
Hoofdkantoor
ZLTO

graanvelden. Dat is ook precies wat

ontwerper Pi de Bruijn (Architecten

Cie) voor ogen had. Het ontwerp is

opgesteld in nauw overleg met de eind-

gebruiker met als gevolg een duur-

zaam pand waarbij functionaliteit en

flexibiliteit hand in hand gaan.

Glas

Het gebouw is compact ontworpen

zodat een klein geveloppervlak de ener-

gietransmissie beperkt. Toch komt er

voldoende daglicht binnen. Dit komt

door het gebruik van Thermobel Stop-

ray Safir, een zonwerende hoogrende-
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Project

Het nieuwe hoofdkantoor van de Zui -

delijke Land- en Tuinbouworganisatie 

(ZLTO) in Den Bosch doet met zijn 

opvallende gevel denken aan wuivende
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mentsbeglazing met hoge lichttrans-

missie. Daarnaast zijn er beloopbare

glazen vloerdelen van het type Strato-

bel langs de raamelementen geplaatst

zodat het daglicht nog meer binnen-

dringt. Ook de verbinding met de

naastgelegen agrarische scholen

bestaat uit glas. De gevel van deze ver-

binding bestaat uit 5 meter hoge rui-

ten die semi-structureel (zonder spon-

ningen) zijn gemonteerd. Het dak is

uitgevoerd in beloopbaar glas.

Glasleverancier AGC en gevelbouwer

J.M. van Delft kregen vooral op logis-

tiek en productiegebied een flinke uit-

daging voor hun kiezen: 671 alumini-

um raamelementen met 160 varianten,

met minimaal twee schuine zijden,

vergden optimale afstemming. Maar

het resultaat is er naar: het ZLTO-

gebouw staat te schitteren in het Bra-

bantse land.

Glas

Stopray Safir in diverse samenstellin-

gen (6-15-4, 6-15-44/6, 6-15-66/2, 6-15-

66/6 en 44/2-15-33/2), modelruiten,

circa 700 m2

Stopray Safir, 55/2-15-55/2, jumborui-

ten structurele beglazing met VGG, 

92 m2

Stopray Safir, 10-15-10, structurele

beglazing met VGG, 10 m2

Stopray Vision 50T, 8 gehard-15-66/2,

dakbeglazing rondom VGG (aantal rui-

ten met overstek), 252 m2

TopN+ met Pyrobelite, 22 m2

Stratobel 888/4, beloopbaar glas t.b.v.

vloertjes voor de gevel, 52 m2 <
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