
   8 Glas in Beeld

Glazen schuifpanelen van 5.300 millimeter

Met zijn mix van nieuwe en bestaande gebouwen, winkels, kantoren en woontorens 

is New Babylon in Den Haag een complex project met bijzondere uitdagingen. Een 

nieuwe glaskap in het voorheen dichte dak van het inpandige winkelcentrum brengt veel 

daglicht binnen. Een band van gezeefdrukt glas maakt de diverse gebouwen visueel tot 

één geheel. Om bij de beperkte verdiepingshoogte aan licht en transparantie te winnen, 

is een glaswandsysteem met hardglazen draaideuren ontwikkeld.

om gebouwen New Babylon 
De combinatie van nieuwe en be-

staande gebouwen, drie winkel- en 

horecaverdiepingen, twee woontorens, 

kundige opgave. Het winkelcentrum bij 

station Den Haag Centraal was verou-

derd en hard toe aan vernieuwing, beter 

gezegd: een metamorfose. In 2007 

startte men het werk en nu is men gro-

tendeels klaar met het creëren van een 

‘stad in de stad’, zoals architect Roberto 

Meyer van MVSA liet optekenen. En dat 

is geen overdreven uitspraak want in-

derdaad kun je in New Babylon wonen, 

werken, dineren, uitgaan en winke-

len. Om zover te komen moesten de 

ontwerpers en bouwers wel een paar 

ingewikkelde kwesties oplossen: hoe 

maak je een project met verschillende 

gebouwen tot een geheel? Hoe mo-

derniseer je een bestaand donker win-

kelcentrum? De architect bedacht een 

glazen band met zeefdruk op de buiten-

een bestaand hotel en een zevenlaags 

kantoorvolume maakt New Babylon in 

Den Haag bijna tot een stedenbouw-

De winkelverdiepingen zijn gemoderniseerd met glaspuien van vloer tot 

plafond. Foto: Babylon Den Haag BV

Band van gezeefdrukt glas 
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Onder andere de advocaten van Pels Rijcken werken in 

de nieuwe kantoren. Foto: Babylon Den Haag BV

Betrokken partijen
Opdrachtgever: Babylon Den Haag BV

Aannemer: Bouwcombinatie New Babylon (Ballast Nedam 

Bouw & Ontwikkeling en Boele & van Eesteren)

Architect: MVSA, Amsterdam

Gevelbouwer: Scheldebouw, Heerlen Binnenwanden en 

-deuren, winkelcentrum, entrees woontorens

Liftbeglazing: Metaglas, Tiel

Hardglazen deuren: Scheuten Absoluut Glastechniek

Beglazing glaskap: BGT, Duitsland

Glasbalustrade parkeergarage: Si-X, Benthuizen

 PROJECT  IR. RIK VOLLEBREGT

gevel. Die omwikkelt de gebouwen en 

maakt er één geheel van. Een nieuwe 

verhoogde glaskap brengt daglicht in 

en uitzicht vanuit het winkelcentrum en 

een slim gedetailleerde glaswand geeft 

de winkelvloeren, ondanks de beperkte 

verdiepingshoogte, een heldere en 

transparante uitstraling. 

 

Glasband omarmt gebouwen

Eén van de opgaven waar de architect 

voor gesteld werd, was natuurlijk om 

van een winkel- en kantoorcentrum op 

drie bestaande vloeren, een bestaand 

hotel, een nieuwe parkeergarage, twee 

woontorens en kantoren één geheel te 

maken. Projectarchitect Irène Horvers: 

‘De nieuwe gebouwen omarmen het 

bestaande.’ Dat is vooral te zien aan het 

de reflecties van de omgeving regelma-

tig doorlopen, ook bij een overgang in 

glassoort. De ondoorzichtige glasplaten 

bekleden dichte geveldelen, construc-

ties, installaties en een expeditieruimte 

op de begane grond. In eerste instantie 

was deze beglazing bedacht met een 

zeefdrukpatroon. Uiteindelijk is een vol-

vlak zeefdruk toegepast omdat anders 

de achterliggende isolatie en ondercon-

structie hinderlijk zichtbaar zou worden. 

Raamvariatie

Vanwege de ligging aan de kust en de 

grote hoogte van de woontorens is de 

winddruk op de gevels hoog. Daarom 

waren stevige aluminium kozijnen met 

>>

De band van gezeefdrukt 

glas maakt één geheel van 

de woontorens links en 

rechts en de kantoren in 

het midden. 

Foto: Babylon Den Haag BV

bestaande hotel, dat redelijk ongemoeid 

gelaten is en nu omgeven wordt door de 

nieuwbouw die er om- en overheen ge-

bouwd is. Het resultaat is een weliswaar 

groot complex dat toch één samenhan-

gend geheel vormt. Een belangrijke 

rol in dat ‘bij elkaar brengen’ van de 

gebouwen speelt de horizontale belijning 

in de vorm van aluminium profielen en 

een band van gezeefdrukt glas die om 

alle gevels heenloopt. En dat op een 

speelse manier: de glasband lijkt losjes 

om de gevels gedrapeerd doordat hij 

in de hoogte varieert. Bezien van grote 

afstand lijkt de glasband blauw ‘ge-

scherfd’. Van dichterbij vallen vooral de 

details en het raster van de zeefdruk op. 

