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Cover: In de eigen showroom in Overpelt heeft de 
Belgische kantoormeubelfabrikant Pami een U-form 
tafel geplaatst. De 5 meter lange tafel werd vol-
ledig op maat gemaakt in de Pami-fabriek. 
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Maximale
make-over
Het kantoor van Bouwfonds Ontwikkeling aan de Poortweg in Delft heeft een totale metamorfose ondergaan. 
In februari van dit jaar startte het project en in juni werd het gebouw reeds in gebruik genomen. Verslag 
van een bijzonder project, waaraan verschillende partijen hun medewerking verleenden. Auteur: Henk-Jan 
Hoekjen, foto’s: Verwol, ASPA/Rahi Rezvani
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Bouwfonds Ontwikkeling is een 
vastgoedonderneming die sinds eind 
2006 opereert onder de vleugels 
van de vastgoedonderneming van 
Rabobank: Rabo Vastgoedgroep. Het 
bedrijf richt zich op de ontwikkeling 
van integrale woongebieden en 
kleinschalig commercieel vastgoed. 
Dit gebeurt vanuit het hoofdkantoor 
in Hoevelaken alsmede vestigingen 
verspreid over het land. De regio 
Zuid-West opereert sinds juli van 
dit jaar vanuit een eigentijdse 
kantooromgeving. Het pand aan de 
Poortweg in Delft werd door partijen 
als ASPA, Verwol Projectafbouw en 
MonsiDesk Office Projects namelijk 
ingrijpend heringericht.
“De opdracht bestond voor ASPA uit 
meerdere onderdelen”, vertelt Niek 
van de Schoot, als interieurarchitect 
werkzaam bij de Houtense inrichter. 
“Allereerst hebben wij met de 
directie en management een 
werkplekonderzoek gedaan om te 
kijken of de huidige manier van 
werken gehandhaafd moest blijven.” 
Op basis van dit onderzoek werd een 
ontwerp gemaakt voor de nieuwe 
inrichting van het Bouwfondskantoor. 
Voorts begeleidde de inrichter onder 
meer de tijdelijke huisvesting van het 
Bouwfondspersoneel.

“Alles wat er aan ontwerpwerk 
gerealiseerd is, is door ons ontworpen”, 
benadrukt Van de Schoot. Het 
ontwerpteam van interieurarchitecten 
bestond uit Van de Schoot zelf 
(hoofdontwerper), Ruud van der 
Wier (ontwerp, tekenwerk en 3D 
impressies) en Merel van Denzel 
(kleuren, materialen en meubilair). “Wij 
hebben samen met de klant bepaald 
wat de uitgangspunten moesten zijn 
voor de nieuwe inrichting”, vertelt 
Van de Schoot. “Zo had het gebouw 
lage plafonds, kwam er weinig licht 
het gebouw binnen en zat er geen 
herkenbare routing in het gebouw. 
Dit alles resulteerde erin dat alle 
plafonds eruit moesten, de looplijnen 
duidelijker moesten worden en dat 
het materiaalgebruik veel lichter en 

helderder moest worden.”
Bouwfonds wilde met de 
herinrichtingoperatie met name de 
interne en externe communicatie 
verbeteren. Het ontwerpteam gaf aan 
deze wens onder meer invulling door 
op de tweede en derde verdieping 
– de verdiepingen bestemd voor 
de Bouwfonds-medewerkers zelf 
– de gangen te betrekken bij de 
werkgebieden. “De werknemers 
werken minimaal in clusters van 
twee, waardoor de kennisoverdracht 
makkelijker kan plaatsvinden”, vertelt 
de interieurarchitect. “De werkplekken 
hebben aan één zijde een verlengd 
blad en krukje gekregen om ook de 
communicatie met andere medewerkers 
te bevorderen. De secretaresses zijn 
centraal op de afdelingen geplaatst en 
vormen zo het hart van de afdeling.” 
Voor overleg zijn er drie verschillende 
vormen bedacht, te weten lounge, 
‘gewoon’ overleg en staande overleg. 
“De communicatie tussen de afdelingen 
wordt verder bevorderd door het centrale 
ontmoetingsplein, waar secundaire 
voorzieningen geplaatst zijn als koffie 

en thee, overlegplekken en een 
bibliotheek. Ook wordt hier ‘de trots van 
Bouwfonds’ getoond: de maquettes van 
de bouwwerken.” 

