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De Bank
Rotterdam, Nederland

Het gebouw waarin het nieuwe 
kantoor van KAAN Architecten is 
gehuisvest is ontworpen tussen 1950 
en 1955 door Prof. Henri Timo Zwiers 
als bijbank van De Nederlandsche 
Bank, welke vernietigd werd bij 
de bombardementen in mei 1940. 
Het huidige gebouw staat aan de 
Rotterdamse Boompjes op de plek 
waar in vroegere dagen een synagoge 
heeft gestaan.

Het gebouw had voorheen 
verschillende functies. De begane 
grond en de eerste verdieping werden 
ontworpen voor De Nederlandsche 
Bank. Op de tweede en de derde 
verdieping huisde de Rotterdamse 
brigade van de Marechaussee, 
de militaire politie. Op de vierde 
verdieping bevonden zich de 
woningen van de politiebeambten 
en op de laatste verdieping was een 
ontvangstkamer gevestigd. Nog 
steeds bevindt zich een betonnen 
kluis in de kelders, onaangetast. Het 
herbergde de goudvoorraad van De 
Nederlandsche Bank.

Drie verschillende entrees werden 
toegewezen voor deze verschillende 
functies: De Nederlandsche Bank 
had entrees aan de boompjes en 
aan de Terwenakker, gescheiden van 
de Marechaussee en de woningen 
welke hun entree hadden aan de 
Rederijstraat.

De Bank langs de Rotterdamse Maas
▶
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Kunst
In de centrale entreehal bevinden zich 
de grootse trap naar de voormalige 
handelskamer. De mozaïeken langszij 
de trap zijn ontworpen door Louis van 
Roode. Deze kunstenaar ontwierp 
ook werken voor onder andere 
Central Post, het Holbein gebouw 
en het oude Erasmus MC aan de 
Westblaak, welbekende publiek 
toegankelijke gebouwen in Rotterdam. 
Het mozaïek aan de linkerzijde toont 
‘oud Rotterdam’ met zijn kerken en 
kleine huizen. Aan de rechterzijde is 
een brandende feniks afgebeeld. Dit 
geeft het beeld weer van een nieuw 
Rotterdam, met de rivier, de moderne 
huizen en de fabrieken. De feniks 
verbeeld de vernieuwde welvaart van 
de stad.

Brandende feniks van Louis van Roode

De entree aan de Boompjes met 
daarboven de balkons van het nieuwe 
kantoor van KAAN Architecten

▶

▶
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Nieuw Thuis
Het bakstenen gebouw ‘De Bank’ 
heeft bijzondere eigenschappen. 
Typerend voor de ruimtes zijn de hoge 
plafonds, de grote ramen en de mooie 
ruw betonnen constructie. De ligging 
aan de Maas in het hart van de stad 
biedt prachtig uitzicht over het water 
en de twee bruggen over de rivier die 
noord en zuid verbinden. 

Het interieur ontwerp van het kantoor 
is gebaseerd op het concept van het 
‘delen van kennis’. Het doorvoeren 
van de ideeën achter dit concept heeft 
geresulteerd in een grote open ruimte 
voor alle architecten, een atelier voor 
workshops en besloten prijsvragen 
onder embargo, een ruimte voor pr 
& bd en een gastvrije ‘huiskamer’ of 
lobby waar mensen welkom worden 
geheten.

De atmosfeer die in het gebouw tot 
stand is gebracht is er een van ruwe 
elegantie, welke op een sierlijke en 
ingetogen wijze de schoonheid onthult 
van een gebouw dat vele jaren heeft 
liggen slapen onder de ogen van de 
stad.

De lobby met bar
▶
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Er zijn een aantal karakteristieke 
ruimten die het ontwerp voor het 
nieuwe kantoor van KAAN Architecten 
definiëren:

-De ruime, open werkruimte voor de 
architecten, met notenhouten vloer 
en maatwerkmeubilair tussen de ruim 
gepositioneerde betonnen kolommen, 
grote vensters aan twee zijden, met 
daglicht en uitzicht over de Maas en 
over de Scheepmakershaven.