De zeefdruk is een abstract patroon 

met dikke en dunne lijnen met varië-

rende rasters. Eén eigenschap van 

de zeefdruk is handig bedacht, vertelt 

Horvers: ‘Het hindert niet wanneer 

de panelen verkeerdom gemonteerd 

worden. Het patroon is zó ontworpen 

dat het altijd doorloopt. De glasplaten 

passen binnen een stramien van 0,4 

meter met hoogtes van 0,8, 1,2 en 1,6 

meter. Door die hoogtewisselingen kon 

de architect met raampartijen variëren 

en daarmee zijn meteen verschillen in 

de verdiepingshoogte en de vereiste 

balustradehoogte tussen woningen en 

kantoren opgevangen. De geharde glas-

platen hebben de zeefdruk op positie 

2 en zijn aan de onder- en bovenzijde 

ingeklemd. De dikte van de platen is 

enigszins afhankelijk van de hoogte en 

bedraagt 8 tot 12 millimeter. Naast de 

glasband en het doorzichtglas hebben 

de bouwers ook ondoorzichtige zwarte 

glaspanelen in de gevel opgenomen. De 

drie verschillende glassoorten zijn qua 

reflectie vergelijkbaar. Het is opvallend 

en fascinerend om te zien hoe daardoor 
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Glas
Buitengevel gezeefdrukte glasplaten: 8 of 12 mm gehard, zeefdruk op positie 2 

Buitengevel doorzichtglas: Interpane Iplus Neutral 

Buitengevel donkere glasplaten: 10 of 12 mm gehard, volvlak zeefdruk op positie 2 

Hangende schuifwanden entree woontorens: 12 mm gehard

Doorvalveilige winkelpuien aan atriumzijde: 12.12.4

Overige winkelpuien: 8.8.2

Brandwerende beglazing trappenhuis woontorens: Vetrotech Saint-Gobain Contraflam 60

Rookwerende beglazing winkelcentrum: Vetrotech Saint-Gobain Pyroswiss

Brandwerende beglazing aansluitend aan glaskap i.v.m. brandoverslag: Interflam EW30



www.glasinbeeld.nl 11

een redelijke diepte nodig, maar in het 

aanzicht zijn de profielen smal en zo blijft 

veel van het fraaie uitzicht behouden. 

Overal in en om het gebouw zijn diago-

nale balken zichtbaar. Naast hun stabi-

liserende functie zijn ze ook ingezet om 

meer variatie in het gevelbeeld te krijgen. 

Bijvoorbeeld in de woontoren zie je naar 

boven toe de constructiediagonalen in 

aantal toenemen. In de woninggevels 

leiden de diagonale balken tot trape-

ziumvormige ramen, met een schuin 

aflopend onder- of bovenprofiel. Binnen 

het gebruikte kozijnsysteem van Wicona 

waren die trapeziumvormige ramen met 

de juiste hoekverbinders veelalstandaard 

te produceren. De ramen zijn te openen; 

de draaipunten zijn steeds op het hori-

zontale profiel aangebracht. Om door-

vallen te voorkomen kunnen de ramen 

maar een stukje open. 

De in hoogte variërende glasband op 

de buitengevel leidt in de kantoorge-

vel tot klepramen die ofwel helemaal 

bovenin of juist vlak boven de vloer 

geplaatst zijn. Die klepramen zijn 

overigens niet per se nodig omdat het 

gebouw een luchtverversingssysteem 

heeft. Het was een wens van de ge-

bruiker, dat mensen hun raam open 

kunnen zetten. Het behoorlijk aantal 

geopende ramen dat regelmatig is te 

zien bewijst dat de klepramen ook echt 

< De glaspanelen hebben een 

zeefdruk met dikke en dunne 

gerasterde lijnen. 

Foto: Babylon Den Haag BV

Via de glaskap van het atrium komt daglicht op de 

winkelverdiepingen. Foto: Babylon Den Haag BV

De woningen hebben trapeziumvormige, te openen ramen 

met uitzicht op onder andere de kap van het Glas Award 

winnende Ministerie van Financiën. Foto: Rik Vollebregt

in een behoefte voorzien. Ook qua 

glasspecificaties zit er wat variatie in de 

beglazing. De beglazing met zonwe-

rende en lichtdoorlatende coating heeft 

in de kantoren waarden van 70/40 voor 

respectievelijk de Tl-waarde (lichttoe-

tredingsfactor, vroeger LTA) en g-factor 

(zontoetredingsfactor, vroeger ZTA) en 

in de woningen 60/30. 

Glaskap

Om de donkere en verouderde winkel-

verdiepingen te moderniseren, besloot 

de architect allereerst om meer daglicht 

binnen te brengen. Resoluut zaagden 

de bouwers forse delen uit het dak en 

een verdiepingsvloer. Daar overheen 

Door de variërende hoogte van de glasband en de veranderende positie van 

klepramen ontstaat een afwisselend gevelbeeld. Foto: Rik Vollebregt
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de gevelramen die aansluiten aan de 

glaskap brandwerend uitgevoerd.

