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Ontwerp
De verbouwing van het voormalige kantoor van de 
Rabobank tot het nieuwe hoofdkantoor van de SP, 
had een symbolische overname kunnen zijn, ware 
het niet dat het gebouw al geruime tijd leeg stond. 
Symbolisch of niet, met het hergebruik van dit kan-
toor werd een belangrijke doelstelling bereikt. 

Hergebruik van een bestaand gebouw is duurzaam 
en beter voor het milieu dan nieuwbouw. De keer-
zijde hiervan is dat je je naar een bestaande situatie 
moet voegen, met alle nadelen van dien. Aan de 
verbouwing gingen dan ook twijfel en diepgaand on-
derzoek vooraf, want het kantoor verkeerde in ma-
tige staat en zag er onderkomen uit. Bij nader inzien 
bleek het gebouw niettemin uitermate geschikt te 
zijn om het tot een modern kantoor te verbouwen.

Inspiratie werd daarbij gevonden bij de bestaande 
bebouwing van de Stationsstraat en de Snouckaert-
laan. Het kantoor dat op de hoek van beide straten 
ligt, is verwant aan de grootschalige kantoren aan 
de Stationsstraat. Anderzijds is er een relatie met 
de meer historische, villa-achtige bebouwing van de 
Snouckaertlaan. Op het snijpunt van deze verschil-
lende typologieën is het gebouw uiteindelijk vorm-
gegeven als een wit gestukadoorde kantoorvilla. 

Met zijn transparante gevel en helder ingedeelde 
kantooromgeving oogt het gebouw modern, strak 
en sober. Het nieuwe hoofdkantoor heeft daarmee 
hetzelfde no-nonsense karakter gekregen als de SP 
in de politiek heeft.

Een opvallend element van het gebouw is het cen-
traal gelegen trappenhuis, dat de spil vormt tussen 
beide kantoorvleugels. Het oude trappenhuis is 
vergroot en transparant gemaakt, waardoor men 
zich nu beter kan oriënteren in het gebouw. 

Door het volume alzijdig uit te bouwen, te verhogen 
en helemaal in glas uit te voeren, is bovendien een 
soort lantaarn ontstaan, die ’s avonds in het donker 
oplicht. 

Binnenin is op twee zijden van de liftschacht de be-
kende rode tomaat geschilderd. Door het beeldmerk 
van de SP aan te lichten, is het partijsymbool ook ’s 
avonds in alle richtingen duidelijk zichtbaar. Zo toont 
de tomaat waar het hoofdkantoor van de SP staat, 
terwijl het gebouw de idealen weerspiegelt waar de 
partij voor staat.

Duurzaamheid
Om het oude kantoor optimaal te verduurzamen zijn 
een reeks van maatregelen genomen. De gevels en 
daken van het gebouw zijn geïsoleerd en vernieuwd. 
Op het kantoor is een sedumdak aangebracht. 
Verder is er zonwerende beglazing in de gevel gezet. 
Een energiezuinige WKO-installatie zorgt voor koe-
ling in de zomer en verwarming van het kantoor in 
de winter. Energie wordt verder bespaard door de 
toepassing van daglichtgestuurde kunstverlichting 
en een warmtewiel in de luchtbehandelingskast. 

Mede in verband met de industriële uitstraling van 
het gebouw is weinig afbouwmateriaal toegevoegd. 
Naast spaarzaam gebruik van materiaal is herge-
bruik van materiaal een belangrijk uitgangspunt van 
het ontwerp geweest. Zo is het bestratingsmateriaal 
van het achterterrein opnieuw toegepast, zijn tafels 
en stoelen in het interieur hergebruikt en is voor 
de meubilering van het restaurant gebruik gemaakt 
van stoelen uit kringloopwinkels. Met al deze maat-
regelen is een energiezuinig en duurzaam kantoor 
gerealiseerd (voor renovatie GPR-score van 5,4
na renovatie GPR-score van 7,4).


