
Eén gevel, veertien
glassamens

In veel projecten is over het interieur-

glas minstens zoveel te vertellen als

het glas in de buitengevel. Maar omdat

de meeste verdiepingsvloeren van de

Haagse Zwaan op dit moment nog niet

verhuurd zijn, en de huurders de inrich-

ting verzorgen, is er nog geen interieur-

glas geplaatst. Maar dit project is alleen

al interessant vanwege de markante

overhellende gevel, die geheel met glas-

panelen en doorzichtglas is bekleed.

Joris Deur, directeur van ZZDP Architec-

ten vertelt over het gebruik van glas: ‘De

De Haagsche Zwaan is het nieuwe kantoorgebouw dat in hartje Den Haag over het einde van

de Utrechtsebaan helt. Met een hoogte van 74 meter en ruim 18.000 vierkante meter vloerop-

pervlak vult het gebouw de gehele kavel op. De onderste verdiepingen zijn al verhuurd aan

financieel dienstverlener Deloitte. Vanachter de hellende gevel in de topverdiepingen kun-

nen medewerkers een bijzonder uitzicht op de stad en het verkeer onder zich ervaren.
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gemeente Den Haag wilde graag een

gebouw met veel glas en staal op deze

plek. Daar heeft ZZDP veel ervaring

mee. Waarschijnlijk gaf dat de doorslag

in de selectie, waarin nog twee andere

architectenbureaus betrokken waren.’

Overhellend

Over het ontwerp vertelt architect Deur:

‘Van het begin af aan is het basisont-

werp een parallellogram. Zo staat het al

in onze eerste tekeningen. Door een wat

transparanter gebouwdeel aan de zijde

van de Utrechtsebaan ontstond een

karakteristieke hellende lijn in het ont-

werp. Daarna werd het ontwerp in

samenspel met de constructeur verder

uitgewerkt. Die constructeur, prof. Vam-

bersky, zag mogelijkheden om op de

plaats van die hellende visuele lijn een

constructieve trekstang toe te passen.

We hebben er voor gekozen om die trek-

stang zichtbaar te houden. Zo versterkt

de constructie het visuele beeld van het

ontwerp.’

Nadat architect Deur een stuk van het

gebouw vandaan gelopen is, om het

beter te kunnen bekijken, wijst hij: ‘Je

ziet beneden de plint; met parkeerver-

diepingen. Daarboven het transparante

middenvlak met kantoorverdiepingen.

In de wat donkerder verdiepingen op de

top is de installatietechniek onderge-

bracht. Wat dit gebouw bijzonder

maakt, is het toegevoegde gebouwdeel.

Een vierde vlak dat over de Utrechtse-

baan helt.’ 

Over de gevels vertelt Deur: ‘Wij willen

altijd vrije gevels, zonder beton erin. De

gevel  hier is een elementengevel met

een modulemaat van 180 centimeter.

Daarmee is het gebouw op die maat vrij

indeelbaar.’ Wanneer we één van de nog

te verhuren vloeren bezoeken, vertelt

Deur over de gebruiksmogelijkheden:

‘Het nieuwe werken, waar veel over

gepraat wordt, is hier prima mogelijk.

De kern met liften, die midden in de

vloer ligt, is helemaal geen belemme-

ring om flexibel te werken. Verder is dit

de ideale Amerikaanse plattegrond. Met

een kern in het midden en daaromheen

7,2 meter afstand naar de langsgevels.’

De architect wijst nog op de verschillen

tussen de verdiepingen: ‘Doordat een

rechte kern door een schuin gebouw

loopt, ontstaat differentiatie in het

vloeroppervlak. De bovenste vloeren

bevatten meer verhuurbare vierkante

meters dan de vloeren eronder.’

Veertien glassamenstellingen

Scheuten Glas leverde alle beglazing

voor de Haagsche Zwaan aan gevelbou-

wer Scheldebouw. Projectcoördinator

Patrick Kunnen van Scheuten vertelt

erover: ‘Wij zijn in een vroeg stadium

betrokken geraakt en meteen nadat wij

van Scheldebouw de opdracht kregen,

zijn we begonnen met het vertalen van

de bestekseisen naar glassamenstellin-

gen. In dit soort projecten hebben we

altijd nauw overleg over de vraag hoe te

voldoen valt aan de eisen van de klant.

Gezien de diversiteit in toepassingen,

zijn verschillende samenstellingen

gebruikt. Denk aan veiligheidsglas in de

hellende glasvlakken, geluidwerend

glas langs de drukke Utrechtsebaan,

zonwerende beglazing in het overhel-

lende gebouwdeel met grotere doorzicht -

ramen en dan nog de verschillende gla-

zen borstweringen. Voeg daarbij de

hedendaagse eisen aan energiezuinig-

heid en duidelijk is dat we uitgebreide

lijsten met glasspecificaties gebruikt

hebben.’

