
project en bouwtechnische 
bijzonderheden

Het kantoor van Bouwfonds Ontwikke-

ling aan de Poortweg in Delft heeft

een totale metamorfose ondergaan.

Februari dit jaar startte Verwol Project-

afbouw met het renoveren van de vijf

algemeen

naam en plaats project: 

Bouwfonds, Delft

bouwperiode: voorjaar 2009

opdrachtgever: Bouwfonds Ontwikkeling

ontwerp: Aspa, Houten

glasbalustrades: Verwol, Opmeer

Naast balustrades leverde Verwol ook diverse (glazen) systeemwanden, in de wanden geïntegreerde kasten en vloerafwerking. Foto’s: Verwol / Fedde de Weert

verdiepingen die eind juni zijn opgele-

verd en per direct door de opdrachtge-

ver in gebruik zijn genomen. De reno-

vatie heeft slechts vier en een halve

maand in beslag genomen wat erg

kort is voor een totaalrenovatie -

project. 

Bouwfonds D
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Verwol Projectafbouw plaatste in het

gehele kantoor circa 650 vierkante

meter systeemwand van het type Clear-

vison, uitgevoerd in zowel enkel- als

dubbelglas en ruim 300 vierkante meter

systeemwand afgewerkt met diversen

soorten behang. Opvallend detail zijn

de op maat gemaakte kasten die volle-

dig zijn opgenomen in de Clearvision

glaswanden. Voor de vloerafwerking is

gekozen voor tapijt, parket en marmo-

leum, in totaal 22 verschillende types

met elk hun eigen uitstraling.

Glasbalustrades
Als rode draad door de vijf verdiepingen

loopt de stalen trappenpartij die is voor-

zien van een volglazen balustrade en

ingelegde houten treden. Die vormt

samen met de semi-zwevende glazen

bordesuitbouw met een oppervlakte

van 50 vierkante meter een echte eye-

catcher. Zowel de trap als de glazen bor-

desuitbouw is door Verwol op maat

gemaakt en gemonteerd. Het bordes

meet circa 1,10 x 1,1 meter. Langs beide

zijden van de trap is een glasbalustrade

gemaakt doorlopend langs de vides

(inclusief aparte videranden), de totale

lengte is 76 meter. Het glas is samenge-

steld uit gelaagde, geharde glaspanelen

opgebouwd 10.10.4, en bevestigd door

middel van RVS-glasklemmen aan de

trapboom c.q. stalen vloerrand. De

handrailing is ook van RVS, rond 48,3

millimeter. De trapbomen bestaan uit

een strip 250 x 25 millimeter, bordes-

boom en vloerrandstrip 300 x 15 milli-

meter. <

V O E T L I C H T

s Delft
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