
Het Rijksmuseum is ontworpen

door Pierre Cuypers en stamt uit

1885. In de loop der tijd groeide het

bezoekersaantal van 25.000 naar 2,5

miljoen per jaar. Dat maakte een gron-

dige verbouwing noodzakelijk. De

belangrijkste opdracht voor alle betrok-

Woudenberg fabriceerde 660 nieuwe

kozijnen en renoveerde er een groot

aantal, zowel in de buitengevel als in de

gevels naar de binnenhoven. Als onder-

aannemer renoveerde Brakel Atmos 56

glazen daken en GSWB vernieuwde zes-

tien inpandige glasplafonds.

De buitengevel van het gerenoveerde Rijksmuseum

in Amsterdam ziet er precies hetzelfde uit als in

1885. Tóch is er veel veranderd, want het glas is nu

isolerend, geluidwerend en inbraakwerend. Maar er

gebeurt veel meer in het meest prominente gebouw

van de hoofdstad: de glazen daken zijn gerenoveerd

en zestien inpandige glasplafonds vernieuwd.

kenen was om het daglicht terug in het

gebouw te brengen. 

Glasleverancier AGC slaagde er na lang

ontwikkelen in om met een glaspakket

van beperkte dikte tegemoet te komen

aan alle prestatie-eisen. Koninklijke

Foto: Rijksmuseum Amsterdam / Eran Oppenheimer

Glas met historisch u
voldoet aan m

Foto: Rijksmuseum Amsterdam / Eran Oppenheimer
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I. Daglichtmuseum

Kunsthistoricus Katherine de Jong ver-

telt tijdens een ‘hard hat tour’: ‘Cuypers

ontwierp het Rijksmuseum als daglicht-

museum. Via grote ramen in de buiten-

gevel kwam licht het gebouw binnen.

En de binnengevels, die op twee grote

binnenhoven uitkeken, ontvingen ook

veel daglicht.’ Al tijdens de bouw

besloot Cuypers om beide binnenhoven

met een glaskap te overdekken. De Jong:

‘Daarvoor gebruikte hij materialen die

in die tijd nieuwe mogelijkheden

boden: ijzer en glas. Zo creëerde hij

meer ruimte om werken tentoon te stel-

len of te bewaren. Door de glaskap kon

nog steeds het daglicht binnenkomen.’ 

In de loop der tijd legde men tussen-

vloeren in de binnenhoven aan. ‘Lang-

zaam maar zeker groeiden de binnen-

hoven dicht en verdween het daglicht’,

maakt De Jong duidelijk. ‘Het gebouw

werd desoriënterend. De meest gestelde

vraag door bezoekers was: waar is de

uitgang? Het doel bij de verbouwing

was om het museum in ere te herstellen

volgens de bedoelingen van Cuypers.’

Puzzelen

Het daglicht terugbrengen in het

gebouw dus. Maar dat was lang niet de

enige eis die de aannemer voor de schil-

renovatie, Koninklijke Woudenberg,

tegenkwam. Projectleider Erik Brussé

vertelt daarover: ‘De in het bestek

gevraagde specificaties bleken niet te

realiseren met de mock-up die in 2006

gemaakt was. Maar het kostte veel tijd,

hulp van adviseur Cees Isselman van

Peutz en testen bij TNO om dat duide-

lijk te maken aan de andere betrokke-

nen.’ 

Anton Peters, manager architecturaal

glas bij glasleverancier AGC vult aan:

‘Het is technisch enorm complex. Aan

de buitenzijde moet het glas de uitstra-

ling en reflectie hebben die bij getrok-

ken glas hoort. De daglichtweergave

moet goed zijn; maar UV-straling en

infrarood moeten geweerd worden. De

opdrachtgever wil een moderne isolatie-

waarde en stelt zeer hoge eisen aan de

geluidwering en vooral de inbraakwe-

rendheid.’ En alsof dat nog niet genoeg

eisen zijn: in een deel van de gevel

moest het nieuwe glas gevat worden in

de bestaande te renoveren kozijnen. Dat

beperkte de maximale dikte van het

pakket. Daarnaast zijn 660 nieuwe kozij-

nen aangebracht: op plaatsen waar de

oude waren verdwenen, of waar de

strenge eisen het onmogelijk maakten

de oude kozijnen te handhaven. ‘We

hebben ruim een half jaar gepuzzeld’,

zegt Peters. ‘Om binnen de maximale

dikte van het glaspakket te blijven,

werkten we met folies, met combinaties

van glas en polycarbonaat en met Sent-

ryGlasPlus. Uiteindelijk overtuigden we

de opdrachtgever dat dit het maximaal

mogelijke was. Maar we waren nog aan

het ontwikkelen toen de uitvoering al

bezig was.’ Brussé bevestigt: ‘Wij waren

inderdaad al kozijnen aan het produce-

ren, dus was AGC gebonden aan een

maximale dikte van het glaspakket.’ 