Uiteindelijk produceerde en leverde

Scheuten veertien verschillende glassa-

menstellingen voor de buitengevel van

de Haagsche Zwaan. Kunnen over de

specificaties: ‘Over het algemeen is het

doorzichtglas isolatieglas met een 48/25

coating. Die laat 48 procent van het dag-

licht door en 25 procent van de zonne-

warmte. De U-waarde is 1,1 W/m2K. We

hebben daarnaast samenstellingen

geproduceerd met veiligheidsglas; en

ook met geluidwerende folie. In de

borstweringen is 8 millimeter ther-

misch gehard glas met een zeefdruk 

toegepast.’

n
nstellingen

Glas

Gevelbeglazing: Scheuten Glas, het isolatieglas heeft een sili-

conenafdichting en een stalen afstandhouder, totaal veertien

glassamenstellingen, waaronder:

• doorzichtglas kantoren niveau 3 t/m 17: Scheuten, buitenruit

10 mm Isolide Briljant 48/25 – 18 mm Argon – binnenruit

66.2 (akoestische folie)

• voorover hellend glas 21,5 graden niveau 18 t/m 20: Scheu-

ten, buitenruit 6.6.2 (akoestische folie) Isolide Briljant 48/25

– 20 mm Argon – binnenruit 10 mm gehard

• borstweringen met zeefdruk niveau 3 t/m 17: Scheuten, 8

mm gehard met dubbele zeefdruk

Brandwerende beglazing: Vetrotech SGG Contraflam

G E V E L  H A A G S C H E  Z W A A N  H E L T  2 1  G R A D E N  O V E R
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De Haagsche Zwaan staat aan de rand van een woonwijk. 

Foto: Rik Vollebregt
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Zeefdruk met kleurwissel

Onderin het gebouw liggen vijf parkeer-

verdiepingen, waarvan drie onder-

gronds. Wat op het straatniveau opvalt,

is de relatief beperkte ruimte. Want op

de begane grond en de eerste verdieping

is een ‘hap’ uit het gebouw genomen,

die plaats biedt aan de in- en uitrit voor

de parkeergarage. Een grote bundel

kabels, die vanuit het naastgelegen

Eneco-gebouw onder de grond loopt,

maakte die ‘hap’ noodzakelijk. Het

borstweringspanelen hebben een licht-

grijze zeefdruk. De verticale vinnen die

voor de gevel langslopen, maken dat het

uiterlijk verandert, afhankelijk van de

hoek waaronder hij bekeken wordt.

Deur verklaart: ‘Wanneer je er recht

voor staat, zie je de vinnen bijna niet,

maar wanneer je meer langs de gevel

kijkt, vullen ze het beeld.’ Behalve de

vinnen geven ook de wisselende reflec-

ties in het glas een dynamisch uiterlijk

aan het gebouw. Helemaal bovenin, op

de bovenste verdiepingen, is de installa-

tietechniek geplaatst. Daar is de gevel

minder transparant. Kunnen: ‘De zeef-

druk heeft daar een kleurenwissel naar

een iets donkerder grijs.’

gebouw maakt een overspanning over

de kabelbundel heen en wordt verder

gedragen door kolommen aan de ande-

re zijde van de kabels. Op het straatni-

veau bevindt zich ook de lobby. De par-

keergarage gaat schuil achter glaspane-

len met een zeefdruk, die het gebouw

aan de onderzijde bekleden. Architect

Deur vertelt: ‘In het patroon van de zeef-

druk komt de vorm van het gebouw

terug. Voor de kleur ervan hebben we

gekozen voor verschillende grijstinten.

In de eerste renderings (visualisaties -

red) was dit gebouw blauwer. Maar we

willen dat het goed in de omgeving past

en goed combineert met het groene

gebouw er tegenover. Op dat gebouw

hebben we de tint gematcht.’

De zeefdruk bestaat uit twee kleuren.

De eerste is een donkergrijs in kleine

puntjes van 0,8 millimeter. Daarmee is

het patroon met schuine strepen

gedrukt en daaroverheen is volvlak een

lichtgrijs gedrukt. Kunnen: ‘Dat is wel

een mooi principe: eerst een design -

print en daar een lichte kleur overheen.’

De kantoorverdiepingen boven de plint

zijn veel transparanter. Alleen de glazen

> Eén gevel, veertien glassamenstellingen

De reflecties en de verticale vinnen op de gevel

laten het gebouw er steeds anders uitzien. 

Foto: Michel Kievits

De parkeergarage op de

onderste verdiepingen

wordt door gezeefdrukt

glas aan het oog onttrok-

ken. Foto: Michel Kievits

Het gebouwdeel rechts

van de schuine lijn is met

lagere borstweringen

transparanter gemaakt.

