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Publieksvriendelijke balie

Kantoren

Bamboe

voor gemeentehuis Sneek
SNEEK - Vanwege Arbo-eisen en veiligheidsoverwegingen moest de bestaande balie
van de afdeling Burgerzaken in het gemeentehuis van Sneek aangepast worden.
Bepalend voor het ontwerp

Het ontwerp en de gebruikte materialen zijn zodanig

was de bouwkundige situa-

gekozen dat de veiligheid gewaarborgd is zonder dat

tie: het oude gebouw is

er een publieksonvriendelijke situatie ontstaat.

meerdere malen verbouwd.

De balies zijn met rolluiken af te sluiten.

Twee werkplekken kwamen

De werkplekken zijn vervolgens gecompleteerd met

deels in raamuitsparingen

pc-meubels, mobiele printerkasten - een Octo-

van de voormalige buitenmuur, nu binnenmuur.

Plus-ontwerp - diverse A4-kasten en ladeblokken

Behoud van de bouwkundige, historische elementen

met een lengte van 1600 mm die aan de beide kop-

was hier een voorwaarde. In totaal zijn er vier zit-

kanten laden hebben, dus tweezijdig te gebruiken

en een stabalie geplaatst.

zijn.
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Octo-Plus levert bijdrage
aan inrichting
museum Belvédère
Special:
Bijdrage aan
inrichting
museum
Belvédère

Keukens

Interview:
Nieuwe Biesse CNC-freesmachine
Sinds medio 2004 heeft Octo-Plus Interieurbouw de beschikking over een Biesse CNCfrees-machine. Een geavanceerd bewerkingsstation om de meest uiteenlopende

"Als je iets
doet, moet je
het gelijk
goed doen"

bewerkingen aan plaatmateriaal met de grootste precisie uit te voeren.
Vormfrezen, randafwerkingen, uitsparingen, boringen…Door het opslaan van de bewerkingsopdracht kan deze worden opgeroepen en nogmaals worden uitgevoerd. Vooral bij het
maken van meerdere stuks geeft de CNC-techniek een fikse tijdwinst.
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Nieuw interieur voor
Orthodontiepraktijk
Leeuwarden

Octo-Plus levert bijdrage
aan inrichting
museum Belvédère

LEEUWARDEN - ,,In 2003 is ons praktijkpand een jaar lang dicht geweest.
We moesten hoognodig verbouwen want het interieur was behoorlijk

SNEEK - Na jarenlange inspanningen is Thom Mercuur er in geslaagd zijn droom, een museum voor moderne

gedateerd. In 1979 was het pand tot een orthodontiepraktijk verbouwd,

kunst in Friesland, te realiseren: Belvédère. Een prachtig gebouw met een schitterende inrichting, ontworpen

maar daarna is er weinig veranderd. We hebben de zaken meteen rigoureus

door Eerde Schippers van Inbo Architecten. Inmiddels hebben 25.000 mensen het museum bezocht.

aangepakt en echt alles vernieuwd. Tja, als je iets doet, dan moet je het

Een mooiere felicitatie hadden de initiatiefnemers en ontwikkelaars zich niet kunnen wensen met dit

gelijk goed doen.’’

bezoekersaantal.
Aan het woord is Daniël van der Meulen, ortho-

,,Zoals gezegd is de openheid en helderheid van

Inrichting

dontist van de Orthodontiepraktijk Leeuwarden.

de praktijk dus heel belangrijk’’, vervolgt Daniël.

Ook Octo-Plus leverde een bijdrage aan de inrich-

Ook hij ging in zee met Octo-Plus en liet het

,,Daar komt bij dat 80% van onze cliënten

ting van het museum. Voor de grote achterwand in

complete interieur van zijn praktijk aanpassen.

kinderen zijn. Tussen de 10 en 14 jaar.

de centrale ontvangstruimte werd een boekenkast

,,Ik wilde beslist met betrouwbare partners

De praktijk mag dus geen beangstigende indruk

ontworpen. Om bij de bovenste vakken te kunnen

werken. Dat is de reden dat ik bij Octo-Plus

maken.’’

komen, is een metalen bordes met trap geplaatst.

terecht kwam. Ze hebben een goede naam en

Van der Meulen is zeer tevreden over het

De centrale balie, de lees- en internetblokken en

niet minder belangrijk: verstand van zaken.

resultaat. ,,Octo-Plus heeft voor een fraai

het buffet staan ook opgesteld in deze ruimte.

Ze verbinden creativiteit aan vakmanschap.

interieur gezorgd waarin een tiental kasten, een

‘Als je iets doet,
moet je het gelijk goed doen’

Jort Mercuur

Ik werk graag met vakmensen die trots zijn op

receptie en een keuken zijn ondergebracht. De

hun werk. Directeur Hans van Sterkenburg is

ontwerpen zijn van Bart Vos van Vos Mauper-

een meedenker en komt vaak met verrassende

tuus, Octo-Plus tekende voor de uitvoering.’’

oplossingen.’’

Voor de kantoren en het museumrestaurant werden

Bijzonder is de werkkast. Deze kast, geheel

tafels en kasten gemaakt. De tafel werd ontworpen

Doelstelling was een transparante, heldere

uitgevoerd in notenhout, is over de hele

door Jort Mercuur, deze maakte ook het onderstel.

praktijk, waarbij de sfeer meer uit de details

lengte van de muur zwevend gemonteerd.

Octo-Plus vervaardigde en monteerde de tafelbladen.

moest spreken. Daniël: ,,Het interieur moest

“Het kastensysteem om gebitsmodellen in te

eigentijds zijn, maar zo worden ontwikkeld dat

bewaren en de grote boekenkast zien er ook

De keuze voor het materiaal werd bepaald op mdf,

het de komende jaren, waar nodig, gemakkelijk

geweldig uit. Ik ben zelf ook bij het ontwerp

afgewerkt met teakfineer. Het geheel voorzien van

aangepast kan worden. Gelet op de toekomst, is

van die boekenkast betrokken geweest. Dat was

natuurlak. Daardoor lijkt het alsof het gebruikte

terdege rekening gehouden met het installatie-

een perfect staaltje van samenwerking,’’ lacht

teakfineer niet gelakt is. Het materiaal heeft voor

werk. Kijk, dat moet op passende wijze in het

Daniël. ,,Ook dat is één van de sterke punten

100% zijn natuurlijke uitstraling behouden. Verder

ontwerp geïntegreerd zijn. Installatiewerk kun

van Octo-Plus. Een bedrijf waar je echt alle

zijn enkele onderdelen van het meubilair met rvs

je niet zomaar veranderen.’’

kanten mee op kunt.’’

afgewerkt.