-Het gastvrije entreegebied met witte 
receptie, notenhouten bar en lounge 
met lederen banken, waar bezoekers 
en werknemers informeel kunnen 
overleggen, een koffie kunnen drinken, 
vanaf de balkons over de Maas 
kunnen kijken, of even kunnen bellen.

-De PR&BD werkruimte is een brede 
en witte ruimte met een wit werkeiland, 
licht door een witte betonnen vloer 
en witte lage kasten. Deze ruimte 
functioneert ook als de ‘showroom’ 
voor KAAN’s projecten, vooral met 
maquettes en publicaties van het 
bureau.

De krachtige industriële betonnen 
draagstructuur had niet meer nodig 
dan eenvoudige restauratie. De 
ruwheid van het materiaal wordt 
gebalanceerd door de toevoeging van 
elegant donker notenhout, dat het 
belangrijkste materiaal vormt van al 
het meubilair. De heldere en modulaire 
verhoudingen van de ruimte en zijn 
materialen bereiken samen een sfeer 
van ingetogen luxe met een gracieuze 
en monumentale kwaliteit.

Het entreegebied met witte receptie, 
notenhouten bar en lounge met lederen banken ▶▶
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Aard van de opgave
Hedendaags Rotterdam is een stad 
in ontwikkeling, populair in de media 
en bij de mensen, en zeer actief in 
de binnenstad met een substantieel 
aantal nieuwe grote projecten. Om 
plaats te maken voor één van deze 
nieuwe projecten in de hoogbouwzone 
van de stad wordt de bestaande 
standplaats van KAAN Architecten 
gesloopt, waardoor uitgeweken moest 
worden naar een nieuwe locatie. 

De opgave betreft de transformatie 
van de ‘piano nobile’ van het 
monumentale gebouw van 
professor Zwiers tot werkruimte 
voor ruim tachtig personen. De 
Bank, de voormalige bijbank van De 
Nederlandsche Bank, is niet alleen 
een prachtig ‘huis om in te werken’, 
het is daarnaast ook een treffend 
visitekaartje van het werk van het 
bureau. 

Programma van Eisen
Sturend bij de zoektocht naar een 
nieuwe ruimte was de wens om 
met het gehele bureau op één 
verdieping plaats te nemen. Op het 
oude adres zat het snel groeiende 
bureau inmiddels verdeeld over drie 
vloeren, niet een ideale situatie qua 
communicatie: kennisoverdracht en 
interactie is van cruciaal belang bij het 
werk. In de nieuwe situatie spelen de 
informele ontmoeting en de flexibiliteit 
van ontwerpteams een belangrijke 
rol. Doorlopende ruimtes met 
verschillende toepassingen moesten 
samen komen tot één functioneel 
geheel. Boompjes 255, casco 
gerenoveerd door 01-10 Architecten, 
bood de uitgelezen kans dit te 
realiseren. Een gebouw met grandeur 
en historie, een open vloerplan en de 
juiste maatvoering.

meter

meter

meter
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Aanpak
Bij de ingetogen indeling en 
inrichting van de ruimten op de 
tweede verdieping is uitgegaan van 
verschillende activiteiten. Er is veel 
gebruik gemaakt van notenhout als 
tegenhanger van de ronde betonnen 
kolommen en plafondbalken. Om 
het beoogde beeld te bereiken zijn 
kastenwanden zo veel mogelijk 
weggelaten, de kastruimte is geplaatst 
op de koppen van de werktafels. De 
ingrepen verlenen het kantoor een 
professioneel en tegelijkertijd verfijnd 
totaalbeeld.

Bij binnenkomst staat men direct 
in de lobby annex ‘huiskamer’, de 
plek waar de gasten ontvangen 
worden, waar men elkaar informeel 
ontmoet en een kopje koffie drinkt, 
maar ook waar evenementen, 
presentaties, filmvertoningen en 
lunches kunnen plaatsvinden. Hier 
zorgen comfortabele bruinleren 
banken voor een ontspannen sfeer. 
De meterslange notenhouten koffiebar 
lijkt in de lucht te zweven. Eén wand 
toont een abstract zwart-wit beeld 
van wapeningstaal. De receptie ervoor 
wordt begeleidt door lage witte kasten.

