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Bouwdeel H - Hotel Central 

Commissiezalen 

COMMISSIEZAAL MIDDEL 
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COMMISSIEZAAL KLEIN 
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Bouwdeel H - Hotel Central 

Installatieprincipe 

Conce t 

[ deze beschrijving geeft het hoofdprincipe 
installaties aan, voor gedetailleerde informatie 
zie VO Arcadis ] 
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Bouwdeel H - Hotel Central 

Installatieprincipe 

INPASSING TECHNISCHE INSTALLATIES -COMMISSIEZAAL 
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Bouwdeel H - Hotel Central 

Kantoortypologie 

verkeers- 
gesloten werkplek 	 ruimte 	gesloten werkplek 

20m2 
	

20m2 

HUIDIGE WERKPLEKTYPOLOGIE-GESLOTEN EN INEFFICIENT 

gesloten werkplek 

21m2 

verkeers- 
ruimte 

	>C 	 ><  
half-open werkplek 

5,1m2 pp 

VOORSTEL WERKPLEKTYPOLOGIE - DEELS OPEN EN EFFICIENT 
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Bouwdeel H - Hotel Central 

Kantoorvleugel 

INPASSING TECHNISCHE INSTALLATIES 
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Ambitiedocument Tweede Kamer, januari 2015 

'Meer sanitaire voorzieningen in de buurt van de vergaderzalen met warm en 
koud water en voldoende groot voor rolstoelgebruikers.' 

'Voldoende sanitaire voorzieningen in de buurt van de restauratieve 
voorzieningen, met warm en koud water en groot genoeg voor 
rolstoelgebruikers (met het oog op gasten niet in een besloten gedeelte).' 

'In het algemeen is er wel wat bezwaar tegen dat de Perstoren en het 
gebouw van de Tweede Kamer één gebouw lijken en verder dat de pers nu 
makkelijk overal kan rond- en binnenlopen. Dat zou overigens in het kader van 
toekomstige compartimentering kunnen worden gereguleerd.' 

'Commissieactiviteiten zijn de laatste jaren in aantal toegenomen. De druk 
op de drie grote vergaderzalen is groot. Er is in het algemeen behoefte aan 
meer vergaderruimte, in het bijzonder aan extra ruimte voorgrote, openbare 
commissievergaderingen.' 

'Verder wordt voor de Tweede Kamer een eigen, multifunctionele 
persconferentie- en presentatieruimte voorgesteld met mogelijkheid tot 
live-uitzending, persontmoetingen, presentaties van rapporten e.d., zowel 
voor gebruik door de Kamer als geheel als door de fracties afzonderlijk. Ter 
ondersteuning van een professionele beeldvorming en herkenbaarheid.' 

'Het aantal kleine commissievergaderzalen is bovendien in de afgelopen 
jaren met twee verminderd ten gunste van de filmzaal voor bezoekers en het 
Statenlokaal.' 
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Bouwdeel N - Bouwdeel N 

Installatieprincipe 

[ deze beschrijving geeft het hoofdprincipe 
installaties aan, voor gedetailleerde infor- 
matie zie VO Arcadis 
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Ambitiedocument Tweede Kamer, januari 2015 

'Primaire aanleiding voor groot onderhoud en renovatie aan de gebouwen op 
het Binnenhof, de zogenoemde "minimumvariant" houdt in dat onder meer 
allerlei installaties zoals elektra, klimaatbeheersing, liften, ICT, bekabeling 
en brandmelding technisch "op" zijn en nodig vervangen en gerenoveerd 
moeten worden. Verder moet de brandveiligheid van de monumentale panden 
verbeterd worden en zijn er ook bouwkundige verbeteringen, restauraties en 
moderniseringen nodig.' 

'Uiteraard is een ambitie dat informatie- en communicatietechnologie, 
audiovisuele voorzieningen en alle overige technische (beheers)systemen 
volgens de laatste stand der techniek worden uitgevoerd.' 

382 



"4,,,•'1, 
;kt 

• 

r- • 

~
I
 

c
 

• 

1
30

 

	

' 	
. 

	

.,., 	
• . ,:,...."' 

..,.> 

111 

:,•';
‘';51

.'-e
':; ' 

,•,,,, 

',:•'''' t 	
'''''' 

-,- .,,,..,,,, 

,...1. 
'' .. , , •

 , 

t
 	

..
'+

'•
 

*< '''I• >, iSs 
.t1, 	

• e . , 

s`c, 	

'... ,J.W
; 

''''"•2', 

•,,,..- 

•- 	

-j, 

,,, 	• 	
'*

‘k. ' ,p;;.,,., 	
.
' 
I. .. 4  ' ' 

	̀'4' 	
1k., 

f,  
;,:%,;;;',, 	

"fi''' "."" '•:' '. 	
'‘. 	

''   
' 

4k' 	
, • .
.
 
''

•'' "»4. - '. '..-. 	
''‹

 
' 
	

.' %
 4.1-  ' 

• ..., 	
40,k, 	

, 	
, 	

.,,, 	
„ . ,.,,,....;',„ 

i.w,..,  ... 4; 
 

,
 

4
 	

h 
, . 

 
P&

k.' 
• p.:,,,,, 	

•". +..,„,, , 

sk< 	
' 	

, 	
• 

• 

- 
, . 

