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Glaspanelen voor een kunstwerk in Stavoren dat is neergezet op de nog bestaande 
fundamenten van een 16e eeuws blokhuis (een fort). Adviesbureau Interra en 
architectenbureau Inbo tekenden het ontwerp van dit in het oog springende kunstwerk. 
De glasconstructie verbeeld de contouren van het blokhuis in het landschap dat 
uitkijkt over het IJsselmeer. In het cortenstaal frame zijn vitrines opgenomen waar de 
archeologische vondsten getoond worden. Stukken van de oude fundering worden 
zichtbaar gemaakt voor het publiek door middel van beloopbaar glas.

De beeldbepalende glaspanelen zijn meer dan drie meter hoog. Het glas is in drie lagen 
gemaakt, die verjongd gelamineerd zijn en hebben geen dikteverschil met het corten 
staal frame.
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Middeleeuws blokhuis in glas 
Hanzenkwartier Stavoren



Het kunstwerk bestaat uit drie lagen glas tegen een roomwitte achtergrond. Het 
glas is geproduceerd en samengesteld door Balink. Op de achterste laag glas staat 
het portret van Willem van Oranje. Dit portret is opgebouwd uit meer dan duizend 
handgeschreven voornamen van SGP’ers en andere Nederlanders. De middelste laag is 
een gekalligrafeerde tekst van het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus. De voorste 
laag beeldt de Nederlandse vlag uit. De illustraties die op het glas te zien zijn, zijn door 
middel van keramische printtechniek aangebracht op het glas.

Balink Glas & Aluminium is specialist op het gebied van keramisch glas printen. De digitale 
glasprinter treedt ver buiten de grenzen van printwerk op glas. Dit biedt eindeloze 
mogelijkheden.

Wilhelmus kunstwerk in Tweede Kamer 
Centrale hal Tweede Kamer
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Een deel van het werk dat bij Balink uitgevoerd wordt, is erop gericht om veel vragende 
klanten met bijzondere wensen blij te maken. Deze wastafel is hiervan een voorbeeld. 
We gebruiken diverse technieken voor het creëren van het uiteindelijke luxe resultaat. 
De ontwerpen voor dit werk zijn gemaakt door YBB architecten. Onze technici bedachten 
de oplossing voor de sifon en de zwarte afwerking van deze custom made RVS afvoer, 
waardoor deze nauwelijks zichtbaar is onder het geprinte glas.

Daarna was het de beurt aan onze grafisch vormgeefster, die het aangeleverde 
beeldmateriaal transformeerde naar passend glasdesign. Onze fabricage technici 
maakten ook een aantal speciale stappen, zodat het keramische printwerk op dit kleine 
formaat glaspaneel door de hardingsoven verwerkt kon worden. Als laatste was de 
assemblage van alle losse elementen een aantal dagen werk voor een vakman.

Museale wastafels 
Interieur familie X Amsterdam
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Balink werkte mee aan het monument voor de bemanning van een in het najaar van 1942 
neergestorte Lancaster bommenwerper in de Alde Feanen (Friesland). Het ontwerp voor 
de herdenkingspanelen in het bezoekerscentrum is gemaakt door Bastiaan Blaauw van 
Statuur en door Balink uitgevoerd op glas. Onze grafisch medewerker en de betrokken 
architect maakten in overleg een ontwerp in een combinatie techniek. Fullcolour voor de 
achtergrond en LPI screen voor de gezichten van de bemanningsleden die uit oude foto’s 
gehaald zijn.

Meer dan zeventig jaar na de tragische gebeurtenis op een avond in september staan 
wij zwijgend naast onze machine te kijken hoe de gezichten van de bemanningsleden tot 
leven komen als onze keramische printer de ruiten bedrukt. De stippen van de LPI druk 
techniek doet niets af aan de levendigheid van de gezichtsuitdrukkingen.

Lancaster Bommenwerper  
Bezoekerscentrum De Veenhoop 
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Onzichtbaar zijn, is onze uitdaging voor museaal glas. Balink maakt vitrineglas in 
verschillende soorten ontspiegelt glas. Specificaties en wensen van de curator staat 
voorop. Daarnaast is glas soms een onderdeel van de tentoonstelling, bijvoorbeeld door 
het plaatsen van geprinte begeleidende teksten in de panelen.

Maatvoering en afwerking van de panelen worden in onze eigen fabriek verzorgd, dus qua 
levertijd, uitvoering en logistiek is Balink kampioen in flexibiliteit en service. Tevens staat 
onze engineeringsafdeling klaar om de opdrachtgever en ontwerpers bij te staan met hun 
specialistische glaskennis. 

De technische uitvoering zoals de dikte van de panelen is afhankelijk van afmetingen 
van het glas en de waarde van de stukken die achter het glas geëxposeerd worden. Op 
verzoek stellen we ook kraakbestendig of zelfs kogelwerend museaal glas samen. Alles 
vanuit het perspectief van de tentoonstelling, bezoeker en onze klant.

Museale vitrines  
Groninger Museum
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Kunst fotografie op glas  
ETC Design Center Europe

Fotograaf en kunstenaar Marco ter Beek en Balink Glas & Aluminium zijn partners als 
het gaat om fotografie op glas. Voor zijn expositie in Culemborg produceerde Balink 
keramisch geprinte glaspanelen met gebruik van de meest geavanceerde technieken. 
Eén afbeelding zegt hier meer dan 1000 woorden kunnen. De diepte van de kleuren, 
de intensiteit van de afbeeldingen, de emoties van de mensen, alle aspecten van deze 
bijzondere kunstuiting komen op glas fantastisch tot leven. 
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Mercurius 20 Heerenveen, Nederland
T. 0513-622488 | info@balink.nl

www.balink.nl

Balink zet vakwerk voorop sinds 1923, dat doen we met een groep van 
ongeveer zeventig vakmensen vanuit onze thuisbasis Heerenveen.  
Wij staan voor klantgericht, behulpzaam in het vinden van oplossingen 
voor technische uitdagingen en innovatie op het snijvlak van vlakglas en 
aluminium gevels. ‘Ja en amen’- zeggen zit niet in onze Friese wortels.  
Die kracht geven we vorm zodat de klant er beter van wordt. 

We zijn trots op ons vak en staan voor ons vakmanschap.

Met dank aan de fotografen.
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