Om te voorkomen dat brand en rook 

zich inpandig verspreiden, zijn glazen 

rookschermen (draft-stops) toegepast. 

Niet iedereen realiseert zich dat, maar 

vaak is het de rook en niet het vuur dat 

het grootste gevaar vormt. Ook som-

mige hardglazen winkelpuien zijn rook-

werend. Het verschil tussen de gewone 

en de rookwerende hardglas winkel-

puien is niet te zien. De rookwerende 

puien hebben uitzonderlijke afmetingen 

van 3.600 bij 1.800 millimeter.

Binnenwanden

Door openingen in het dak en de ver-

diepingsvloer te maken kon de architect 

het winkelcentrum lichter maken, maar 

aan de beperkte verdiepingshoogte kon 

niets veranderd worden. Naar huidige 

maatstaven is de verdiepingshoogte 

van 4,20 meter beperkt. Om de hoogte 

zoveel mogelijk te benutten lopen de 

glaswanden van de winkels vanaf de 

vloer helemaal door tot aan de con-

structie. De glaswand loopt dus voor 

de verlaagde winkelplafonds langs. 

Metaglas engineerde en detailleerde de 

glaswanden praktisch profielloos. Aan 

de onderzijde verdween de bevestiging 

in de dekvloer. Projectleider Matthijs 

Keijzer vat samen: ‘Alle details zijn 

tot op de puntkomma doorgesproken 

en met de noodzakelijke toleranties 

ontworpen.’ Extra aandacht ging uit 

naar de moeilijker wanddelen, zoals de 

doorvalveilige puien en de 7,20 meter 

hoge verschuifbare glaswanden in de 

entreehallen van de woontorens en het 

winkelcentrum.

Een deel van de etalageruiten van de 

kantoor- en winkelpuien is verschuif-

baar met de onderrail volledig weg-

gewerkt in de nieuwe dekvloer van 60 

millimeter. De winkelpuien die grenzen 

aan het nieuwe atrium zijn uiteraard 

doorvalveilig uitgevoerd. De puien zijn 

berekend op een lijnbelasting van 3 

kg/m1. Langs de deuren en bij winkel-

scheidingen zijn glasvinnen toegepast, 

om de puien meer stevigheid te geven. 

De entreeruimtes van de woontorens 

zijn verfraaid met 7,20 meter hoge glas-

wanden waarachter een groene kunst-

jungle is opgehangen. Door de hoogte 

en vooral het gewicht van de glasplaten 

moest Metaglas een nieuw railsysteem 

berekenen en ontwikkelen. 

De glaswand bestaat uit twee railsyste-

men boven elkaar. De glaspanelen van 

het onderste wanddeel zijn 5,30 meter 

hoog. De schuifrails zijn bevestigd aan 

twee uitkragende stalen frames die met 

een stalen spankabel aan elkaar en de 

bouwkundige constructie verbonden 

zijn. De glaswand is verschuifbaar om 

de kunstjungle schoon te maken of ooit 

te vervangen. De schuifwand is géén 

systeem voor huis-tuin-en-keukenge-

bruik, maakt Keijzer meteen duidelijk: 

‘Glazen schuifpanelen met deze uitzon-

derlijke afmetingen vragen om speciale 

aandacht bij de bediening; je moet wel 

weten wat je doet.’ Het systeem is spe-

ciaal voor dit soort bijzondere projecten 

ontwikkeld. Ook bij de ingang van het 

winkelcentrum installeerde Metaglas 

enkele verdiepingshoge schuivende 

‘plantenwanden’.   < 

Parkeergarage
In de hoofdentree van de parkeergarage van New Baby-

lon zijn glazen balustraden en glazen puien toegepast. 

Op zich niet zo bijzonder ware het niet dat dit een brand-

werende stalen vliesgevel is met grote glasafmetingen 

van 1,8 x 2,5 meter, een compartimentscheiding met 

een brandwerendheid van 60 minuten. De liften in deze 

hoofdentree zijn voorzien van glazen voorzetpanelen met 

screening en daarachter verlichting. Op de foto zijn alle 

drie de toepassingen te zien.

De glaskap 

boven het 

nieuwe 

winkelatrium 

heeft een 

zonwerende 

zeefdruk. Foto: 

Rik Vollebregt

kwam een verhoogde, nieuwe glaskap. 

De diagonalen van de gevel komen ook 

in de kap terug. Om de zon te weren 

hebben de glasplaten een wit zeefdruk-

patrroon gekregen. Extra zonwerend 

glas was niet nodig omdat de omrin-

gende gebouwen al veel van het zon-

licht en dus zonnewarmte wegnemen. 

Diezelfde hoge omringende gebouwen 

noodzaakten wel om maatregelen te 

nemen die voorkomen dat een brand in 

het winkelcentrum naar de aanliggende 

hoogbouw kan overslaan. Daarom zijn 