4
,  

<14
 

4
j! 

1 	
1

'• 
, ; 	

,, 
' 	

••• • •. 2 ,4
 	

' 

•,‹ 	
•tZt 

k
t • 

• 
, 



1,7 

EEK mor mum mam 

TABEL - REDUNDANTIE 

Installaties 	 Redundantie 

Samenvatting Samenvatting 

BEDRDFSZEKERHEID - LUCHTBEHANDELING 
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Brandveiligheid 

Samenvatting 
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Brandveiligheid 

Samenvatting 
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Bouwfysica & comfort 

Samenvatting 

Visueel comfort 

De daglichtopeningen in de gevels worden 
bij de renovatie niet aangepast. De huidige 
daglichttoetreding kan daardoor niet 
structureel worden verbeterd. 
Uit berekeningen van de meest 
maatgevende kantoorvertrekken volgt dat 
voldaan wordt aan wettelijke eisen uit het 
Bouwbesluit. 
Er zijn daglichtberekeningen uitgevoerd om 
de eis ten aanzien van de daglichtfactoren 
uit het Technisch Programma van Eisen 
te toetsen. Er is aangegeven welke 
ruimten voldoen aan werkplek klasse 
2 respectievelijk klasse 3. Tevens is 
aatlkiegeven binnen welke zone vanaf de 
ge.,5èN de werkplekken gesitueerd kunnen 
worden die voldoen aan de daglichtfactor 
eis. 

Thermische isolatie, 
schilverbetering 
De invloed op het energiegebruik en 002-
reductie door verbetering van de isolatie 
van daken en ramen is inzichtelijk gemaakt. 
Tevens zijn maatregelen pakketten 
onderzocht en is de invloed hiervan op 
het energiegebruik en de CO2-reductie 
berekend. 





Duurzaamheid 

Samenvatting 

4. 

Duurzaamheid 
In het voorlopig ontwerp zijn er kansen 
verkend en geconcretiseerd om de 
maatschappelijke duurzaamheidsthema's 
energietransitie, circulariteit, 
klimaatadaptatie en mobiliteit onderdeel te 
maken van de renovatie van het Binnenhof 
complex. 

Energietransitie 
Het deels verbeteren van de thermische 
isolatie van daken en verbeteren van de 
beglazing en luchtdichtheid is onderdeel 
vaijcie renovatie opgave. In het VO is 
aaOullend het effect onderzocht van het 
structureel verbeteren van de thermische 
isolatie van alle gevels, daken, vloeren, 
kelders en voorzet ramen. In combinatie 
met de energiezuinige opwekking en 
vervanging van de installaties is hiermee 
een maximale CO2-reductie van ruim 55 % 
technisch mogelijk. Deze ingrepen maken 
het daarnaast mogelijk op het complex 
op termijn aan te sluiten op een duurzame 
midden- of laagtemperatuur warmte 
opwekking. 

Klimaatadaptatie 
Klimaatadaptatie is het verminderen van 
de stedelijke opwarming in de zomer en 
het geschikt maken van onze gebouwen 
voor extreme neerslag. Bij de renovatie 
kan hierop geanticipeerd worden door 
de toepassing van vegetatiedaken, 
voorzieningen voor regenwaterretentie 
en door het hergebruiken van regenwater 
binnen het complex. Deze maatregelen 
moeten dan in de projectscope worden 
ondergebracht. 

Circulariteit 
Circulariteit is het sluiten van 
materiaalkringlopen. De renovatie biedt 
mogelijkheden om circulariteit concreet 
toe te passen door elementen die uit 
de gebouwen vrij komen en normaliter 
afgevoerd worden, bewust her te 
gebruiken, op te knappen of te recyclen. 
Om dit mogelijk te maken moet in de 
uitwerking van het ontwerp dit onderdeel 
separaat geadresseerd worden en 
moeten de her in te zetten elementen 
en componenten gekwantificeerd en 
vastgelegd worden. 

Mobiliteit 
Mobiliteit van de gebruikers en mobiliteit 
tijdens de bouw is als onderdeel van 
het voorlopig ontwerp geadresseerd. 
Toekomstige mobiliteit heeft namelijk 
effect op o.a. het gebruik van de 
parkeergarage onder het Plein en deze 
kan bij de renovatie actief beïnvloed 
worden. Dit thema kan door de 
gebruiker van het complex worden 
geadopteerd. 

Verkenning duurzaamheidskansen 
In het voorlopig ontwerp zijn een aantal 
duurzaamheidsthema's en kansen 
verkend die nauw samenhangen 
met de te maken bouwkundige en 
installatietechnische keuzes. De 
duurzaamheid thema's zouden een 
prominenter onderdeel van de renovatie 
kunnen uitmaken. Bij de start van het 
definitief ontwerp zou het ontwerpteam 
duidelijkheid willen hebben over de 
ambities en duurzaamheid thema's 
en maatregelen die toepast en verder 
uitgewerkt moeten worden. 

