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Voor de betonnen schijven is metallic glas geplaatst  

met een zeefdruk naar analogie van wegbelijning.

Ronde gevel geeft
BOVAG dynamiek
Het pand van de BOvaG langs de a12 is compleet gere no veerd.  

de gesegmenteerde gevel is rond gemaakt en heeft een 

eigentijdse en dynamische uitstraling gekregen. Met noviteiten 

als een rondgezette aluminium vin en zeefdruk op metallic glas.
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Het kantoor van de BOVAG is gesitueerd op een bereikbare en 
duidelijk zichtbare plek direct langs de A12 in Bunnik. Een ideale 
locatie voor de autoriteit op mobiliteitsgebied. Niettemin was het 
kantoor, stammend uit de jaren 80, functioneel en technisch aan 
het eind. Het betonnen casco was prima, maar tegels vielen van 
de wand, het dak lekte, rioleringen waren verstopt, een goede 
ontmoetingsruimte ontbrak en er werd nog gewerkt in kleine 
afgesloten cellenkantoren. Nog los van de gedateerde uitstra
ling van de gevel werd het dus tijd voor vernieuwing. 
De leden van de vereniging kijken in deze crisistijd uiteraard met 
argusogen naar de investeringen van hun bestuur. En dus werd 
het een opdracht met een taakstellend budget. Maar ook met 
ambities voor duurzaamheid en de ambitie om van het pand een 
architectonische landmark voor Bunnik te maken. Hergebruik 
van zoveel mogelijk delen van het bestaande pand waren daar
bij uitgangspunt, vertelt architect Walter Zeinstra van Zeinstra 
Veerbeek Architecten. Ook de gemetselde gevel zou worden 
gehandhaafd en werd dus uitgangspunt van het ontwerp, dat 
voorzag in het rond maken van de buitenzijde van de geseg
menteerde gevel. Toen de aanbesteding meeviel, werd alsnog 
besloten de gehele gevel te vervangen. Tot grote vreugde van 
Zeinstra. “Daardoor konden we bredere, meer panoramische 
ramen maken. En daarmee haal je het landschap en uitzicht op 
de snelweg – BOVAG staat uiteindelijk voor mobiliteit – veel 
meer naar binnen dan met de bestaande smalle ramen.”

Ronde gevel
In dit ontwerp werd de gesegmenteerde gevel aan de buiten
zijde rond gemaakt door middel van schenkels. Met een voor
gezette vliesgevel werden – van buitenaf gezien – doorgaande 

horizontale raamstroken gerealiseerd. Op een aantal plaatsen 
– ingegeven door functies en zichtlijnen – werden de bestaande 
ramen doorgezet tot op vloerniveau. Aan de buitenzijde ont
stond daardoor een dynamische, gehoekte lijn in de borst  
we ring, die bekleed werd met leien. Tussen vliesgevel en leien  
is een diepe aluminium vin gemaakt, die helemaal rondgezet is. 
Na de meevallende aanbesteding is de gevel opnieuw geën
gineerd, op basis van totale vervanging. 

Leien
Ter plaatse van de vloerrand bestaat de nieuwe gevel uit een 
hsbconstructie, die aan de binnenzijde de gesegmenteerde 
vloerrand volgt. Aan de buitenzijde van deze rechte elementen 
van 7200 mm lang, is met schenkels de ronde lijn uitgezet. De 
hsbelementen zijn volledig geprefabriceerd. 
De buitenzijde van de hsbelementen is bekleed met leien. Die 
hebben een natuurlijke maar toch chique uitstraling, zijn licht van 
gewicht, blijven mooi in de loop der tijd en volgen gemakkelijk 
de ronde vorm. Op de leien – in een paarse en een antraciet
variant – zit een garantie tot 100 jaar. Daarbij zijn ze bij sloop ook 
gemakkelijk opnieuw te gebruiken. De leien zijn in horizontale 
stroken aangebracht, met daartussen steeds een doorgaand 
horizontaal aluminium profiel.