Koninklijke Woudenberg is gespeciali-

seerd in renovatie en restauratie van

historische gebouwen. Brussé vertelt

daarover: ‘Voor een aannemer hebben

we relatief veel ambachtelijk personeel

vast in dienst. Denk aan timmerlui, een

smid, steenhouwers, metselaars en een

betonreparateur. Want er komen steeds

meer jonge monumenten.’ De meeste

kozijnen in de buitengevel zijn ver-

nieuwd, hoewel Woudenberg helemaal

bovenin, in ruimtes die niet voor het

publiek toegankelijk zijn, ook kozijnen

restaureerde. Brussé zegt: ‘Meestal

moest de onderdorpel vervangen wor-

den. Wij werken veel samen met lokale

timmerfabrieken en zij kunnen die per-

fect passend namaken. Maar meestal

waren de eisen dusdanig dat de glaspak-

ketten alleen in nieuwe kozijnen

geplaatst konden worden. Die nieuwe

kozijnen zijn qua uiterlijk, kleur en

roede-indeling helemaal volgens de his-

torische situatie.’ De nieuwe kozijnen

hebben dubbel isolatieglas gekregen

met een donkere afstandhouder. Bove-

nin ieder kozijn is een strook glas-in-

lood opgenomen. 

Glas in lood

Een grote zaal met een hoog beschilderd

plafond heeft grote glas-in-loodramen

met gebrandschilderd glas, die een

prachtig helder licht binnenlaten. Kunst-

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Rijksgebouwendienst, Den Haag

Architect: Cruz y Ortiz, Sevilla

Restauratiearchitect: Van Hoogevest, Amersfoort

Aannemer schilrenovatie: Koninklijke Woudenberg, Ameide

Glasleverancier schilrenovatie: AGC, Tiel

Glasleverancier en uitvoering inpandige glasplafonds: 

GSWB, Utrecht

Uitvoering glasdaken: Brakel Atmos, Uden

Glasleverancier (buiten)glasdaken: Scheuten, Venlo

>>

h uiterlijk 
n moderne eisen

De gehele buitengevel is door Koninklijke Woudenberg aangepakt. 

Foto: Koninklijke Woudenberg

Qua uiterlijk en maatvoering is het nieuwe glasdak identiek aan het

historische. Foto: Rijksmuseum Amsterdam / Eran Oppenheimer
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historicus De Jong: ‘De glas-in-loodramen

waren gewoon nog goed, daar hoefde

niets aan te gebeuren. Het grote werk is

het herstel van de terrazzovloer, de wand-

schilderingen en de plafondschilderin-

gen.’ Brussé vult aan: ‘De kleurige glas-in-

loodramen waren inderdaad nog hele-

maal goed. Er is alleen een voorzetraam

voor gezet.’

Tijdens de ronde door het museum

komen we diverse oude glastoepassingen

tegen. Boven de eregalerij zien we hoge

gewelven die je ook veel in kerken ziet.

Met één verschil: helemaal bovenin,

waar de bogen elkaar ontmoeten, zijn

ronde ramen opgenomen. Langs de zij-

den van de eregalerij laten schuine glas-

kappen veel daglicht binnen. De begla-

zing daarvan wordt op dit moment ver-

vangen. De Jong legt uit: ‘Er komt

inbraakwerend matglas in omdat dat

plaatsing en manier van bevestigen.’

Peters van AGC vult aan: ‘De samenstel-

lingen in de buitengevel hebben mees -

tal een Stopray Vision 60 ruit. Die is te

harden en daarmee hebben we in een

speciale oven trekstrepen gesimuleerd.

De binnenruit is in verband met geluid-

wering meestal een Stratobel of Stratop-

hone met Clearvision.’