Visie 
De 'nieuwbouw' van de Tweede Kamer 
heeft op dit moment een energielabel 
A en voldoet daarmee reeds aan het 
bovengenoemde Rijksbeleid. Ook 
in dit gebouw zijn er echter verdere 
verbeteringen van de duurzaamheid 
mogelijk. Een belangrijk deel van het 
Binnenhof bestaat uit monumentale 
gebouwen. Gezien de sterk uiteenlopende 
aard van deze gebouwen en de benodigde 
werkzaamheden geldt het Rijksbeleid niet 
voor monumenten. In monumenten zijn 
vaak grote verbeteringen op het gebied van 
duurzaamheid mogelijk. Deze moeten per 
geval afgewogen worden ten opzichte van 
het monumentale karakter en de mogelijke 
functionele verbetering, bijvoorbeeld het 
bruikbaar maken van (delen) van zolders 
door isolatie. 

Bij het ontwerpen, realiseren en exploiteren 
van het Binnenhof wordt de trias ecologica 
gevolgd: 
1. beperken onnodig gebruik (dit geldt 
eveneens voor hergebruik); 
2. gebruik oneindige, duurzame bronnen; 
3. gebruik eindige bronnen verstandig. 

Analyse 
In het ontwerpteam heeft discussie 
plaatsgevonden over de interpretatie van 
de duurzaamheidsambities. Het team 
van architecten en adviseur vindt de 
eisen/ambities niet eenduidig maar ook 
onvoldoende en niet passend zijn voor de 
huidige maatschappelijke opgaven zoals 
klimaatverandering, grondstof schaarste en 
CO2-reductie. 
Concreet is er een groot aantal kansen op 
het gebied van duurzaamheid verkend die 
in het kader van dit VO besproken moeten 
worden om vast te stellen of deze in het 
ontwerp en budgetten opgenomen moeten 
worden. 
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Duurzaamheid 

rias ecol 

CO2-reductie, energie besparen door 
vraag vermindering. 

Volgens de voorgeschreven trias 
ecologica moet in de eerste stap de 
vraag naar.energie worden beperkt. 
Dit heeft Oen voornamelijk betrekking 
op de schil van gebouwen. Er is al 
eerder geconstateerd (technisch 
structuurontwerp plus, versie 2) dat 
het energieverlies door de schil van de 
gebouwen (trensmissie en infiltratie) de 
grootste bijdiáge heeft in de vraag naar 
energie. Ook in een recent infrarood 
0etzoek (rapport 8.2017151601. 

061 van 18 april 18) is aangetoond dat 
de gevels en daken van de gebouwen 
matig of zelf geheel niet thermische 
zijn geïsoleerd, koudebruggen bezitten 
en een hoge mate van infiltratie van 
buitenlucht kennen. Het verbeteren van 
de thermische isolatie en luchtdichtheid 
van gevels, daken, vloeren, kelders 
en ramen zou onderdeel moeten zijn 
van de renovatie opgave. Ondanks de 
monumenten status van het complex 
moet na-isolatie serieus onderzocht 
worden en onderdeel worden van de 
projectuitgangspunten. 

Als illustratie van de verkende 
mogelijkheden zijn de volgende kansen 
gesignaleerd: 

Bouwdeel A,B en C 
• Na isolatie gevels door isolatie 
aan de binnenzijde met dampopen 
isolatiemateriaal (calsitherm, pavatex, 
aerogel, aerogelpleister) 
• Voorzet-/achterzet beglazing uitvoeren 
in dubbel glas 
• Na isolatie wanden bij geklimatiseerde 
kelders 
• Toevoegen isolatie achter HT-
verwarmingslichamen (vacumpanelen, 
aerogel dekens) 
• Isolatie daken, kappen 
• Verbeteren luchtdichtheid 

Bouwdeel K 
• Na isolatie buitengevels door isolatie 
aan de binnenzijde met dampopen 
isolatiemateriaal (calsitherm, pavatex, 
aerogel, aerogel pleister); 
• Vervanging beglazing door nieuw 
neutraal zonwerend HR++ dubbel glas 
• Toevoegen isolatie achter  

verwarmingslichamen (vacumpanelen, 
aerogel dekens) 
• Na isolatie houten begane grondvloer 
• Verminderen verliesoppervlak door 
overkappen patio's 
• Nieuwe kap dak verdieping, thermisch 
isolatieniveau Rc = 6,0 m2.K/W 
• Verbeteren luchtdichtheid 
Bouwdeet 3 
• Vervand0 voorzetramen met enkel glas 
door dubbelglas voorzet ramen 
• Toevoegen isolatie achter 
verwarmingslichamen (vacumpanelen, 
aerogel dekens) 
• Na isolatie daken 
• Verbeteren luchtdichtheid 

Bouwdeel H 
• Vervangen buitengevelisolatie door 
aerogel isolatiestuc, dikte 40 mm 
(toenamen Rc = 1,5 m2.K/W) 
• Nieuwe puien met HR++ beglazing (Upui 
< 1.65 W/m2.K) 
• Toevoegen isolatie achter 
verwarmingslichamen (vacumpanelen, 
aerogel dekens) 
• Na isolatie daken 
• Verbeteren luchtdichtheid 

Bouwdeel N 
• Na isolatie daken 
• Vervangen beglazing i.v.m. de levensduur 
aanwezige beglazing (> 25 jaar) door 
nieuwe HR++ beglazing 
• Verbeteren luchtdichtheid 
Om binnen gewenste kleine diktes een 
maximale thermische isolatie te bereiken 
wordt gebruik gemaakt van relatief nieuwe, 
innovatieve thermische isolatiematerialen 
samengesteld uit aerogel of vacuum 
technieken. Hiermee kan de doelstelling 
om innovatieve technieken toe te passen 
worden ingevuld. 

