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Circl
Het nieuw te bouwen ABN AMRO Pavil-
joen wordt uniek in Nederland: het eerste 
praktijkvoorbeeld van duurzaam en circu-
lair ontwerpen. Circulair ontwerpen: de 
hoofdgedachte is dat de impact van het 
bouwen zo weinig mogelijk inbreuk maakt 
op de grondstoffen van de wereld. De 
circulaire economie is afvalvrij en veer-
krachtig en dat is precies de gedachte 
achter het Paviljoen. Er is vanaf het begin 
rekening gehouden met de recyclebaar-
heid van de gebruikte materialen. 

De circulaire economie gaat ook over 
mensen, en hoe ze beter functioneren 
in een prettige omgeving waar veel 
mogelijkheden tot interactie zijn. Ook 
dat heeft invloed gehad op het ontwerp. 
Het nieuwe Paviljoen is gelegen aan het 
Mahlerplein op de Zuidas, vlakbij het 
station Zuid en staat voor het hoofdge-
bouw van ABN AMRO. Wat opvalt is de 
grote glazen pui die een open uitstraling 
geeft. Het publiek kan de brede trappen 
aan zijkant van het Paviljoen gebruiken. 
De trap leidt naar  een openbare plek 
waar zowel passanten als werknemers 

elkaar kunnen ontmoeten. Het dak is 
bedekt met aarde en gras en draagt daar-
door bij aan de biodiversiteit. Het is een 
aantrekkelijke, openbare plek om in de 
pauze een frisse neus te halen. 

Binnenin het gebouw is er ruim 2000m2 
vergader- en werkruimte, maar er is ook 
een ruimte geserveerd voor het zoge-
naamde ‘living lab’. Een ruimte waar de 
nieuwste innovaties, die veelbelovend 
lijken maar hun waarde nog niet hebben 
bewezen, worden toegepast en getest. 
Een deel van de gevel is bijvoorbeeld 
geschikt gemaakt voor het toepassen van 
nieuwe materialen, zodat er kan worden 
gekeken of er nóg duurzamer toepas-
singsmogelijkheden zijn. De Technisch 
Universiteit Delft is vanaf het begin bij 
het project betrokken, en zal in het ‘living 
lab’ aanwezig blijven om de experimenten 
te monitoren en uit te bouwen. Op die 
manier wordt de theorie voortdurend in 
de praktijk getest. Het is niet ondenkbaar 
dat het ‘living lab’ een samenwerking met 
startups zal opleveren, die op hun beurt 

weer innovatieve ideeën leveren, zowel op 
het gebied van innovatieve samenwerking 
als op bouwgebied.
Vanuit bouwkundig perspectief is er 
gekeken naar de verschillende levens-
cycli van de verschillende onderdelen 
van het Paviljoen. Projectarchitect Hans 
Hammink: ‘Het gekozen hoofdmateriaal 
is hout. De levenscyclus van de dragende 
constructie wordt geschat op dertig jaar. 
Dat betekent dus dat de leverancier het 
hout na dertig jaar moet kunnen komen 
ophalen, om het opnieuw te gebruiken. 
En dát betekent weer dat we het ontwerp 
zo moeten maken, dat het eenvoudig in 
onderdelen uit elkaar te halen is.’ 
Hammink voegt eraan toe dat in de 
circulaire gedachtegang de houtleveran-
cier feitelijk niet meer een ‘leverancier’ 
is, maar een ‘co-maker’ of ‘medemaker’. 
De leverancier moet er baat bij hebben 
dat hij zijn hout na dertig jaar weer kan 
gebruiken. Hoe dat in detail gaat werken, 
is nog iets waarover wordt nagedacht. 
Hammink: ‘Dat is ook een gevolg van 
circulair bouwen. Je probeert verder 

vooruit te kijken, visionair te zijn. Je 
brengt een filosofie in de praktijk, maar 
sommige oplossingen moeten zich nog 
aandienen.’
Ieder aspect van het gebouw heeft 
bijzondere aandacht gekregen. Het 
gebruik van meubelen, de duurzaamheid, 
flexibiliteit en herbruikbaarheid van de 
inrichting; steeds is er met nieuwe part-
ners samenwerking gezocht, wat weer 
leidde tot nieuwe oplossingen. Zo gaat er 
een nieuw ontmoetingscentrum ontstaan 
dat meer is dan alleen een fraai gebouw. 
Het Paviljoen wordt pionier op het gebied 
van de circulaire economie. Een ontwerp 
waarbij de architecten zoveel mogelijk in 
de toekomst keken en de gebruikers die 
toekomst vormgeven en uitbouwen; een 
zichzelf immer voortstuwend proces. 
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Over de uitgangspunten van Circulair bouwen: 

