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Voor Rabobank Roosendaal-Woensdrecht is het bestaande hoofdkantoor van de bank
verbouwd. Het oorspronkelijke ontwerp van het pand is van de hand van De Bont cs
Architecten. De Bont cs Architecten is ook verantwoordelijk voor de verbouwing, in
combinatie met interieurarchitect Illse Withagen. Het concept van het plan stelt de
verbinding centraal. Het vierkante gebouw met een vide over alle bouwlagen in de
diagonaal, is middels een geheel nieuwe inrichting, afwerking en klimaatinstallatie
geschikt gemaakt voor nieuwe vormen van dienstverlening, klantcontacten en
samenwerken.

Op de begane grond zijn de functies als een werkcafé, spreekkamers, een ontvangst-
balie, open adviesplekken en een automatenwand. Op de verdiepingen bevinden zich de
kantoorwerkplekken in een backoffice-omgeving. Het Nieuwe Werken staat in deze
omgeving centraal, waarbij een mix is gevonden tussen arbo-werkplekken, concentratie-
werkplekken en alternatieve werkplekken.

Opdrachtgever Rabo Eigen Steen Nieuwbouw bv
Plaats Hoevelaken

Type opdracht Projectmanagement, directievoering en toezicht

Locatie uitvoering werk Laan van Limburg 2 in Roosendaal
Omvang project (bvo) 4.970 m² (inclusief parkeergarage)
Bouwtijd 6 maanden
Oplevering September 2014

Bouwmanagement Oostelbos Van den Berg in Reeuwijk
Architect De Bont architecten c.s. in Breda
Interieurarchitect Illse Withagen Ineterieurarchitectuur in Breda
E- & W-adviseur Wolf Dikken adviseurs in Wateringen

Uitvoerende partijen BVR Groep in Roosendaal
HulstFlier Installateurs in Dordrecht
Elkor Elektrotechniek in Roosendaal

Duurzaamheid
Voor de verbouwing is de duurzaamheidsambitie GOOD vastgesteld volgens de
BREEAM-NL In-Use methodiek. Door de aanpassing van de klimaatinstallaties en de
vervanging van de buitenbeglazing wordt dit label waarschijnlijk behaald.

Projectmanager ing. J.P. (Jean Paul) van der Torre MBA
jeanpaul@oostelbosvandenberg.nl


