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Rabobank Gouwestreek
Gouda

Rabobank streeft duurzaamheid na, wil midden in de samenleving staan en wil 
klanten en hun omgeving bij hun verduurzaming versterken. Met aan de spoor-
zijde een rotsvaste uitstraling en een transparante stadsgerichte zijde maakt 
het BREEAM Excellent ontwerp, de ambities van Rabobank Gouwestreek waar, 
in de vorm van een duurzame prominente landmark op de kop van de Goudse 
Spoorzone. 
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Rabobank Gouwestreek
Duurzame prominente landmark op de 
Kop van de Goudse Spoorzone

Rabobank wilde een klantencontact cen-
trum dat midden in de samenleving staat

Het regiohoofdkantoor Rabobank Gouwestreek bevat niet 
plaatsgebonden werkplekken voor de Rabo organisatie, 
verhuurkantoren en een publiekshal op de begane grond 
waar de klant, scholier of belangstellende aangenaam ver-
rast wordt door een uitnodigende, professionele en indruk-
wekkend ruimte welke oogt als een uitnodigende lobby. De 
Rabobank wil de contacten met (potentiele) klanten optimaal 
faciliteren en daar is het gebouw perfect op afgestemd. 
Zonder protserig te zijn is een gezaghebbend bouwwerk 
gerealiseerd dat de aandacht trekt door het grote gebaar, 
en de verfijnde uitwerking. Een beeldhouwwerk dat past bij 
de statuur van deze bank.

Transparantie voor een solide bank met 
een venster op de stad

Het gebouw reageert op de context. Aan de spoorzijde ma-
nifesteert het gebouw zich als een massieve sculptuur van 
natuursteen met een immens groot venster, aan de stadszij-
de is het gebouw juist open en transparant en komt het over 
als een glaspaleis met witte glanzende vleugels die de zon 
tegen houden. Dit ogenschijnlijke contrast belichaamd de 
status van de Rabobank; stabiel als een rots en transparant 
naar de buitenwereld. De rots en het glasvolume worden 
met elkaar verbonden door een atrium in de binnenwereld. 
Dit atrium is het hart van het gebouw, haalt daglicht naar 
binnen en verbind steen met glas, binnen met buiten, en 
mensen met elkaar.
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Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and 
typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s 
standard dummy text ever since the 1500s, when an 
unknown printer took a galley of type and scrambled it to 
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The making of
BREEAM Excellent met de meeste 
kwaliteit voor klanten en medewerkers

Het gebouw is ontworpen in een integraal Design and Build 
ontwerpteam met de aannemer DuraVermeer als opdracht-
gever. Het gebouw is uiterst duurzaam maar toch transpa-
rant door intelligent gebruik van buitenzonweringen welke 
tevens als glazenwassersbalkon dienen.

De natuurstenen wand is opgemetseld met lange stroken 
zwarte graniet met verschillende bewerkingen en laagdiktes. 
Dit geeft de massieve wand een uitgesproken subtiel ka-
rakter. Het spel dat de stenen stroken spelen met schaduw 
en licht is adembenemend. Het grote gat in de wand is een 
technisch huzarenstukje met een plafond van natuursteen 
waarbij platen zijn opgehangen om zo het sculpturale effect 
te versterken. Het lijkt alsof een gat is uitgehouwen uit het 
steen.

De verdiepingsvloeren hebben maximale flexibiliteit omdat 
alle verstorende zaken als toiletten, schachten en liften in 
de stenen rotswand aan de spoorzijde zijn opgenomen. Deze 
wand beschermt tegen geluid, zon en stofdeeltjes. Daar 
tegenaan zijn grote open ruimten met optimale indelings-
flexibiliteit gesitueerd.

Er zijn vlakke plafonds toegepast die zijn voorbereid om 
nieuwe indelingsvormen toe te laten. Alle techniek is 
weggewerkt om zo bij te dragen aan een optimale serene 
werkomgeving die niet wordt gedomineerd door overbodige 
obstakels.
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120 70

ENCOUNTERS

WORKSHOPS

PRESENTATIONS

MEETINGS

OPEN MEETING SQUARE

WORK CAFE

In de ruime plint zijn allerlei bijeenkomsten 
en evenementen denkbaar:

 ⚫ Tribune en restaurant bieden plaats aan minimaal  
 70 personen.

 ⚫ Koppeling aan het ontmoetingsplein geeft ruimte  
 aan 120 personen.

 ⚫ Een geluidsabsorberend, lichtdoorlatend gordijn  
 schermt een gebied voor 35 personen af, zonder  
 tafels kunnen er minimaal 70 personen terecht.

 ⚫ Privacygevoelige presentaties en grotere
 bijeenkomsten kunnen in de besloten   
 ontvangstruimte op het entresol plaatsvinden, met  
 ruimte voor 36 tot 70 personen.

 ⚫ De ontvangstruimte is flexibel in te richten, 
 heeft een meubelberging en kan snel tot een  
 workshopsetting voor 32 personen worden  
 aangepast.

De open backofficevloeren zijn via korte looplijnen met 
elkaar verbonden en geven uitzicht op de stad. Mensen 
vinden elkaar makkelijk in de dynamische ankerpunten 
die bij de vides liggen. De vides zorgen voor dynamiek 
en spontane ontmoeting en ondersteunen daarmee de 
functie van de ankerpunten.
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Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and 
typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s 
standard dummy text ever since the 1500s, when an 
unknown printer took a galley of type and scrambled it to 
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Kraaijvanger Architects
Kruisplein 476
3012 CC Rotterdam

contactpersoon: Ronald Schlundt Bodien
ronaldschlundtbodien@kraaijvanger.nl
+31 6 41817261

Duurzame prominente landmark op de Kop van 
de Spoorzone
Het gebouw is een anker in de stad en staat model voor de 
nieuwe Rabobank van de toekomst. In een wereld waar digitale 
technieken steeds meer mensen op afstand met de bank en 
elkaar laten communiceren heeft de Rabobank een duurzaam 
icoon gerealiseerd waar klanten en ook bedrijven, stakeholders, 
scholen en non profit sector bij elkaar kunnen komen. Open, 
transparant en duurzaam (BREEAM Excellent). De klassiek bank 
hal met balie is verdwenen.

Centraal in het ontwerp staat het thema ‘verbinden’ op verschil-
lende niveaus. Zo is rekening gehouden met de betrokkenheid 
van lokale partijen in de totstandkoming van het gebouw. 
Letterlijk is het thema vertaald in het hart van het gebouw waar 
de ontmoeting met klanten en gasten plaatsvindt. Door ruimte 
te geven aan een publiek programma wordt de verbinding met 
de stad versterkt.