Vliesgevel
Tussen de hsbelementen is een vliesgevel geplaatst, die een 
doorgaande horizontale raamstrook vormt. Vanwege die vlies
gevel is veel aandacht besteed aan het stellen van de hsbele
menten. Bij het 3D inmeten van het betonnen casco bleek dat 
namelijk niet erg maatvast te zijn. “De vliesgevel die erin is geko
men is wel heel maatvast. Dat betekent dat alles precies in de 
goede straal moet komen. Als je met je elementen ook maar een 
fractie naar buiten of naar binnen gaat, kom je niet meer uit.”
De hele reengineering van de gevel is gedaan in nauw overleg 
met de aannemer, gevelbouwer, hsbfabrikant, de leverancier 
van de aluminium vin en waterslagen en de leidek ker. Vooral 
ook omdat de opleverdatum vaststond vanwege het huurcon
tract dat BOVAG had gesloten voor een tijdelijke kantoorlocatie.

Zeefdruk op metallic
In de vliesgevel bevinden zich niet alleen maar transparante 
delen (voorzien van neutraal zonwerend glas). Het oude beton

“ als je met je elementen 
ook maar een fractie 
afwijkt kom je niet meer  
uit met je vliesgevel”

Renovatie BOVAG-huis
// Locatie: kosterijland 15, Bunnik
// Opdrachtgever: BOvaG, Bunnik
// Bouw: oktober 2012 – oktober 2013
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1 // Het pand is volledig gestript tot op het 

be tonnen casco. 2 // De atriumgevel is uitge-

voerd met een zeefdruk in negatief, waardoor 

er meer wit dan grijs te zien is. 3 // Het pand 

was technisch op en had ook een gedateerde 

uitstraling. 4 // De borstwering verspringt met 

een lijn naar analogie van wegbelijning. De 

aluminium vin volgt de sprong en de ronding 

in de gevel. 5 // De nieuwe puien bieden meer 

zicht op landschap en snelweg.
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casco had namelijk ook dragende schijfvormige elementen in de 
gevel. Die stonden op elke hoek van de gesegmenteerde platte
grond. Deze schijven moesten uiteraard gehandhaafd blijven. 
Om ze van buitenaf aan het zicht te onttrekken, is hier glas  
voor gezet met aan de binnenzijde een grijze metallic laag en 
aan de buitenzijde een zeefdruk. Tussen de witte zeefdruk blijft 
het grijze metallic zichtbaar, dat door zijn spiegeling een steeds 
wisselend gevelbeeld geeft. “Zeefdruk op glas met metallic 
bleek nooit eerder gedaan te zijn. Dat zijn twee verschillende 
processen, met elk hun eigen verharding in de oven. Bij het 
zeefdrukproces moet de metallic laag wel intact blijven. Alleen 
SaintGobain kon dit product leveren.”

Prints op ware grootte
Voor de zeefdruk heeft Zeinstra Veerbeek Architecten grafisch 
bureau Studio Duel ingeschakeld om een patroon te maken met 
witte lijnen in verschillende diktes. De lijnen hebben knikken die 
overeenkomen met de knikken in de borstwering en die zijn 
afgeleid van wegbelijning. In de print overheerst de grijze ruimte 
tussen de witte lijnen. 
“We hebben prints op ware grootte laten maken en die tegen 
glas aangehangen om samen met de opdrachtgever het effect 
te bekijken. Uiteindelijk hebben we een zeef gemaakt ter 
grootte van vier ruiten van de grootste maat die we toepassen. 
Daardoor ontstonden vier verschillende ruiten die je dan ook 

nog op de kop kunt toepassen. Doordat de hoogte van de 
toegepaste ruiten in de gevel ook nog eens verschilt, is er  
geen herhaling te vinden in de gevelpanelen.”

