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PROJECT

W

ie Middelharnis binnenrijdt, moet op
de rotonde oppassen want het nieuwe
regiokantoor van de Rabobank
Goeree-Overflakkee eist direct alle
aandacht op. Het gebouw moest
duurzaam worden, passend bij de identiteit van de
bank. En dat is gelukt. Door het grotendeels met
hout aan te kleden, straalt de nieuwbouw
originaliteit, natuurlijkheid en duurzaamheid uit.

‘HUIS VAN DE
RABOBANK’

UITNODIGEND KANTOOR
Het op een zichtlocatie gelegen regiokantoor is
een echte blikvanger geworden. Volgens ge
gevens van het Rotterdamse architectenbureau
Kuiper Compagnons bestaat het kantoorgebouw uit twee rechthoekige volumes, met daarin de werkruimten, die onderling zijn verbonden
door een centraal atrium. Hierin bevindt zich
een a-symmetrische kegelvormige toren die
plaats biedt aan het verticale transport, de installaties, enkele vergadervertrekken en een
zogenaamd werkcafé. Via de hoofdentree
komen mensen in dit middendeel naar binnen.
De gevel van de kantoorgedeelten is geheel betimmerd met houten delen van louro preto met

FSC-keurmerk. Voor de beide langsgevels op
het oosten en het westen zijn op de verdiepingen beweegbare houten lamellen van western
red cedar opgenomen. Deze dienen als zon
wering en geven het gebouw, omdat ze per stramien onafhankelijk bedienbaar zijn, een telkens
wisselend uiterlijk. De centrale kegel is uitgevoerd in wit stucwerk. Rondom het regiokantoor
is een waterpartij opgenomen die dient als compenserende waterberging voor de aangebrachte verharding.

THUISGEVOEL Boeter Bouwbedrijf in Middel
harnis leverde afgelopen maart de drie bouw

lagen hoge hoofdvestiging van de Rabobank
Goeree-Overflakkee op. Half april volgde de
feestelijke opening. De markante nieuwbouw
werd daarbij omgedoopt in ‘Het huis van de
Rabobank’, omdat het een plaats is waar iedereen welkom dient te zijn: zowel klanten als potentiële klanten. Het adviescentrum biedt
plaats aan zo’n 120 medewerkers die tot die
tijd nog verspreid over twee locaties werkten.
Tijdens de opening stond architect Ashok
Bhalotra van Kuiper Compagnons stil bij het
ontwerp van het gebouw. Hij was tevreden
over het resultaat omdat hij gemerkt had dat
de mensen er met plezier werken. Volgens
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TELKENS WISSELEND UITERLIJK

Twee langgerekte volumes zijn verbonden
door een centraal atrium.
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A-symmetrische kegelvormige toren.

Het louro preto gevelhout is
brandwerend behandeld.

Echte blikvanger.

Beweegbare lamellen van western red cedar.
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Interieur van Archikon.
hem is er een soort thuisgevoel gecreëerd.
De Rabobank Goeree-Overflakkee hanteerde
voor dit kantoor een hoge duurzaamheidseis.
Het pand moest qua Greencalc-score Label B
behalen; de EPC diende dertig procent lager te
zijn ten opzichte van de Bouwbesluiteis. Om dit
te realiseren werden allerlei duurzame maat
regelen genomen.
Op het dak van de kegel zijn PV-cellen geplaatst. De bank kreeg daarnaast een eigen
w.k.o.-installatie die de temperatuur regelt via
warmte-koudeopslag in de bodem. Warmte
terugwinning zorgt voor een gebalanceerde
ventilatie en de verlichting kreeg een daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie. Door dit
alles is aan het pand een energielabel B toegekend. De platte daken van de kantoorgedeelten
zijn bedekt met een gras-sedum-kruidenlaag.
Op het dakterras kan het personeel van de bank
zich aangenaam verpozen.

DRIE SOORTEN HOUT Het grotendeels uit

beton en staal opgetrokken bouwwerk kreeg
tevens een grote portie hout toebedeeld. De
kegel is gebouwd met behulp van een staalconstructie en de kantoren kregen vorm door een
prefab betonskelet. Beide zijn ingevuld met
houtskeletbouwelementen. De houtskeletbouw
draagt aan de buitenzijde een bekleding van de
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Warm welkom.

houtsoort louro preto en werd deels voorzien
van lamellen van western red cedar, uitgevoerd
door De Groot & Visser in Gorinchem. Elk stukje gevelhout onderging een brandwerende behandeling. Voorts werd voor de kozijnen gebruikgemaakt van gevingerlast mahoniehout.
Al het toegepaste hout - zowel het louro preto
als het western red cedar en het mahonie - werd
afgewerkt met Premium Induline-producten van
Remmers Bouwchemie.

Dakterras voor het personeel.

INTERIEUR Johan Dieleman van Archikon
Architecten en Constructeurs in Goes ontwierp
het voor een deel massief houten interieur en
begeleidde het inrichtingsproces, waarbij hij gestalte gaf aan het Nieuwe Werken binnen de
Rabobank. Niet langer werken op vaste plaatsen en tijden maar kennis delen, samenwerken
en meer eigen verantwoordelijkheid kenmerken dit werkconcept. Dankzij multimedia-faciliteiten in het hele gebouw kan het Rabobankpersoneel nu overal inloggen.
Voor de interieurbetimmeringen werd samengewerkt met Harry Westhoeve Keuken- en
Interieurbouw in Ouddorp. Deze firma voerde
betimmeringen uit in FSC-gecertificeerd berkenmultiplex dat met HPL is beplakt. Alles waaronder kasten, meubilair en keukens - is met
de hand gemaakt. n
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