Voor de gebouwen A, B, C, H, 3, K en N is 
op basis van energieprestatieberekeningen 
(NEN 7120) de CO2-reductie per 
energiebesparende maatregel in kaart 
gebracht. Bij de bepaling van de CO2-
reductie is er vanuit gegaan dat de 
energieopwekking en de klimaat installaties 
aangepast worden naar het nieuwe 
ontwerp. 
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maatregel 	 omvang 	 lig 	CO2-reductie 
,;-5,1,  dakisolatie 	1450 rn2 	 ., 1,1  %  

verbetering tuchtdichtheid 	 4521 in' (geel) + 1450 rn= (dak) 	4,5 %  
HR--g(astvoorzetbegtazing 	 1901 nf 	 4,6 %  
pevetisdatie (binnen, voorzetwanden. P. =1,5 rri2K/V4 	4521 m' 	 6,1 %  
Moerisolatie en kelderwand 	 . 1433 m2  (vloer) + 1260 m' (kelder) 	1,0%  

des a" . 

tabel 15: CO2-reductie energiebesparende maatregelen gebouw A   

, 

tabel 16: CO2-reductie energiebesparende maatregelen gebouw B  
maatregel 	 omvang 	 % [Or 
dakisolatie 	 406 rri2 	 2,5 gt  
verbetering tuchtdichtheid 	 649 m2  (gevel) + 417 m' (dak) 	3,9  
HR--glas/voorzettegtatng 	 211 m2 	 3,5 %  
gevelisolatie (binnen, voorzetwanden, P<  = 1,5 m2KP4') 	462 m2 	 4,7*  
vroedst:iade en ketderwand 	 438 m2  (vloer) + 244 m2  (ketderwanci) 	1,0%  
radiator folie 	 1,2 96   

tabel 17: CO2:reductre»energiebe5iáre ende maatregelen 	C  
maatregel 	 Oorrang 
dakisolatie 	 788 mi  
verbetering( tuchtclichtheid 	 1940 m' (gem() + 805 m2  (dak) 
HR--qtasivoorzerbegitaáno 	 679 m2  
~isotatie (binnen, vcorzetwand?n, R< = 1,5 rn4t/w) 	1285 n 
vtoerisdatie en kelderwand 	 666 ra3  (vloer) + 285 ng (kelderwand 
radiator f 	s• 	. 

% CO2-reductie 
3,2*  
3,5* 
9,1 % 
9,0 96 
1,1 % 
2,0 % .  

f 18.'tbzreductie energieas parende maabegefen gébée*  
maatregel 	 . omvang 	 . % [02-reductie 
dakisolatie 	 1530 in2 	 3,3%  
verbetering tudtdichtáeid 	 1956 n12  (gevet) + 1530 m2  (dak) 	4,6 %  
1111--gtas 	 723 m2 	 6,9 %  
gevelisolatie (buitentlevettolatie, vervanging huidige 	1352 m2 	 - 1,9 96 
isolatie) 
‘.toerisdatie en kelderwand 
radiator folie  
PV-paneten  

tabel 19: CO2-reductie energiebesparende maatregelen gebouw  
maatregel 	 omvang  
dakisolatie 	 2861 rn2  
verbetering tudtdichtheid 	 5605 ni2  (gevet) + 2954 m2  (dak)  
HR--glastvoc~tabng 	 1628 ni2  
gevelisolatie {binnen, voorzetwanden, P<  = 1,5 ni2K/W) 	4713 m2 	 15,4 % 
vloerisolatie en kelderwand 	 1236 m2  Moer) + 473 rn2  (ketderwand) 0,7 %  
radiator folie 	 3,0 % 

tabel 20: CO2-reductie energiebesparende maatregelen gebouw K 
maatregel 	 Ofirraing 	 % CO2-reductie 
dakisolatie 	 : 1243 ift2 	 : 3,3 %  
verbetering tuchtdichtheid 	 2639 rri2  (gevet) + 1243 ni,  (dak) 	4,5 %  
HR"-stw 	 822 rr12 	 8,5 %  
sevetisdatie (bimen, voorzetwanden, R.,, = 1,5 m2KP//) 	1953 m2 	 5,7 %  
vtaerkolatie en ketderwand 	 1088 m2  (vloer) + 38 rn2  (kelderwand') 	0,7 %  
radiator folie 	 : 1,5 %  
P1/ 	 185 rn-2  plat + 54 rn= glas 411~ 	14,5 96  

tabel 21: COrreductie energiebesparende maatregelen gebouw N  
maatregel 	 omvang  
dakisdatie 	 4820 m2  

2916 m2  (~) + uso rri2  (dak)  
995 mi plat + 373 rif plenaire zaal 

s~a•.rsff 

P.‹ 
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Duurzaamheid 	 Duurzaamheid 