Erg bijzonder zijn de zeer dunne samen-

stellingen in de Vermeer-uitbouw. Brus-

sé legt uit: ‘De ramen daar, met ruitjes

van 19 bij 27 centimeter, móesten

gehandhaafd blijven. Daarom was echt

een heel dun glaspakket nodig, dat

natuurlijk toch aan de eisen moest vol-

doen.’ Peters geeft aan hoe dat gereali-

seerd is: ‘Er zijn twee samenstellingen

gebruikt: 7,8 millimeter dun isolatieglas

en gelaagd glas met een Planibel-A ruit

voorzien van een harde, warmtereflecte-

rende coating op positie 4. De dunne

spouw is met Krypton gas gevuld. De

oplossing heeft zelfs het uiterlijk van

getrokken glas.’

De gevels rond de binnenhoven veran-

derden door de komst van de glaskap in

binnengevels. In de loop der tijd werden

tussenvloeren in de binnenhoven aange-

legd en verdwenen er kozijnen of wer-

den ze door een binnendeur vervangen.

Nu wordt de binnengevel weer in de

oorspronkelijke staat hersteld. Brussé:

Waar dat mogelijk was, hebben we

bestaande kozijnen gerestaureerd. Het

glas daarin is met stopverf afgedicht.

Maar op veel plaatsen waren de kozij-

nen gewoon verdwenen. Daar zijn nieu-

we kozijnen gekomen en daarin is het

glas gekit.’ 

mooi diffuus licht verspreidt. Omdat

het behoorlijk wat zwaarder is, verstevi-

gen we de onderconstructie.’

Just in time

Dat de verbouwing van het Rijksmuse-

um veel vertraging heeft opgelopen,

weet het grote publiek wel. Aan Konink-

lijke Woudenberg ligt dat niet: in mei

2009 betraden zij voor het eerst de

bouwplaats en eind 2010 leverden zij

hun werk aan de schilrenovatie op.

Omdat het tijdschema strak én de ruim-

te op de bouwplaats krap is, gold er een

just-in-time regime. Vrachtwagens kwa-

men alleen de bouwplaats op wanneer

ze aangemeld waren. Ze werden meteen

gelost en vertrokken ook direct weer. 

Brussé legt uit: AGC leverde het glas op

speciale bokken. Die werden meteen

afgeladen en zijn precies groot genoeg

om de beglazing goed te beschermen,

maar tegelijk klein genoeg om tot vlak-

bij de werkplek vervoerd te worden. Die

bokken werden just-in-time afgeleverd.

AGC had alle middelen in huis om alles

zelf op te lossen. Het is relatief snel

gegaan en het is een pre dat alles in

Nederland gebeurde. Dat heeft levertijd

bespaard.’

‘Glasbijbel’

AGC ontwikkelde en leverde meer dan

twaalf verschillende glassamenstellin-

gen. Marcel Bezemer, werkvoorbereider

bij Koninklijke Woudenberg vertelt

daarover: ‘Om alles goed vast te leggen

hebben we daar een boekwerkje over

gemaakt, een glasbijbel. Daarin staan

alle glassamenstellingen beschreven. En

je vindt er detailtekeningen van de

> Glas met historisch uiterlijk voldoet aan moderne eisen

De glas-in-loodramen waren nog in goede staat, er zijn alleen voorzetramen

aan toegevoegd. Foto: Rijksmuseum Amsterdam / Eran Oppenheimer

Bij de renovatie van het Rijksmuseum wordt aan de kleinste details aandacht

besteed. Foto: Rijksmuseum Amsterdam / Eran Oppenheimer

Zelfs bovenin de gewelven heeft Cuypers aan daglicht gedacht. Foto: Rijksmuseum Amsterdam / Eran Oppenheimer
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II. Glazen daken

Dat het Rijksmuseum een daglichtmu-

seum is, blijkt vooral uit de 56 grote en

kleine glasdaken. De vorm van de kap

over de binnenhoven doet denken aan

de ijzeren perronoverkappingen die je

op oude spoorwegstations ziet. Konink-

lijke Woudenberg vernieuwde ook die

kap, vertelt Brussé: ‘De kap bestond uit

een gietijzeren constructie met houten

spanten en enkel glas. In de loop der

jaren waren tussenvloeren aangelegd en

kamertjes gemaakt. Op de bovenste

vloer waren kamertjes waar een trek-

stang doorheen liep die dan was doorge-

zaagd. Dat soort zaken hebben we alle-

maal hersteld.’ 