Bij het ontwerpen van het Paviljoen golden de 
volgende uitgangspunten: duurzaam, onder-
scheidend, verbindend, functioneel, informeel en 
transparant. 
Verder werd er uitgegaan van de doelstellingen 
van de circulaire economie, die in de praktijk 
misschien niet allemaal te behalen zijn, maar die 
werken als de spreekwoordelijke wortels voor de 
kar.

1. Alle materialen worden – in theorie – oneindig gerecycled.
2. Alle energie is afkomstig van hernieuwbare of anderszins duurzame bronnen.
3. Menselijke activiteiten ondersteunen en versterken het ecosysteem en zijn 

natuurlijk kapitaal.
4. Menselijke activiteiten dragen bij aan een diverse maatschappij.
5. Menselijke activiteiten ondersteunen en versterken geluk en gezondheid.
6. Grondstoffen worden gebruikt om meer dan alleen financiële waarde te creëren,

bijvoorbeeld ecologische of maatschappelijke waarde.

Het Paviljoen wordt één van de eerste landmarks 
die de ABN AMRO op het gebied van circulair 
bouwen gaat ontwikkelen.

Circl | Plattegronden, doorsnede en duurzaamheid

Doorsnede  A - A

Plattegrond kelder schaal 1:500 Plattegrond begane grond schaal 1:500



e

e

Elektra, gebruik
E5: Warmtepomp
E6: Absorptiekoelmachine
E7: LED-verlichting
E8: Ventilatie 
E9: Veel daglicht (vermindert stroomge-
bruik)

Warmte/koude, productie
WK1: Warmteuitwisseling met de 
bodem
WK2: Warmtepomp
WK3: Bio-wkk
Warmte/koude, buffer
WK4: PCM (Phase Changing Material)

Gebouw is zelfvoorzienend; 
gelijkstroom (primeur) 

Water, productie
W1: Regenwater daktuin
W2: Natuurlijke filtering met helofyten
Water, buffer
W4: Waterrecycling
W5: Irrigatie daktuin en kas
Water, gebruik
W7: Waterloze urinoirs, waterbespa-
rende kranen
W8: Planten, groene gevels (binnen en 
buiten)
W9: (afwas) Keuken
W10: Vacuumtoiletten
W11: Waterspeelplaats op het plein 
(verkoeling) Mogelijke extra’s
• Air purifier
• Piezo-elektrische vloertegels
• Zonnespiegels
• Energie-opwekkend glas
Elektra, productie
E1: PV-cellen
E3: Windturbines bij valwind
Elektra, buffer
E4: Elektrische auto’s en fietsen als 
elektriciteitsbuffer
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Warmte/koude, gebruik
WK5: Ventilatielucht
WK6: Verwarmers en koelers
WK7: Zeer goede isolatie, minder verbruik
WK8: Vloerverwarming / -koeling
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Projectdata

opdrachtgever:
ABN AMRO 
     
programme:
1800 m2 vergaderruimte
1200 m2 flexibele werkruimte / ontmoetingsruimte / 
horeca

architect:
Pi de Bruijn, Hans Hammink
de Architekten Cie.

project team:
Jeanne Leung , David Garcia Barbero , Alexander Mooi 
Rene Bos , Stephan Oehlers

landscape designer:
Donkergroen i.s.m. de Architekten Cie.

aannemer:
BAM

structural engineer:
BAM Bouw + Techniek

Installatieadviseur: BAM Bouw + Techniek

Bouwfysisch adviseur: DGMR

Adviseur circulariteit: TU Delft

datum opdracht:
1 december 2014

bouwjaar:
2016-2017

bruto oppervlakte:
3350 m2

inhoud:
19500 m3


