
	 	 Kantoor Portaal 
	 	 Leiden	

	 introductie	 In 2000 werd bij woningbouwvereniging Portaal in 
Leiden het plan ontwikkeld, om de medewerkers te 
vestigen in een gedeelte van de in de stad gelegen 
monumentale Meelfabriek. Hiervoor werd aan 
Kruunenberg Van der Erve gevraagd een visie te 
ontwikkelen. In 2002 werd er om procedurele 
redenen van dit plan afgezien en moesten de 
medewerkers binnen zeer korte tijd op een andere 
locatie in Leiden gehuisvest worden.

	 opgave	 De bedrijfsruimte is gerealiseerd over vier 
verdiepingen in een door derden opgeleverd 
kantoorgebouw. De belangrijkste opgave was om 
het programma zo helder mogelijk te organiseren en 
een goede ontvangstruimte op de begane grond te 
maken.

	 ontvangstruimte  	 De receptieruimte op de begane grond heeft door 
een kleine bouwkundige ingreep de vorm van een 
ellips gekregen, die zich ook buiten in de bestrating 
manifesteert. Een houten vloer en spaarzaam 
toegepaste kleur- en inrichtingsaccenten geven de 
ruimte een ontspannen en vriendelijke sfeer.

	 	 Een aantal specifiek ontworpen meubels, waaronder 
de balie en de tafel in de spreekruimte dragen bij 
aan het representatieve aspect van deze ruimte.

	 kantoorruimten  	 Om de drie verdiepingen met verschillende 
kantoorfuncties tot een herkenbare eenheid te 
transformeren is op alle verdiepingen een zelfde 
strategie gehanteerd. Het programma rond de kern 
is telkens opgelost met behulp van een mosterdgeel  
'meubel' in de vorm van een vaste kast, die door 
zorgvuldige detaillering een geheel vormt met de 
bestaande bouwkundige voorzieningen. Hierdoor 
wordt een eigen identiteit toegevoegd aan de door 
Portaal in gebruik genomen verdiepingen.

	 	 Om penetratie van daglicht tot bij de kern mogelijk te 
maken zijn de wanden en deuren tussen kantoren 
en gangen geheel van glas. 

	 	 Ten aanzien van de standaard onderdelen voor 
kantoorinrichting zoals vloerbedekking, 
scheidingswanden, plafond en verlichting is bewust 
gekozen voor tamelijk neutrale vormen en kleuren. 
Deze keuze is gemaakt om de krappe werkruimte 
niet aanvullend visueel te belasten. 

	 	 afbeelding volgende bladzijde 
  Ontvangstruimte op de begane grond  foto’s Luuk Kramer
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	 	 Portaal Leiden
	 	 Lammenschansweg 130 | Leiden

	 	 Verbouwing en inrichting kantoorgebouw
	 	 10.2000	
	 opdrachtgever	 Woningbouwvereniging Portaal Leiden www.portaal.nl
	 ontwerp	 Kruunenberg Van der Erve Architecten, Amsterdam 
	 	 www.2xU.nl
	 medewerkers	 Esther, Edelmann, Wanda de Vries, Bob Mantel
	 realisatie bouwkundige werken	 Huurman Leiden bv, Leiden www.huurman-leiden.nl
	 uitvoering installaties	 Elfa Leiden bv, Leiden
	 interieurwerken	 Benjo Nederland bv, Eindhoven www.benjogroep.be
	 status	 Bouwplan opgeleverd 04.2003
 foto's Luuk Kramer ©, Amsterdam www.luukkramer.nl
	 fotoalbum	 http://flic.kr/s/aHsjzc8dXD
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