Trias ecologica stap 02 Trias ecologica stap 03 

ysrt 

Onderdeel van stap 2 van de trias 
ecologica is het toepassen van duurzame 
(energie) bronnen. Naast een centrale 
duurzame opwekking van warmte en koude 
die op complexniveau wordt uitgewerkt, 
zijn er binnen het Tweede Kamer complex 
mogelijkheden om fotovoltaïsche systemen 
op te stellen voor de opwekking van 
duurzame elektriciteit. De opbrengst 
van deZe systemen kan binnen het 
cornplex worden gebruikt en worden 
o.a. gewaardeerd binnen de energielabel 
systematiek. 

tabel 22: Duurzame energieopwekking 
Dakoppervlakte [m2] Netto PV-oppervlakte 
[m2] Gebouw H, plat dak 1060 636 
Gebouw K, plat dak 310 185 Gebouw K, 
glazen dak* 72 54 Gebouw N, plat 1659 
995 Gebouw N, plat (plenaire zaal) 623 373 

* PV-panelen gdintegreerd in het glas 
hebben een lager rendement 
Totaal is na verwachting maximaal circa 
410 kWp aan fotovoltaïsche systemen op 
te stellen. 
Deze posities tasten het monument niet 
aan en zijn kosteneffectief wanneer dit 
wordt gerelateerd aan de 
technische levensduur van de huidige 
generatie zonnepanelen. Eventuele 
terugverdientijden dienen dan te 
worden gerelateerd aan de huidige 
consumentenprijzen voor duurzame 
elektriciteit. :, 

Yt 

Stap 3 van de trias ecologica is het 
verstandig gebruik van (energie) 
bronnen. Dit wil zeggen hoog rendement 
systemen en het toepassen van goede 
regelingen en energieterugwinning. De 
mogelijkheden hebben hierbij met name 
betrekking op de technische installaties. 
De aanwezige installaties worden 
volledig vervangen en daar waar binnen 
het complex nog geen luchtbehandeling 
aanwezig was, wordt die aangebracht. 
De uitwerking van het installatiedeel is 
terug te vinden in het VO van Arcadis. 
De duurzaamheidsuitgangspunten die 
daarbij gehanteerd zijn, zijn: 

• Toepassen balansventilatie met WTW, 
warmtewielen als basis 
• Regeling ventilatie op luchtkwaliteit 
(vraag gestuurd) 
• Verwarming via radiatoren (handhaven 
HT-systeem) met als optie LT-
vloenOrvvarmingsoplossingen indien 
therOsche isolatiemaatregelen aan de 
(vooriet)beglazing en de schil getroffen 
kunnén worden 
• Koeling op basis van watervoerende 
afgiftesystemen, hoog temperatuur 
(inductie, straling) 
• Laag geïnstalleerd verlichting 
vermogen op basis van LED technieken 
• Regeling verlichting op aanwezigheid 
en daglicht 
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Duurzaamheid 

Circulariteit 
Duurzaamheid 

Klimaatadaptatie 

14,  

In de stukken behorende bij het programma 
van eisen is in de workshop duurzaamheid 
een soort prioritering vastgesteld op het 
gebied van de duurzaamheidsthema's. 
Daarbij stond het thema energie bovenaan 
gevolgd door het thema materialen 
uitgedrukt als 'circulariteit'. In het WO 
duurzaamheid is die ambitie smart gemaakt 
door te verwijzen naar de 10-R en van 
prof. 3. Cramer (ref. WO duurzaamheid 
van ARUP) en daaruit drie principes te 
benoemen.-~'I: 

S. 

— 	 • 
Een actueel duurzaamheidsthema 
binnen steden is klimaatadaptatie. 
Dit wil zegger). het-aanpassen van de 
gebouwde omgeving om stedelijke 
opwarming te verminderen en overlast 
door overmatige neerslag te verlagen. 
Voor de gebouwde omgeving betekent 
dit het verminderen van het aandeel  
verhard oppervlak en het decentraal 
vasthouden en bergen (gebruiken) van:  
neerslag. 

,:iguur:10 R-model prof. dr. 3. Cramer 
Re-duce: beperken van het gebruik van 
materialen en installaties 
Re-use: hergebruik van materialen en 
hergebruik mogelijk maken 
Re-cycle: hergebruikte materialen en/of 
grondstoffen gebruiken. 
Bij de renovatie van het Tweede Kamer 
deel zal veel van het complex worden 
hergebruikt en waar mogelijk worden bij de 
restauratie en renovatie materialen weer 
opnieuw ingezet (Re-duce). , 

f. 

4 

Binnen het ontwerpteam zijn in een 
eerste ronde de volgende maatregelen 
verke&I om circulariteit bij de renovatie te 4 

:•9 concretiseren: 
• Re-use: hergebruik bestaande radiatoren 
• Re-use: hergebruik sanitair 	' 
spoelbakken) 0aƒ;:0,4*~, 
• Refurbish: hergebruik en revisèren":, 
installatiecomponenten zoals kabelgoten 
mantelbuizen, regelkasten, kanalen etc.. 
• Refurbish: verlichtingsarmaturen 
(aanpassing tot LED armaturen) 

4cycle: yloerbedekking 
• fiecycf4:•14firienwanden 

4r 

igj'" ••• • 
, • 1:44,f0,';:i.;W-4 o(t.. 

• 

z. 
r. 

• Recycle beglazing  
4?,§4 

t. 