Een belangrijk element van het 
centrale ontmoetingsplein is volgens 
Van de Schoot de open trap die de 
verdiepingen onderling verbindt en op 
die manier verticaal de communicatie 
vergemakkelijkt. Ook Verwol 
Projectafbouw, die de realisatie van 
de herinrichting voor zijn rekening 
nam, is erg tevreden met dit onderdeel 
van het interieur. “Als rode draad door 
de vijf verdiepingen loopt de stalen 
trappenpartij, die is voorzien van een 
volglazen balustrade en ingelegde 
houten treden. “Deze vormt samen met 
de semi-zwevende glazen bordesuitbouw 
met oppervlakte van 50 vierkante 
meter een echte eyecatcher”, aldus de 
woordvoerder van Verwol. “Zowel de trap 
als de glazen bordesuitbouw zijn door 
ons op maat gemaakt en gemonteerd.” 
Doordat Verwol beschikt over een eigen 
interieurafdeling en fabriek is het bedrijf 
naar eigen zeggen in staat ‘unieke 

zoals (gevel)koven en de brandwerende 
deuren voor zijn rekening.

De betrokken partijen werden 
geselecteerd door de opdrachtgever. 
“De klant wilde zo weinig mogelijk 
verschillende partijen over de vloer en 
koos voor ontwerp en inrichting voor 
ASPA, realisatie voor Verwol en voor 
de levering van het meubilair voor 
MonsiDesk Office Projects”, aldus Niek 
van de Schoot. 
In totaal ging het om de invulling van 
4.500 vierkante meter kantoor- en  
showroom/ontvangstruimte. Er werden 
diverse interieurproducten toegepast. 
Zo zijn de 145 werkplekken ingevuld 
met de Aspa What wangwerkplek 
met overstekend opgedikt blad en 
de Aspa Portal werkplek met 40 mm 
tussenliggend blad alsmede Sitag EL100 
bureaustoelen. In de directiekamers werd 
gekozen voor MartinStoll Boardroom, 
ASPA Portal en ASPA Fits directie- en 
vergadertafels alsmede Köhl Salveo 
directiestoelen gecombineerd met 
MartinStoll EV20 met houten rugschalen. 
Andere in het gebouw toegepaste 
producten zijn onder meer het Tao 
Solitär Zen 2 Solitär los karpet van 
Carpet Concept, de Anna kruk en stoel 
en Asia stoel van Crassevig en de Mare 
fauteuil, Little Tulip stoel en Circle 
vergadertafel van Artifort. Voorts werden 
producten toegepast van Fritz Hansen, 
Montis, Offecct, Dark, Moooi, Arpa light 
en Cappellini. De vloerbedekking werd 
geleverd door onder meer Leoxx en 
Finesse.

De werknemers van Bouwfonds werken minimaal in clusters van twee, waardoor de kennisoverdracht 

makkelijker kan plaatsvinden.

Als rode draad door de vijf verdiepingen loopt 

de stalen trappenpartij, die is voorzien van een 

volglazen balustrade en ingelegde houten treden. 

(Foto: Verwol)

In het Bouwfonds-kantoor is gebruik gemaakt van ongeveer 650 vierkante meter systeemwand van het type 

Clearvison, zowel enkel- als dubbelglas. Het geeft de inrichting een uiterst transparante aanblik.

maatwerkinterieurs’ te vervaardigen. 
“Voor dit project is onder andere een 
receptiebalie met podium en uitgiftebuffet 
in het restaurant geleverd, maar ook 
de pantry’s op de vijf verdiepingen zijn 
speciaal op maat gemaakt. Tenslotte 
zijn een aantal ladekasten met metaal 
bekleed en zijn de kopieerunits voorzien 
van gestoffeerde panelen.” 
  
Verwol Projectafbouw plaatste in het 
gehele kantoor voorts ongeveer 650 
vierkante meter systeemwand van 
het type Clearvison, zowel enkel- als 
dubbelglas en ruim 300 vierkante meter 
systeemwand afgewerkt met diversen 
soorten Vescom vinylbehang. “Opvallend 
detail zijn de op maat gemaakte 
kasten die volledig zijn opgenomen in 
de Clearvision glaswanden”, vertelt 
de Verwol- woordvoerder. “Voor de 
vloerafwerking is gekozen voor tapijt, 
parket en marmoleum. Het betreft in 
totaal tweeëntwintig verschillende types 
met elk hun eigen uitstraling.” Ook nam 
Verwol in het kader van dit project onder 
meer divers schilderwerk, betimmeringen 

www.bouwfonds.nl 
www.aspa.nl
www.verwol.nl
www.monsidesk.nl
www.artifort.nl
www.leoxx.nl
www.fritzhansen.com
www.dark.be
www.carpetconcept.de
www.montis.nl
www.offecct.se
www.crassevig.com
www.koehl.de

‘Bouwfonds wilde de interne en externe 
communicatie verbeteren’

‘Een belangrijk element van het centrale 
ontmoetingsplein is de open trap’