Op de herstelde en verstevigde onder-

constructie verving Brakel Atmos de

glazen zadeldaken. Behalve de twee

grote overkapte binnenhoven realiseer-

de het bedrijf ook glaskappen boven tal

van ruimtes en passages. Daarbij is de

oorspronkelijke architectonische belij-

ning op de daken van het gebouw her-

steld. Alle daken zijn volgens de negen-

tiende-eeuwse maatvoering vervaar-

digd. Ook hier gold dat het historische

uiterlijk moest samengaan met moder-

ne prestaties. 

De overkapte binnenhoven hebben een

afmeting van 38 bij 16 meter en zijn

bedekt met transparant zonwerend glas.

Om de kunst te beschermen, een con-

stant klimaat te realiseren en ieder risico

op condens te voorkomen ontwikkelde

Brakel Atmos een speciaal isolerend HR-

beglazingsprofiel met extra luchtkamers

en een U-waarde van 1,4 W/m2K. Om bij

brand rook en warmte af te voeren, zijn

uitzetramen opgenomen in de glasdaken

van de binnenplaatsen. Deze uitzetra-

men zijn speciaal voor dit project ont-

wikkeld met een speciaal profiel waarbij

de belijning in de glasconstructies onon-

derbroken tot aan de nok doorloopt.

De lessenaardaken kregen ijzerarm glas

om een groene gloed te voorkomen. Het

glas is met een witte pvb-folie gemat-

teerd. Zo is het lamellensysteem voor

daglichtbeheersing, dat aan de binnen-

kant is aangebracht, van buitenaf niet

zichtbaar. Om geen verrassingen

betreffende de bouwkundige aansluitin-

gen te krijgen, is er een mock-up van 2 x

2 meter gemaakt met een aansluiting

op zowel het zink als het leiwerk van

het dak. Op basis van dat model engi-

neerde Brakel Atmos slankere aansluit-

details en een speciale afdeklijst. >>

In de nok is de glaskap voorzien van een rook- en warmteafvoer. Foto: Brakel Atmos

De uitzetramen hebben een speciaal profiel zodat de glaskap een visueel geheel is met doorlopende belijning. Foto: Brakel Atmos

Brandwerende beglazing. Foto: Brakel Atmos

Glasdaken boven en rond het binnenhof aan de oostzijde. Foto: Brakel

Atmos
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III. Nieuw glas op oud staal

GSWB Utrecht renoveerde de inpandige

glasplafonds. Vestigingsmanager Erwin

Rupert: ‘Het gaat om vlakke én gewelfde

kappen met in totaal ruim drieduizend

ruiten. Oorspronkelijk waren de daken

voorzien van vlak en gebogen enkel glas,

maar in de loop van de tijd was veel

ervan vervangen door draadglas. Onze

opdracht was om met behoud van het

oude uiterlijk glas te plaatsen dat aan

moderne eisen voldoet.’ De eisen waren

talrijk, zo golden ook hier eisen aan de

kleurweergave-index en de zontoetre-

ding. 

Rupert: ‘Het is natuurlijk lastig om zon-

werend glas met een goed blijvende

kleurweergave te combineren. De

Tussen de spanten en roeden zijn maat-

verschillen, de buigradius is niet overal

hetzelfde en we hebben met ‘uit de

haak’ te maken. Omdat de klinknagels

in de sponning moesten blijven zitten,

konden we ons maar heel weinig speling

veroorloven. Dat zorgde voor praktisch

allemaal verschillende afmetingen.’

Uitgaande van de bestaande ondercon-

structie bedacht Rupert een oplossing:

‘Op de onderconstructie is een verstevi-

gingstrip 100 x 6 millimeter gelast, met

een doorlopende massieve platstaf 30 x

15 millimeter. Daaroverheen komen

voor iedere ruit vier hoge beugels met

een stelbout. De ruiten ‘hangen’ aan vast

gekitte hoekprofielen die ieder op twee

punten door een beugel gedragen wor-

den. Zo konden we de bestaande con-

structie in ere laten en het gewicht

direct overbrengen op de verzwaarde

bovenconstructie.’ Ook aan het verloop

in buigradius is gedacht. Rupert: ‘Om de

kitvoeg acceptabel te houden, werkten

met een apart aluminium profiel waar-

voor een speciale matrijs is gemaakt.’ 

