal weggelaten. de eigenlijke 

gevel is op de verdiepingen als een vliesgevel uitgevoerd, met 

het glas van buitenaf geplaatst. in ieder geval is de burge-

meester van nieuwegein tevreden. Bij de opening prijst hij de 

open structuur van het gebouw als een groot voordeel voor 

het gemeentebestuur. er is een helder atrium en bezoekers 

zien meteen wat er op de andere verdiepingen gaande is. ‘dit 

brengt ons in goed visueel contact met onze burgers’, zei de 

burgemeester. ‘nu werken we met nóg meer plezier en enthou-

siasme voor een beter nieuwegein.’

Tweezijdig daglicht

Tijdens zijn rondleiding komt architect nielsen steeds weer 

op hetzelfde onderwerp terug: ‘We wilden een transparant 

gebouw maken. Zoveel mogelijk daglicht binnenlaten.’ nielsen 

heeft recht van spreken, want door de vormgeving en inde-

ling van het gebouw komt inderdaad bijna overal daglicht 

binnen. de buitengevel is van glas, maar ook binnen blijft het 

doorzicht goed met glaswanden. een ruim opgezet atrium met 

een ruime, langs de verdiepingsvloeren spiraliserende, trap 

houdt ook het centrum van het gebouw licht. Op veel plaatsen 

is nielsen er in geslaagd om het daglicht van twee kanten te 

laten komen. 

in nielsen’s filosofie is licht heel belangrijk. Mensen bewegen 

van nature naar het licht, is zijn visie. licht bepaalt sterk hoe 

mensen lopen en hoe zij zich voelen in een gebouw. daarom is 

de gevel van transparant glas. dat maakt het gebouw open en 

vriendelijk, zodat mensen zich welkom voelen. nielsen vertelt 

verder over zijn doel om een uitnodigend en laagdrempelig ge-

bouw te realiseren. de trap spiraalt omhoog langs de verschil-

lende verdiepingen en dat is een bewuste keuze. Zo verleidt de 

architect de mensen om de trap te nemen in plaats van de lift, 

waarvan de ingang onopvallend geplaatst is. Maar passanten 

die de lift weten te vinden, houden door de de beglaasde ca-

bine en liftschacht goed overzicht over hun plek in het gebouw. 

Geluidisolerende glaswand

Op de begane grond scheidt een 28 meter lange glaswand de 

centrale hal af van verschillende ruimtes. Gezien de bedrijvig-

heid in de hal is het begrijpelijk dat deze wand goed geluids-

werend is. de deuren zijn zelfs uitgevoerd in dubbel glas. ‘en 

dat zonder kozijn’, merkt nielsen op. Voor hem was deze ge- >>

< De architect 

wilde veel 

daglicht, liefst 

van twee of 

meer kanten 

tegelijk. Foto: 

Adam Mork

Metaglas realiseerde een glazen 

scheidingswand met deuren van 

dubbel glas. Foto: Ton Willemse

De overhellende ruiten staan in een glaswand die aan de onderzijde anders is gekromd dan aan 

de bovenzijde. Om kosten te besparen zijn de ruiten rechthoekig; de tapse aluminium scheggen 

vangen het maatverloop op. Foto: Adam Mork

De inpandige scheidingswand met het atrium heeft 

88.1 veiligheidsglas met gekitte naden en werkt als 

klimaatscheiding tussen de opgewarmde lucht bovenin het 

atrium en de koelere werkverdiepingen. Foto: Adam Mork

08-12_Stadhuis Nieuwegein.indd   11 25-06-12   14:52



   12 Glas in Beeld

luidswerende glaswand een nieuw concept, voor de uitwerking 

ervan schakelde hij Metaglas uit Tiel in. Projectleider Matthijs 

Keizer van Metaglas vertelt dat ze snel een oplossing hadden: 

‘We hadden al eerder een dergelijke wand toegepast in een 

gebouw van de GGd in amsterdam en in theater de Kunstlinie 

in almere.’ 

de geluidwering van de wand, inclusief de volglazen deur, 

vroeg nog wel om aandacht en is ook doorgemeten in een 

akoestisch laboratorium. de deur is een dubbelglas deur 

met een spouw van 40 millimeter. Om het geheel transparant 

te houden, zijn de afstandhouders in lexaan uitgevoerd. de 

spouw weert het geluid, de glasplaten zijn gelaagd met een 

pvb-folie. de kieren zijn boven en onder afgedicht met een 

rubber bolprofiel en aan de zijkanten met een dubbel afdich-

tingsrubber. in het laboratorium van Peutz werd zo een geluid-

isolatie van 41 decibel gemeten. 

Binnenwanden

de overlegkamers en ook de werkkamers van de wethouders 

hebben geluidisolerende glaswanden van dubbel glas. de 

menging van bibliotheek, winkels en werkkamers voor raadsle-

den vraagt tegelijk om privacy en stilte, zodat de wanden niet 

alleen transparant, maar ook geluiddicht moesten zijn.

de glaswanden die de vijfde en zesde verdieping van het 

atrium afscheiden, fungeren als klimaatafscheiding. Bovenin 

het atrium kan het behoorlijk warm worden, en op zich is dat 

geen probleem omdat daar geen mensen verblijven. Maar de 

hitte moet zich niet naar de gangen en kamers op de verdie-

pingen kunnen verspreiden. daar zorgt de wand voor. daar-

naast werkt de glaswand als geluidsscherm. Het gebouw heeft 

natuurlijk wel een airco-installatie, maar die is onopvallend 

weggewerkt. Koele lucht wordt ingeblazen via onopvallende 

zwarte schaduwvoegen.

Vanuit het restaurant op de vierde verdieping zien bezoekers 

door een hoge glasgevel uit op de daktuin. Bijzonder aan 

deze gevel is dat hij aan de onder- en bovenzijde met een 

verschillende kromming loopt, waardoor de ruiten overhellen. 

aluminium scheggen tussen de ruiten lopen taps toe en van-

gen zo het maatverschil op. de raamvlakken zelf zijn gewoon 

rechthoekig; dat bleek financieel aantrekkelijker dan taps toe-

lopende ruiten. Zo was de gevel traditioneel en betaalbaar te 

bouwen.    < 

Een ruim en licht centraal atrium geeft overzicht en is de belangrijkste looproute. Foto’s: Adam Mork

Ter plaatse van 

overgangen in 

de zeefdruk, 

zijn diagonale 

staalkokers in de 

draagconstructie 

van de tweede-

huidgevel 

opgenomen. 

Foto’s: ABT

Dat het nuttig is om optische effecten eerst goed uit 

te testen, bewijst dit glasmonster waarbij een zwart 

puntraster en witte zeefdruk een ongewenst Moiré-effect 

veroorzaken. Foto: ABT
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