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Als winnaar van een architectenselectie ontwierp Dreessen Willemse Architecten de ver-
nieuwbouw van het hoofdkantoor Rabobank Parkstad Limburg te Heerlen, die eind febru-
ari 2014 in gebruik is genomen. Het bestaande gebouw, oorspronkelijk gebouwd voor de 
Nederlandsche Bank voor 15 medewerkers, is getransformeerd tot een open werkomgev-
ing voor 180 werknemers. De bank is niet langer een ontoegankelijk gebouw met gehei-
men, maar een voor publiek transparant functionerend bedrijf. 

Het ontwerp voor de verbouwing en uitbreiding van Rabobank Parkstad Limburg kent een solide karakter. Een efficiënt gebouw, 
degelijk, tijdloos en gelijktijdig vernieuwend. Het gebouw straalt geen ‘verslinding’ van middelen uit, maar een innovatieve wijze 
van duurzaam investeren.

Het bestaande gebouw, een voormalig agentschap van De Nederlandsche Bank, werd uitgebreid tot een vloeroppervlak van 3476 
m2 BVO door het huidige volume te verdichten. Onderdoorgangen en binnenplaatsen zijn aan het kantoorgebouw toegevoegd. 
Het bestaande, zeer gesloten bankgebouw is op de koppen gedeeltelijk gesloopt. Op deze plaatsen zijn nieuwe volumes en gev-
els toegevoegd, die een open karakter hebben en zich op de straat oriënteren. 

Omdat het volume van het bestaande bankgebouw zeer diep was, werd in het hart van het gebouw een zogenaamde lichthof 
ontworpen. In de lichthof valt via piramidevormige dakramen het daglicht diep in het gebouw. Hier bevinden zich ook twee patio’s, 
die men via grote schuifpuien kan betreden. Door vides in de lichthof worden de twee bouwlagen van het gebouw met elkaar 
verbonden. De lichthof vormt een plek van licht, lucht en ruimte, maar bovenal voor ontmoeting, informeel overleg of ontvangst.

Persbericht Transformatie Rabobank Parkstad Limburg, Heerlen
Heerlen, 23.04.2014
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Een bijzonder element in het gebouw is de voormalige kluis van De Nederlandsche Bank. Deze zeer grote kluis heeft wanden 
en vloeren van 80 centimeter dik, zwaar gewapend beton. Door een sparing te zagen in het dak van de kluis kan licht via de 
lichthof tot in de kluis vallen. Al bij binnenkomst van het gebouw is het gat in het ruwe beton van de kluis zichtbaar en is een 
teken dat dit gebouw van de bank geen ‘waarde’ bevat. De kluis is in gebruik als vergadercentrum van het gebouw.

Het gebouw heeft het label ‘Very Good’ volgens de Breeam-certificering toegekend gekregen. Rekening houdend met het feit 
dat het een verbouwing betreft, is deze prestatie zeer bijzonder te noemen. In ontwerp en uitvoering werden rekening gehouden 
met zogenaamd ‘compact’ bouwen, een goede open - gesloten verhouding in de gevel, toepassing van hoogwaardige isolatie 
en beglazing, duurzame bouwmaterialen en energiebronnen zoals mijnwater. Ook elektrische laadpunten voor fietsen en auto’s, 
afvalscheiding, vervoersmaatregelen voor personeel maken onderdeel uit van de certificering.

Architect: Dreessen Willemse Architecten (buitenruimte, gebouw, afbouw, vast en los interieur)
Opdrachtgever: Rabo Eigen Steen Nieuwbouw BV 
Constructeur: Pieters Bouwtechniek BV 
Adviseur installaties, bouwfysica, brand, akoestiek en BREEAM: Wolf Dikken Adviseurs BV
Fotografie: Hugo Thomassen
Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt U contact opnemen met Rob Willemse, 045-5715755, robwillemse@dreessenwillemse.nl. 

Het gebouw van De Nederlandsche Bank vóór de transformatie.

Vide en patio in de tuinkamer met de oorspronkelijke kluisdeuren.

Daglicht valt via de vide in de kluis, waar de vergaderzalen zijn.

Langsdoorsnede over de lichthof met patio en de kluis, waar een sparing in het 80 cm betonnen kluisdek werd gezaagd.

De lichthof vormt een ruimte voor ontmoeting en brengt licht en lucht in het gebouw. Links de sparing in het kluisdek.

De bestaande constructie werd bekleed met grote, prefab geveldelen met een gezoete afwerking.


