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Hoofdkantoor Friesland Bank Leeuwarden Uitbreiding bestaande kantoor

De uitbreiding van het hoofdkantoor 

van de Friesland Bank verenigt 3 

bestaande gebouwen en een nieuw 

ontworpen kantoorvleugel tot één 

samenhangend geheel. Een groot atrium 

en een transparante koepel zorgen 

voor overzicht en grote ruimtelijkheid 

van binnenuit en geven het complex 

identiteit en herkenbaarheid in de stad. 

Het ontwerp is gemaakt binnen zeer 

complexe stedenbouwkundige en 

uitvoeringstechnische randvoorwaarden. 

De ruimte om te bouwen was zeer 

beperkt en de bank functioneerde door 

in de 3 bestaande panden tijdens de 

bouw.

Maquette van de  Friesland Bank 

Maquette van de uitbreiding van 

de Friesland Bank

De koepel van de Friesland Bank
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Hoofdkantoor Friesland Bank Leeuwarden Concept
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Concept

Het ontwerp idee van de Friesland Bank 

op de schaal van de stad vindt zijn in-

spiratie in het silhouet van Florence, de 

kantige toren van Achmea en een koepel 

voor de Friesland Bank. Samen gaan zij 

een dialoog aan.

Op de schaal van het gebouw verbinden 

de koepel en de plaza de vier gebouwen 

waarin alle afdelingen van de bank func-

tioneren. De koepel schept orde en geeft 

maat aan de organisatie.

Schetsen van de Friesland Bank Conceptmaquettes van de Friesland Bank



Hoofdkantoor Friesland Bank Leeuwarden Begane grond

Begane grond

In het verleden hadden alle gebouwen 

een eigen entree aan de straatzijde. De 

rommelige binnenruimte is herschapen 

in een centrale hal van waaruit alle 

gebouwen met elkaar in verbinding 

staan. De communicatie tussen de ver-

schillende afdelingen is hierdoor sterk 

verbeterd.

De nieuwe hoofdentree van de Friesland Bank bevindt zich aan deze zijde van het complex

Legenda

1. hoofdentree

2. centrale hal, plaza

3. liften naar koepel

4. koepel (lichtgroen)

5. zuivelbank    1937

6. bankgebouw 1968

7. bankgebouw 1974

8. bankgebouw 2003
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Begane grond
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Hoofdkantoor Friesland Bank Leeuwarden Centrale hal

Centrale hal 

In de plaza is de oude achtergevel van 

de zuivelbank prominent aanwezig. Dit 

Rijksmonument uit 1937 is zorgvuldig 

gerenoveerd en in het nieuwe ensemble 

opgenomen. Het achterbalkon is nu een 

vergaderterras, voor kort overleg. Boven 

het pannendak zweeft het glazen dak 

van de plaza.

Centrale hal met glazen overkapping,die de oude gebouwen met de nieuwbouw verbindt
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1e verdieping

Legenda

1. vide plaza

2. vergaderterras

3. glazen lift

4. hal
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Hoofdkantoor Friesland Bank Leeuwarden Verdiepingen

Verdiepingen

Op iedere verdieping zijn er 

verbindingen aangelegd tussen de 

verschillende afdelingen van de bank. 

Flexibiliteit en vrijheid van indeling zijn 

hierbij van groot belang.

Atriumvloer tussen de kantoren, met op de voorgrond de liften

Legenda

1. kantoren

2. atriumvloer tussen kantoren

3. vide

4. atriumdak

4e verdieping
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Hoofdkantoor Friesland Bank Leeuwarden Interieur

Interieur van de koepel uitkijkend over het centrum van Leeuwarden
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8e verdieping

Legenda

1. vide

2. liften

3. kantoren Raad van Bestuur 

4. toiletten en trappen
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Kantoren

Grote vergaderkamer

Kleine vergaderkamer

schets 8e verdieping



Hoofdkantoor Friesland Bank Leewarden Koepel en atriumdak

Koepel

Boven in de koepel ligt een 

ontvangstruimte met een magistraal 

uitzicht over Leeuwarden. De ruimte 

kent een wisselend gebruik en is 

geschikt voor vergaderingen, diners en 

kleine recepties.

Kijkje in de vide van de koepel, langs de liften9e verdieping
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Legenda

1. ontvangsruimte

2. kraaiennest

3. glazen lift

4. vide

3
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Hoofdkantoor Friesland Bank Leeuwarden Colofon

Locatie:  
Beursplein 1, Leeuwarden

Opdrachtgever:
Friesland Bank, Leeuwarden

Architect:
Samenwerkende architectenbureau’s:
Ibelings van Tilburg architecten en
Grunstra Architektengroep

Ontwerp:
2000,  Aat van Tilburg BNA/BNSP,
  ir. Florian von Behr BNA

Medewerkers:
Hans van Rinkem, Martin Schoenmakers

Start bouw en oplevering:
September 2001
Maart 2003

Oppervlakte:
10.500 m2

Aannemer:
van Wijnen Noord bv, Gorredijk

Constructeur:
Stoel Partners bv, Zwolle

Adviseur installaties:
Buro Wieringa bv, Veendam

Bouwfysica:
Peutz & Associes, Zoetermeer

Fotografie:
Luc Peek, Breda
Martin Rijpstra, Leewarden
Rogier Fokke, Leeuwarden

Werknummer:

1531
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Maquette van de nieuwbouw en de koepel





www.ibelingsvantilburg.nl


