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Adriaan Volkerhuis

Op de 14e verdieping van Adriaan Volkerhuis te 

Rotterdam zetelt het nieuwe hoofdkantoor van Bolton 

Adhesives. Het gebouw, ontworpen in 1968 en 

gerealiseerd in 1974, kende voor haar tijd al enkele 

noviteiten, zoals grote seriematigheid en 

prefabricage. Door de aaneenschakeling van 

vierkanten ontstaat een complexe plattegrond die 

lange diagonalen heeft en mogelijkheden biedt tot 

clustering van de werkplekken. 

Zichtlijnen-clustering werkplekken

Om ruimte en structuur te creëren voor de 

hoeveelheid benodigden werkplekken werd ervoor 

gekozen om de diagonale lijnen verder te versterken 

waardoor lange zichtlijnen ontstaan. Hierdoor komt 

een zekere hiërarchie en oriëntatie op de werkvloer 

tot stand. De zichtlijnen helpen met de clustering van 

de werkplekken. Het ontwerp focust zich hiernaast 

ook nog op maximale transparantie, waardoor de 

lichtinval in de ochtend, middag en avond ook goed 

merkbaar zal zijn. 
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Accent kleuren door de verdieping

Plattegrond

Lounge gedeelte

In between ruimte

Kleuren

Op de verdieping zijn meerdere accent kleuren 

toegevoegd, deze zijn gebaseerd op oriëntatie, 

herkenbaarheid en harmonie. De lichte kleur van de 

Tarkett vloer helpt ook om nog meer ruimte en rust te 

creëren. 

Ebbensarchitecten.nl:

Op de 14e verdieping zetelt Bolton Adhesives. Het 

ontwerp gaat uit van 53 werkplekken en is gebaseerd 

op de zichtlijnen, maximale transparantie en de 

clustering van werkplekken. De vloeren, wanden en het 

meubilair zijn op dusdanige wijze gekozen dat 

mogelijkheden van de plattegrond en de structuur van 

de verdieping maximaal worden uitgebuit. De keuze 

voor meubilair en kleuren is gebaseerd op oriëntatie, 

herkenbaarheid en harmonie.

Verdeling 14de verdieping

*alle 2 de plattegronden lijkt me wat much

Open ruimtes
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Lounge

Entree

Werkplekken

Glazen scheidingswanden voor transparantie



Kengetallen

Ontwerp en realisatie

- Projecttitel: Bolton Adhesives

- Opdrachtgever: Bolton Adhesives

- Adres: Oostmaaslaan 67

- Plaats: Rotterdam

- Projectarchitect: Michiel Kobussen

- Medewerkers: Ferry Ramkhelawan, Klaas Kloeze

- Adviseur installaties: Ebbens architecten, Leusden

- Directievoering: Ebbens architecten, Leusden

- Aannemer: Ebbens architecten, Leusden

- Installaties: Aalberts, Oene

- Interieurarchitect: Ebbens architecten, Leusden
2

- Netto oppervlakte: 907 m
2

- Bruto oppervlakte: 960 m

- Totale bouwkosten: € 417.342,80

- Programma: Het ontwerp gaat uit van 53

  werkplekken en is gebaseerd op de zichtlijnen, 

  maximale transparantie en de clustering van de

  werkplekken.

- Voorlopig ontwerp: 10-10-2012

- Definitief ontwerp: 20-11-2012

- Oplevering: 15-03-2013

- Ontwerpbureau: Ebbens architecten, Leusden

- Fotografie: Jan de Vries, Leusden
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Ontvangst

De verdieping is verdeeld aan de hand van de verschillende werkfuncties  

Zowel open als gesloten ruimtes, voor team of concentratie werk 

Ontvangst ruimte

In between ruimte
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