In de grote open werkruimte, met 
projecttafels zorgvuldig gepositioneerd 
tussen de betonnen kolommen en met 
daglicht vanaf beide zijden, werken 
de teams samen aan verschillende 
nationale en internationale projecten. 
Zij kunnen eenvoudig van project 
gebonden tafels wisselen. Zonwering 
buiten en lichtwering binnen voorkomt 
dat de ruimte teveel opwarmt in de 
zomer. Daarnaast is er een aparte 
ruimte voor pr & bd en een flexibele 
ruimte voor besloten prijsvragen en 
DBFMO-projecten die nog onder 
embargo zijn. 

De grote open werkruimte
▶

meter

meter
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Samenwerking 
Samenwerking is een belangrijk 
en bepalend onderdeel in elk 
geslaagd proces. In grote en in 
kleine projecten. Dit ondervinden wij 
dagelijks in de praktijk, in nationale en 
internationale projecten met complexe 
multifunctionele ontwerpteams en in 
kleinere projecten met lokale partijen. 
Ons uitgangspunt is steeds geweest, 
en is dat nog steeds, om samen te 
werken met de beste mensen uit een 
vakgebied. Een aantal partijen waren 
reeds aangewezen voor de renovatie 
van het casco. Voor de uitvoering 
van het interieur hebben wij op ons 
aanwijzen bijvoorbeeld samengewerkt 
met Steve d’Aboy van 13 Speciaal 
voor al het maatwerkmeubilair en 
met Finesse voor de vloeren. Wij 
herkennen elkaar in het nastreven 
van kwaliteit en vakmanschap in het 
proces, daarop is het wederzijds 
respect gefundeerd. Vanuit dit 
oogpunt komen wij gezamenlijk tot het 
beste resultaat. 

Entreegebied

Vergaderruimte

▶
▶
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Duurzaamheid
Het zorgvuldig omgaan 
met de architectonische, 
architectuurhistorische en 
cultuurhistorische waarden van een 
gebouw, ook ten opzichte van de 
zijn omgeving en het milieu, vraagt 
om een sterke combinatie tussen 
bestaand en nieuw. In die combinatie 
zit ook de kracht van het plan. Deze 
visie leidt tot meerwaarde, voor het 
monument zelf én voor de gebruiker. 
De Bank is een toonbeeld van een 
project waarbij de duurzaamheid in de 
tijd een grote rol speelt, naast gepaste 
gebruikmaking van de genereuze 
architectuur met dubbele kozijnen, 
hoge ruimten en ruime kolomstructuur. 
Het ingetogen chique gebouw kan 
flexibel wijzigingen opvangen en 
draagt daardoor intrinsiek bij aan zijn 
eigen toekomstbestendigheid. Deze 
duurzaamheid genererende, ingetogen 
generositeit en kwaliteit is precies wat 
KAAN Architecten zelf nastreeft.

De ruimte voor pr & bd

▶



9

meter

meter



10

De Bank
Boompjes 255 
3011 XZ, Rotterdam 
Nederland

KAAN Architecten 
Boompjes 255 
3011 XZ, Rotterdam 
Nederland 

Contact
Sebastian Van Damme
press@kaanarchitecten.com  
+31 010 206 0000

Oplevering
Januari 2017

Opdrachtgever: KAAN Architecten 

Ontwerp: februari – maart 2016
Uitvoering: april 2016 – januari 2017

BVO: 1.400 m2

Opdrachtnemer: Pleijsier Bouw
Adviseur constructie: Pieters Bouwtechniek
W + E installaties: Van Panhuis 
Vloeren: Finesse Parketvloeren bv.  
Houten meubilair: 13 Speciaal 
Werkgebeid bureaus: COwerk
Balies: USM via Desque
Banken: Montis via Big Brands
Lampen: Zumtobel group

Fotografie: Simone Bossi