Foto: Michel Kievits
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21 graden hellend

De gevel van het gebouwdeel dat over de

Utrechtsebaan helt, is transparanter. De

borstweringen hebben er de halve hoog-

te, vergeleken met de borstweringen in

het centrale gebouwdeel. Het glas in de

schuine gevel helt met een hoek van

21,5 graden voorover en loopt tot aan de

vloer door. Dit is veiligheidsglas, met

een geharde binnenruit en een buiten-

ruit die met twee akoestische folies

gelaagd is. Mede door de spouw van 20

millimeter (gevuld met Argon gas)

bedraagt de geluidswering hier meer

dan 41 dB(A). Het glas is verticaal beves-

tigd met klemlijsten en horizontaal

structureel gekit. Vanwege de semi-struc-

turele toepassing is een UV-bestendige

secundaire randafdichting voor het iso-

latieglas noodzakelijk. Over de gasdicht-

heid daarvan vertelt Kunnen: ‘Standaard

siliconen randafdichting heeft ten

opzichte van de genormaliseerde waar-

de in NEN-EN 1279-3 een te hoog gasver-

lies. Daarom is hier gekozen voor een

gecertificeerde gasdichte siliconen rand-

afdichting. Daarbij is extra aandacht

voor de primaire dichting (de butyle-

ring) noodzakelijk. Daarnaast moesten

een stalen afstandhouder en een specia-

le variant voor de secundaire siliconen

randafdichting gebruikt worden.’ De

EN1279-3 test is uitgevoerd in samen-

werking met TÜV Rheinland Nederland

(voormalig TNO Quality Services).

Tenslotte was ook de sterkte een onder-

werp waar extra naar gekeken is, maakt

Kunnen duidelijk: ‘Scheuten heeft ook

de sterkteberekeningen aan het glas uit-

gevoerd. Het is duidelijk dat je op 40

meter hoogte geen 4 millimeter ruit

kan gebruiken. Het feit dat de gevel

overhelt en de krachten die de wind uit-

oefent, spelen een grote rol. Daar komt

bij dat het aan de kust harder waait en

dat je met de gebouwen eromheen reke-

ning moet houden. Dat is allemaal net-

jes berekend en de samenstellingen zijn

voldoende sterk.’

Reflecties

De reflecties op de glazen borstwerin-

gen passen perfect bij de reflecties in

het doorzichtglas; waarschijnlijk door-

dat glas en borstweringen in hetzelfde

vlak liggen. Op foto’s komt het minder

tot uiting; maar wie voor het gebouw

staat, ziet dat de wolkenpartijen in de

blauwe lucht zich in de borstweringen

even sterk reflecteren als in het door-

zichtglas. Kunnen legt uit: ‘Dat is een

normaal verschijnsel, want de voor-

naamste reflectie komt van positie 1, de

buitenzijde van de buitenruit. En die is

voor het gezeefdrukt glas en het door-

zichtglas precies hetzelfde, want de

zeefdruk zit op positie 2, de spouwzijde

van de buitenruit, evenals de coating

van het doorzichtglas. Met een coating

zijn reflecties wel te versterken, maar

dat is hier niet gebeurd. ’  

Kunnen’s functie als projectcoördinator

houdt in dat hij de logistieke stroom

bewaakt waarbij iedere glassamenstel-

ling op tijd afgeleverd wordt: ‘De inkoop

moet geregeld, er wordt over de produc-

tie overlegd, de voorraad moet beheerd

en de kwaliteit bewaakt. Dat voor de ver-

schillende productielijnen voor zeef-

drukken, harden en lamineren. Ons

voordeel is wel dat we alles in eigen

huis produceren: zeefdrukken, harden

en gelaagd glas op maat snijden doen

we allemaal zelf. De productie moet

goed gepland worden. Je kan niet al het

glas in een keer produceren. Dan wordt

de voorraad te groot. De bouwer heeft

zijn plan, daar proberen we ons op aan

te passen.’ Bijna alle gevelbeglazing is

door Scheuten aangeleverd op de pro-

ductielocatie van Scheldebouw in Heer-

len waar de complete gevelelementen,

inclusief het doorzichtglas en de borst-

weringspanelen, zijn geproduceerd.

Over de productie van het geharde glas

vertelt Kunnen nog: ‘De panelen zijn

onderworpen aan een heatsoaktest, con-

form de aanbevelingen van het ministe-

rie van VROM. Al met al een heel dank-

bare klus met een, ook vanuit glastech-

nisch oogpunt, optimaal resultaat.’ <

Ir. Rik Vollebregt

Projectgegevens

Opdrachtgever: OVG, Rotterdam

Architect: Joris Deur en Adam Smit, ZZDP Architecten, Amsterdam

Hoofdaannemer: Strukton Civiel Projecten, Amsterdam

Gevelbouwer: Scheldebouw / Permasteelisa, Heerlen

Constructeur: Corsmit Ingenieursbureau, Rijswijk

Het schuine patroon in de zeefdruk heeft dezelfde

helling als het gebouw. Foto: Rik Vollebregt
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