
Een tweede leven voor 
het ABN AMRO gebouw
Het gebouw van ABN AMRO op de Grote Markt in 
Groningen ondergaat een verbouwing waarbij het uiterlijk 
zo min mogelijk wordt aangetast. ‘Want’, zegt Ruud 
Dessing van Martini-architekten, ‘het gebouw is bijzonder, 
het is een van de meest prominente gebouwen die na de 
Tweede Wereldoorlog aan de noordkant zijn verschenen.’
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ABN AMRO koos Martini-architekten om het ontwerp te 
maken. Dessing: ‘We hebben een haalbaarheidsonderzoek 
gedaan en zijn in gesprek gegaan met stedenbouwkundigen en 
met de stadsarchitect om te kijken naar de mogelijkheden.’ 

Ontwerp
Vanwege de ligging in het centrum van Groningen was het 
uiterlijk van het gebouw belangrijk. ‘Het gebouw is een van de 
drie oorspronkelijke ontwerpen van Jo Vegter. Omdat hiervan 
twee gebouwen gesloopt zijn hebben we besloten het uiterlijk 
van dit gebouw te handhaven.’ Dessing is naar aanleiding van 
het onderzoek en de gesprekken aan de slag gegaan met het 
ontwerp. ‘We geven het gebouw een tweede leven’.

Aan de gevel is wel een kleine aanpassing gedaan in de 
raamindeling op de begane grond. Het opvallende atrium in 
de bank krijgt hierdoor een koppeling met de Grote Markt. 
‘Het gebouw is aan drie kanten ingebouwd, maar door deze 
aanpassing krijgt het een opener uitstraling’, aldus Dessing. 
Ook is de lichtval vanuit de dakkoepels in het atrium versterkt. 
In het gebouw wordt de relatie gelegd naar de stad Groningen 
en omgeving. Zo kan je vanuit het atrium de Martinitoren zien 
en wordt in deze ruimte een kleine versie van de windroos van 
de Grote Markt in de vloer van geplaatst. 
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Kluis in de kelder
De kelder van de bank krijgt een multifunctionele 
functie. Er komen douches, maar ook 
stopcontacten voor het opladen van elektrische 
fietsen. Jan Boon van Pranger-Rosier Installaties: 
‘Omdat je in de stad niet goed kan parkeren 
komen steeds meer werknemers op de elektrische 
fiets.’ ABN AMRO wilde graag zoveel mogelijk 
spreekkamers, waarvan er enkele in de kelder 
worden gerealiseerd. Dessing vindt dit bijzonder: 
‘De oude kluis in de kelder is afkomstig van het 
vooroorlogse gebouw, en heeft de 
bombardementen van de Tweede Wereldoorlog 
overleefd. De kluis wordt nu omgetoverd tot 
spreekkamers.’ Door middel van panelen die in 
de spreekkamers worden geplaatst laat de bank 
de historie zien van de Grote Markt. ‘Het zal 
ongeveer worden zoals de bouwhekken op de 
bouwplaats, waarop foto’s te zien zijn van hoe 
de Grote Markt zich heeft ontwikkeld de 
afgelopen honderd jaar’, aldus Dessing.
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‘Er wordt een klein 
natuurgebiedje 

gerealiseerd midden 
in de stad’

- Ruud Dessing

‘Gaandeweg bleek 
het mogelijk is een 

nog hoger BREEAM-
niveau te halen’

- Jan Boon

Gasloos
Het comfort van het gebouw wordt versterkt door nieuwe technische 
installaties, uiteraard gebaseerd op de hedendaagse eisen ten aanzien 
van duurzaamheid en laag energieverbruik. De douches in de kelder 
krijgen energiezuinige waterkoppen en de toiletten waterbesparende 
spoelingen. Een van de grootste uitdagingen voor Boon was dat het 
kantoorgebouw gasloos moet worden. ‘Dit was niet gelijk in het ontwerp 
meegenomen, waardoor we voor de uitdaging stonden om een andere 
installatie te bedenken en ontwerpen. Samen met Jorritsma Bouw vond 
Boon hiervoor een oplossing. Hermans: ‘Wij hebben hiervoor de juiste 
mensen gezocht, en gelukkig ook kunnen vinden.’ De warmtepompen 
die worden toegepast, komen op het dak van het gebouw te staan. Dit 
kan niet zomaar: ‘Omdat de bank midden in de stad staat, moet je 
rekening houden met het geluid dat zo’n warmtepomp maakt’, aldus 
Boon. Om de zes apparaten heen wordt daarom een geluiddempende 
omheining geplaatst om zo de geluidsoverlast te beperken.