Om circulanteit in het ontwerp en bij de 
renovatie werkelijk tot stand te brengen , 
moet in de uitwerking van het ontwerp dit 
onderdeel separaat geadresseerd worden 
en moeten de her in te zetten elementen 
en componenten gekwantificeerd en 
vastgelegd worden. 	Ïr 

ook 
Binnen het technisch PVE wor 
gesproken over het toepassen 
van vegetatiedaken maar niet 
nader over regenwaterretentie en' 
regenwaterhergebruik.  

Binnen het voorlopig ontwerp is rekening 
worden gehouden met de uitvoering van 
daken als vegetatiedaken en technisch 
kan dat dan gecombineerd worden 
met de retentie van regenwatetNaa 
retentie kan bildgrenovatie rekening 
worden gehouden met het bergen en 
tijd, opslaan van regenwater om 
binnar) het complex te gebruiken als 
illustiatie van duurzame maatregelen. 
Er kan een regenwat91:9pslag worden 
aangebracht in de tad-Ossen 
bouwdeel N en BC. Dit bassin wordt 
gedimensioneerd op piekbuien en 
voert het overtollt

p
r
e
egenwater*,. 

vertraagd af nee-'t: n water of een 
infiltratiev~ing. Het opgevangen 
regenwate6an bijvoorbeeld worden 
gebruikt binnen het complex 

• irrigatiewater voor groen -7 
• koelmiddel bij 51ë toepassing van 
adiabatische Idéhthehandeling 
• water voor toiletspoelingen en dus 
vervanger van drinkwater, of als ï 
• spoelwater voor de keuken 
(afwassen). ;1 

4>. 

k 

.
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Duurzaamheid 

Mobiliteit 

Naast de energietransitie, circulariteit 
en klimaatadaptatie is ook mobiliteit 	tT 
een actueel maatschappelijk thema en 
onderdeel van het thema duurzaamheid. 
Omdat de huidige parkeergarage onder 
het plein onderdeel is van de renovatie van 
het binnenhof, past hierbij een visie op de 
toekomstige mobiliteit van de gebruikers. 
Het ontwerpteam heeft hiertoe een 
startnotitie opgesteld (zie bijlage 3) met als 
doel het signaleren van de ontwikkelingen 
op het gebied van de toekomstige 
mobiliteit. Door mobiliteit onderdeel te 
maken van het brede thema duurzaamheid 
kan een integraler antwoord worden 
gegeven op de te verwachten politieke 
vraag over de duurzaamheid van de totale 
renovatie van het Binnenhof. Dit thema is 
geadresseerd door het ontwerpteam maar 
moet door de gebruikers van het complex 
worden geadopteerd. De ruimtelijke 
implicaties kunnen dan in de ontwerpen 
worden doorgevoerd. 

Naast mobiliteit van de toekomstige 
gebruikers zal ook het bouwproces 
gepaard gaan met veel 
vervoersbewegingen. Dit onderdeel van 
duurzaamheid kan worden geborgd door 
met de uitvoerende partijen afspraken te 
maken over de manier waarop personeel 
en materialen en materieel naar de 
bouwplaats worden vervoerd. Nieuwe 
vormen van bouwlogistiek zoals (externe) 
bouwhub's met eventueel elektrische 
voertuigen, kunnen hiervoor oplossingen 
bieden. 

398 
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In het concretiseren van het thema 
duurzaamheid wordt vooral gefocust op 
maatregelen en keuzes die betrekking 
hebben op de gebouwen op het Binnenhof. 
Duurzaamheid, met als doel het verlagen 
van onze footprint, heeft echter ook relaties 
met de manier waarop de gebruikers naar 
hun werkplek gaan en zich verplaatsen 
naar collega's en externe afspraken toe: de 
mobiliteit van de gebruikers. 

Bij de renovatie van het Tweede Kamer 
complex doen zich kansen voor om.; 
iet complex voor te bereiden op de 

mobiliteitstransitie, die momenteel in 
de maatschappij gaande is. De rol en 
inrichting van de parkeergarage onder 
het plein is namelijk onderdeel van de 
ontwerpafwegingen en biedt kansen om te 
anticiperen op de transitie naar een meer 
duurzame bereikbaarheid. 
,0*SOSN.i.:4.**,0'; , 
Dit wil concreet zeggen: • 
Van fossiel vervoer naar elektrisch vervoer 
(energietransitie). 
Van bezit naar gebruik (circulariteit). 
Van manueel naar autonoom. 

Door nu al te anticiperen op de 
mobiliteitstransitie kan het Binnenhof 
een voorbeeld worden voor een meer 
duurzaam individueel mobiliteitsgedra 

Van parkeergarage naar 
mobiliteitsterminal 
Je huidige parkeergétèficiér tiet 
is vooralsnog een stalling voor traditionele 
voertuigen maar wel gelegen in het hart van 
Den Haag. In de mobiliteitstransitie bieden 
dit soort voorzieningen kansen om meer 
dynamischer in te richten en te gebruiken. 
Parkeergarages als vervoersterminals 
waar passende duurzame mobiliteit 
wordt aangeboden. Hier kan gewisseld 
en overgestapt worden van OV naar de 
elektrische fiets of wordt de gereserveerde 
elektrische scooter of auto opgehaald. 
Zelfs de elektrische dienstauto's zouden 
hier geladen en geparkeerd kunnen 
worden zodat veilig en onopvallend in- en 
uitgestapt kan worden. 

noodzakelijk zijn moet de inrichting flexibel_ 
zijn en geschikt worden gemaakt voor 
verschillende vervoersmiddelen. 

