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Façade van ‘politieblauw’
Jan Sint Nicolaas
Enschede Het politiebureau in
-

Enschede ondergaat een metamor
fose. Behalve dat het interieur wordt
aangepast aan de huidige eisen,
vormt vooral de gevel straks een ware
blikvanger. Het traditionele metsel
werk van het gebouw verdwijnt achter
panelen van smeitgias in de kleur
politieblauw.
Smeltglas, ook wel structuurgias ge
noemd, is productietechnfsch gezien
een flinke uitdaging, vindt bedrijfslei
der Rudy Bekhuis van producent Alver
re Technïglas in Oldenzaal. Dat komt
omdat in de speciale smeltovens geen
massaproductie mogelijk is. Voor een
project moet dus vooruit geprodu
ceerd worden om de kwaliteit van de
gevelpiaten en ook de voortgang op de
bouwplaats te waarborgen.
Behalve dat het glas een snij- en smeltproces ondergaat, moet het vanwege
veiligheidseisen ook worden gehard.

Als ultieme controle ondergaan de pa
nelen uiteindelijk ook nog een zogehe
ten heat soak-test. Hierbij krijgt het
hardglas een thermische schok door
het versneld te laten afkoelen. “Als in
het glas onregelmatigheden zitten die
voor een spontane breuk kunnen zor
gen, zal het de test niet overleven”, legt
Bekhuis uit.
Alles luistert nauw bij de productie,
maar zeker ook bij demontage van de 2
meter hoge panelen, in totaal ruim
2000 vierlcante meter. Daarom is on
langs een moclc-up aan de gevel beves
tigd. Voor de uitvoering is façadis Ge
veltechnielc verantwoordelijk.
“Ieder paneel heeft een eigen unieke
structuur”, vertelt Edwin Muller van
façadis. “Je kunt het vergelijken met
een sinaasappelschil onder een ver
grootglas. Door die bobbelige struc
tuur is het glas ook niet overal even
dik.” De gemiddelde dikte van het glas
bedraagt circa 10 millimeter. De verti
cale ruimten tussen de glasplaten fun

smeitgias
geren als verticale voegen. Achter de
panelen komt plaatmateriaal met
daarop folie in een lcleur die in combi
natie met de icleur van het glas uitein
delijk het enige echte politiebtauw’
oplevert. Voor de hoeken worden gebo
gen panelen toegepast.
Muller: “Smeltglas wordt natuurlijic
wel vaker toegepast, maar op deze ma
nier aan een gevel zie je ook weer niet
heel vaak. Het zijn vooral de aard en de
omvang die dit project toch bijzonder
maken.” De gevel moet in oktober wor
den opgeleverd.
Ondertussen is aannemer WBC uit
Winterswijk bezig het interieur te
transformeren van een ‘Icantoren
gang-kantoren-structuur’ naar een ei
gentijdse indeling. Hierbij bevinden
de werkplekken zich bij de gevel en de
interne gebieden zijn ingericht als ont
moetingszones: pantry’s, lockers, ser
vice units en vergaderkamers. Het ge
renoveerde Enschedese politiebureau
is een ontwerp van BCT Architecten.
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Artist’s impression van het politiebureau in Enschede getooid met de nieuwe gevel van

smeitgiazen panelen.