BREEAM-kwalificatie
Een van de eisen van ABN AMRO was om het kantoorgebouw 
aan de BREAAM-kwalificatie te laten voldoen. Boon: ‘Het bestek 
was voorzien van een BREEAM-certificaat, maar gaandeweg 
wou ABN AMRO een nog hoger niveau halen.’ ‘We kunnen nu 
de kwalificatie BREEAM-NL In-Use Excellent realiseren’, aldus 
Jeroen Hermans. Hij is projectleider bij Jorritsma Bouw. Het 
bouwteam zorgt er op alle mogelijke manieren voor om deze 
punten te halen. Jorritsma Bouw werd via een aanbesteding 
betrokken bij het project en had al bij zijn aanbieding de ambitie 
uitgesproken om circulair te bouwen. Hermans: ‘Alle onderdelen 
van de oude gevel worden gescheiden gesorteerd. De gevel wordt 
volledig hergebruikt en er is circulaire verf toegepast. Ook de 
meubels van oude panden van ABN AMRO krijgen hier een 
tweede leven.’ Op het dak van het gebouw komen zonnepanelen 
en een sedumdak. Architect en aannemer bedachten gezamenlijk 
ook voorzieningen voor vogels en vleermuizen en een insectenhotel 
aan de gevel. Dessing: ‘Er wordt een klein natuurgebiedje 
gerealiseerd midden in de stad.’
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Opdrachtgever : ABN AMRO, Groningen

BOUWTEAMLEDEN
Directievoering : Koppes Bouwkunde, Heerhugowaard
Architect : Martini-architekten, Groningen
Aannemer : Jorritsma Bouw, Groningen
Installateur E&W : Pranger-Rosier Installaties, Dokkum

ONDERAANNEMERS EN LEVERANCIERS
Levering bouwmaterialen : Mastermate, Stadskanaal
Stukadoorswerk en cementdekvloeren : Afbouw Perdok, Groningen
Levering bouwmaterialen : Raadsma, Groningen
Verhuur van materialen : Sijperda Verhuur, Sneek

ABN AMRO, GRONINGEN
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‘Gezorgd voor 
een optimaal 

BLVC-plan’

- Jeroen Hermans

Binnenstedelijk bouwen
‘Het bouwen in de binnenstad stelt de nodige eisen, ook op logistiek niveau’, 
stelt Hermans. Boon beaamt dit: ‘Je moet logistiek goed nadenken, je kan 
er ontzettend slecht komen.’ Hermans vult aan: ‘En je moet goede afspraken 
maken over leveringen en welke route er moet worden gereden.’ Om het 
proces in goede banen te leiden is er veel tijd gestoken in de voorbereiding. 
‘We hebben veel aandacht besteed aan raakvlakkenmanagement, en gezorgd 
voor een optimaal BLVC-plan, een plan voor bereikbaarheid, leefbaarheid, 
veiligheid en communicatie’, vertelt Hermans. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt 
met een just-in-time-transportschema dat is afgestemd op de venstertijden 
tussen 05:00 en 12:00 uur. ‘We houden rekening met de uitgaansgelegenheden 

op de Grote Markt en met eventuele overlast voor de omwonenden.’ Om 
bewoners niet te vroeg te storen vinden leveringen pas plaats vanaf 7:00 
uur in de ochtend. Omdat de vrijdagochtend een uitgaansochtend is voor 
de studenten in Groningen, vinden op die dag geen transporten plaats. 

Ook zijn er duidelijke afspraken gemaakt over de oplevering. Hermans: 
‘We gaan straks gedeeltes van het gebouw opleveren, zodat ABN AMRO 
kan beginnen met inhuizen. Die raakvlakken moeten we goed afstemmen.’ 
Boon is zeer tevreden over Jorritsma Bouw als aannemer: ‘Het is een heel 
kundige, prettige en fatsoenlijke aannemer.’
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