Logistiek

Door de genoemde maatverschillen en

de geringe speling is iedere ruit uniek.

Rupert bedacht de logistiek: ‘Iedere ruit

in iedere kap heeft op de tekening een

‘schaakbordcode’ gekregen. Die helpt

opdrachtgever heeft uiteindelijk geko-

zen voor 10.8.2 gelamineerd glas met

een witte Vanceva ‘arctic snow’ folie.

Toch is het vreemd om eisen aan de zon-

toetreding van een inpandig glaspla-

fond te stellen. Het glas dat in de kap

erboven zou komen, kregen we niet

eens te horen.’

Constructie

GSWB moest werken met de oorspronke-

lijke onderconstructie uit 1885; bestaan-

de uit gebogen ijzeren spanten. Rupert

legt uit: ‘Iedere spant in T-staal, 40 x 40

x 5 millimeter, heeft een tussenroede

die met een klinknagel is verbonden.

> Glas met historisch uiterlijk voldoet aan moderne eisen

De gebogen glaskap - iedere ruit is anders door historische maatverschillen - is in onderaanzicht onveranderd. Foto’s: Dirk Jan van Voorthuysen.

Snelle en handige logistiek door GSWB met 

speciaal gemaakte glasbokken waarop precies

twaalf geprefabriceerde ruiten passen. 

Foto: Dirk Jan van Voorthuysen.
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Toegepast glas

Binnen- en buitengevel:

AGC heeft meer dan 12 verschillende glassamenstellingen geleverd die zijn toegepast in de buiten- en de binnengevel. De

vier verschillende samenstellingen in de buitengevel baseerde AGC op een hardbare Stopray Vision 60 ruit. De binnenruit

is meestal een geluidwerende Stratobel of Stratophone ruit met Clearvision. De kleurweergave is extra belangrijk en daar-

om paste AGC extra helder glas toe met Clearvision, met een kleurweergave van bijna 100. De basis voor de binnenbegla-

zing is meestal een Planibel A ruit. Om aan specifieke eisen qua lichttransmissie, U-waarde, zonwering, inbraakwerendheid,

brandwerendheid en geluidwering te voldoen zette AGC ook toepassingen in als SGP, glas-polycarbonaat combinaties en

spouwvullingen met Xenon gas.

Glasdaken binnenhoven:

Scheuten Glas. Buitenruit: 6 mm zonwerend blank floatglas (15 mm luchtgevulde spouw) binnenruit: blank gelaagd 

floatglas 44.2. LTA/ZTA: 67/38. U-waarde: 1,4 W/m2K. Coating: Interpane

Glasdaken galerijen: 

Scheuten Glas. Buitenruit: 6 mm zonwerend ijzerarm glas (15 mm gasgevulde spouw) binnenruit: ijzerarm type 44.2

voorzien van matte PVB folie. LTA/ZTA: 55/35. U-waarde: 1,1 W/m2K. Coating: Interpane

Inpandige vlakke en gewelfde glasplafonds:

Saint-Gobain Glass. 108.2 gelamineerd floatglas met Vanceva ‘arctic white’ folie
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om tijdens het hele productieproces de

juiste logistieke volgorde aan te houden.

Gelamineerde 10.8.2 jumbo’s  van 4,50

bij 3,21 meter zijn aangeleverd en gesne-

den in Lopik. Op de vestiging in Utrecht

worden de hoekprofielen op de ruiten

verlijmd en alles op de bokjes geladen.’

Zelfs de bokjes liet GSWB speciaal voor dit

werk maken: ‘De hoekprofielen zitten al

op de ruiten gelijmd. Een gewone glasbok

is niet efficiënt te beladen. Op speciale

demontabele bokjes passen precies twaalf

ruiten. Zo hebben we per levering een

kleine tweehonderd ruiten op de bouw.’

Rupert is tevreden met de snelheid waar-

mee nu gewerkt wordt: ‘Door een strakke

werkvoorbereiding heb je elke ruit maar

één keer in je handen. We plaatsen tot

tachtig ruiten met drie man per dag en

dat is sneller dan ik verwacht had.’

Ir. Rik Vollebregt

GSWB bevestigde de ruiten met hoeklijnen die opgehangen zijn aan een verstevigde bovenconstructie. Foto: Dirk Jan van Voorthuysen.
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