De programmering en inrichting van de 
parkeergarage is een mogelijkheid om 
invloed uit te oefenen op het gedrag van 
de gebruikers door het stimuleren van het 
kunnen gebruiken van meer duurzame 
hoogwaardige mobiliteit. 
Programmering mobiliteitsterminal 
Een dynamischer gebruik van de 
parkeergarage houdt in dat in de garage 
geen traditionele private auto's kunnen 
worden gestald met uitzondering van 
parkeren voor invaliden. 	• 	, 

De garage wordt exclusief gereserveerd 
voor: 
Fietsen 
Deelfietsen en E-bikes 
Deelscooters (elektrisch)  
Elektrische auto's 	tsF 
Deelauto's (elektrisch)  
Dienstauto's (voorkeur elektris 

Daarnaast kan geanticipeerd worden op 
autonoom vervoer door het opnemen 
van keerlussen en stallingsplekken voor 
autonoom vervoer..  

Uitgangspunt bij een duurzame 
mobiliteitsterminal is het aanbrengen van 
een grote diversiteit aan laadvoorzieningen 
om ook snel te kunnen laden en 
deelvervoersmiddelen in een hoge 
frequentie te kunnen aanbieden. Een 
laadnetwerk kan gevoed worden door op 
te stellen PV-systemen, maar kan ook een 
rol spelen bij het opslaan en weer afgeven 
van stroompieken. Elektrisch vervoer als 
onderdeel van een smart energy grid. 

,•4  
De aantallen plekken voor fietsen en 
deelconcepten zijn niet zondermeer aan 
te geven maar er kan wel een flexibele 
indeling worden bedacht waarbinnen 
verschuivingen in aantallen duurzame 
vervoersmiddelen opgevangen kunnen 
worden. 

worden gefaciliteerd maar kan als een 
dienst worden afgenomen. Via een 
abonnementenstructuur kunnen gebruikers` 
of organisaties gebruik maken van die 
concepten. Deelmobiliteit kan dus ook 
worden aanbesteed waarbij partijen binnen 
de aangeboden infrastructuur verschillende 
duurzame vervoersmiddelen aanbieden, 
onderhouden en vervangen. 
Tot slot 
Deze memo heeft tot doel om het • 
gesprek met het RVB en de gebruikers 
van het Binnenhof te starten om bij het 
ontwikkelen van de renovatieplannen ook 
de mogelijkheden te verkennen om op het 
thema mobiliteit een toekomstbestendige 
duurzame oplossing te ontwikkelen. 

• 

P 

lf 

k 

De mobiliteitstransitie is net gestart en gaat 
in sterk verdichte steden zoals Amsterdam 
al erg snel en is concreet. Omdat nog niet 
exact bekend is wat de mobiliteitsbehoefte 
is en welke modaliteiten in 2025 (als de 
renovatie van het Binnenhof gereed is)  

Deelconcepten 
Het aanbieden van deelvervoersmiddelen 
wordt door een snel toenemend 	• 
aantal marktpartijen gefaciliteerd. 
Dit wil zeggen dat het aanbieden 
van deelfietsen, deelscooters en 
deelauto's niet door organisaties zelf 
hoeft te worden gefinancierd en te 
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Duurzaamheid 

Matrix duurzaamheidsmaatregelen 

„ 	 ,• 

inbegrepen 	niet inbegrepen maatregel  
BOUWKUNDIG PER GEBOUW VO 	 VO 

002-reductie % CO2-reductie energiebesparende maatregelen gebouw A omvang 

11450 m2 X dakisolatie / zoldervloer 1 
4,5% X verbetering luchtdichtheid 4521 m2 (g) + 1450 m2 (d) 2 

1901 m2 4,6 % X HR++ glas / voorzetbeglazing 3 
6,1 % gevelisolatie (binnen, voorzetwanden,  Rc=1,5 m2KTW)  

vloerisolatie en kelderwand 
4521 m2 4 

1,0% 1433 m2 (v) + 1260 m2 (k) 
1,3 % 	 X 6 radiator folie 

L _7 
8 

002-reductie energiebesparende maatregelen gebouw B 
dakisolatie / zoldervloer '406 m2 2,5% 
verbetering luchtdichtheid 	 649 m2 (g) + 417 m2 (d) 3,9 % 

3,5 % X 9 HR++ glas / voorzetbeglazing 	 211 m2 ti. 4,7 % X gevelisolatie (binnen, voorzetwanden, Rc=1,5 m2K/W) 	 462 m2 10 
1,0 % X vloerisolatie en kelderwand 	 438 m2 (v) + 244 m2 (k) 11 
1,2 % 12 radiator folie 

002-reductie energiebesparende maatregelen gebouw C 
X 3,2 % dakisolatie / zoldervloer 	 788 m2 13 

verbetering luchtdichtheid 	 11940 m2 (g) + 805 m2 (d) X 3,5 % 14 
9,1 % X HR++ glas / voorzetbeglazing 	 679 m2 

gevelisolatie (binnen, voorzetwanden, Rc=1,5 m2K/W) 	 11285 m2 
15 

X 9,0 % 16 
X vloerisolatie en kelderwand 	 1666 m2 (v) + 285 m2 (k) 1,1 % 17 

X 2,0 % 18 radiator folie 

CO2-reductie energiebesparende maatregelen gebouw H 
dakisolatie 	 1530 m2 3,3 % 
verbetering luchtdichtheid 	 11956 m2(g) + 1530 (d)  4,6 % X 20 