Rondgezette vin
Tussen de vliesgevel en de borstwering had Zeinstra een  
185 mm diepe aluminium vin ontworpen. Die moest de ronding 
van de gevel volledig volgen. “Dat element bleek helemaal niet 
op de markt te zijn. Alleen Compri Aluminium zag mogelijkheden 
om dit samen met ons te ontwikkelen, om het vervolgens ook in 
het eigen assortiment op te kunnen nemen. Er is een matrijs 
ontwikkeld voor deze vin, alsmede een productieproces waar  
bij de vin direct vanuit de matrijs rond werd gezet terwijl het 
aluminium nog warm was.”
Bij de engineering van de nieuwe gevel moest vanwege het 
grotere glasoppervlak buitenzonwering worden ingepast.  
Zeinstra wilde screens inbouwen, om logge bakken onder de 
aluminium vin te voorkomen. Aanpassen van de vin was niet 
mogelijk, mede omdat de matrijs al was gemaakt. De screens 
hebben uiteindelijk een plekje gevonden achter de vin, boven 
het kozijn. 
Inbouwen van de screens was precisiewerk door de ronding in 
de gevel. De stijlen van de vliesgevel volgen de ron ding, maar 
de geleiders van de screens moeten zuiver recht staan om vast
lopen van de screens te voorkomen.

Het atrium is voorzien van insteekvloeren met een dynamische vorm, die via een brede, luie trap de ontsluiting van de kantoorverdiepingen vormen.
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in het atrium is de zeefdruk op de metallic glaspanelen 
afgedrukt in negatief

De oude aangebouwde ronde noodtrappenhuizen zijn gesloopt. Met een aanbouw zijn de nieuwe noodtrappenhuizen volledig geïntegreerd.  

De belijning in de gevel volgt de trap en vormt de overgang naar het imposante atrium.

Atrium
Zeinstra Veerbeek Architecten heeft aan het kantoor een ruim 
– volledig geklimatiseerd – atrium toegevoegd. Dit is in de 
plaats gekomen van een laag en klein entreegebouw, dat aan 
de binnenzijde stond van de hoefijzervorm die het kantoor heeft. 
Het atrium is een imposante hal geworden, mede door de aan
grenzende kantoorgevel. De atriumgevel wijkt af van de buiten
gevel van de kantoren. Leien ontbreken hier. Ter plaatse van de 
vloerrand zijn aluminium geperforeerde panelen toegepast voor 
akoestische demping. Ter plaatse van de betonnen schijven zijn 
dezelfde gezeefdrukte metallic glaspanelen toegepast als in de 
buitengevel. Met dit verschil dat deze in negatief zijn afgedrukt. 
Daardoor overheerst de witte zeefdruk ten opzichte van de 
grijze achtergrond. 
Verder heeft Zeinstra ervoor gekozen om de stijlen van de vlies
gevel op elke hogere verdieping dichter bij elkaar te plaatsen, 
waardoor de hal nog hoger lijkt dan die is.
In het atrium heeft Zeinstra twee insteekvloeren geplaatst die via 
een brede, luie trap de ontsluiting van de kantoorverdiepingen 

vormen. Ook functies als pantry en toiletten zijn alleen via deze 
vloeren bereikbaar, om zo meer onderlinge ontmoeting te 
creëren.

Klimaat
Het klimaat in het pand wordt geregeld door middel van laag
temperatuurverwarming en hoogtemperatuurkoeling. In de  
kantoren zijn daarvoor klimaatplafonds aangebracht tegen de 
be tonnen vloeren. Het achterliggende beton is zwart gemaakt. 
De bedoeling was om het lichtgrijs te maken, maar het beton is 
des tijds op 70 mm steenwol gestort dat zich lastig liet verwij
deren. Dat steenwol was zwart gemaakt, zodat dit pas bij de 
sloop zicht baar werd.
In het – op het noorden gelegen – atrium wordt geklimatiseerde 
lucht ingeblazen via nozzles onder de insteekvloeren. In de 
zomer kunnen vier dakluiken open, alsmede vier grote ramen 
boven de entree van het atrium.
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