X HR++ glas 	 1723 m2 6,9 % I 	21 
gevelisolatie (buitengevelisolatie, vervanging huidige isolatie) 	1352 m2 1,9 % X 22 

0,5 % vloerisolatie en kelderwand 	 1425 m2 (v) + 388 m2 1(5) 	 
radiator folie 

X 23 
0,9 % X 24 

X PV-panelen 	 636 m2 40,1 % 25 

002-reductie energiebesparende maatregelen gebouw  
4,5 % 	 X dakisolatie / zoldervloer 	 2861 m2 26 
4,5 % verbetering luchtdichtheid 	 5605 m2 (g) + 2954 m2 (d) 27 
9,3 % 	 X HR++ glas / voorzetbeglazing 	 1628 m2 28 
15,4 % 	 X gevelisolatie (binnen, voorzetwanden, Rc=1,5 m2K/W) 	 4713 m2 29 

30 
31 

vloerisolatie en kelderwand 	 11236 m2 (v) + 473 m2 (k) 0,7 % 	 X 
3,0 % X radiator folie 

CO2-reductie energiebesparende maatregelen gebouw K 
3,3 % X dakisolatie (nieuwe dakkap) 	 1243 m2 32 

12639 m2 (g) + 1243 m2 (d) 4,5% X verbetering luchtdichtheid 	• 33 
HR++ glas 	 1822 m2 
verminderen verliesopp. door overkappen patio's  

8,5 % 	 X 34 
N.T.B. 	 X 35 

t
i gevelisolatie (binnen, voorzetwanden, Rc=1,5 m2K/W1 	1953 m2 5,7 % 36 

11088 m2 (v) + 38 m2 (k) 0,7 % vloerisolatie en kelderwand 37 
1,5 % 	 X radiator folie 38 

185 m2 (p) + 54 m2 (g) 14,5 % 	 X PV-panelen dak plat en glas 39 

002-reductie energiebesparende meetroede_ Lil iebouw N 
dakisolatie 1,8 % X 4820 m2 40 

2916 m2 (g) + 2280 m2 (d) 4,5% 	 X HR++ glas / voorzetbeglazing 41 
995 m2 (plat) + 373 m2 (plen) 16,8% 	 X 42 PV-panelen plat en plenaire zl. 

N.T.B. 	 X PV-panelen glasdaken N.T.B. 43 
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49 
50 

CO2-regelingen op grote bijeenkomst-ruimten 
CO2-regelingen op kantoren  
Aanwezigheidsdetectie  
Gere elde radiator ventielen in de rote ruimten 

51 ~g&de 	 M  de  kantoren   

54 Indirecte adiabatische koeling met regenwater 
55 Opvang regenwater en hergebruik voor spoelingen, irrigatie en koeling, 

daken 
56 Opvang regenwater en hergebruik voor spoelingen, irrigatie en koeling, tuin 

tussen bouwdelen N en BC 

63 Toepassen van uitvoerige gedetailleerde bemetering 

64 optimale warmte- en koude-uitwisseling tussen gebouwen 
65 efficiente(re) inzet van warinte,en koude-opslagsystemen (WKO) 
66 betere aansluiting op regkinateverduurzamingsmaatregelen (Energierijk 

DenHaag 2.0)  
67 betere flexibiliteit en aanpasbaarheid i.r.t. toekomstige 

verduurzamingsmaatregelen  
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 

betere onderhoudbaarheid 
optimale en beheersbare regelbaarheid  
toepassing van warmte- en koude-opslag 	  
toepassen van warmtepompen voor opwekken van koude en warmte 
geen gasaansluiting 
aansluiting op stadsverwarming  
toepassing van vrije koeling door dry-coolers 
toepassen van hoge (11-18 grC) temperatuur koeling 
voorbereiding op aansluiting op Energierijk DenHaag 2.0 voor koeling en 
verwarming (max. 70 grC)  

• 

INSTALLATIES ALGEMEEN 

warmteterugwinning in LBK's 
energiezuinige ventilatoren 
energiezuinige toerengeregelde circulatiepompen 

LED verlichting 	 
Daglichtregelingen 

52 
53 

57 	Hergebruik bestaande materialen   

A. liTH 

Nachtkoeling 
Natuurlijke (spui-)ventilatie Statenpassage 
Waterbesparende tappunten en sanitaire toestellen  
Buffering van elektrische energie i.c.m. zonnepanelen  
Toepassen van glasvezel i.p.v. koperkabels  

58 
59 
60 
61  
62 

INSTALLATIES CENTRALE ENERGIE VOORZIENING (CEV) 

dimensionering van infrastructuur zodanig dat de effecten van het 
doorvoeren van duurzame maatregelen in de complexdelen optimaal 
kunnen worden gevolgd  

OVERIGEN: GROEN / MATERIALEN / MOBILITEIT 

77 

Groene Schepelhal /serre met beplanting 
Toepassen ve etatiedak 
Duurzame mobiliteitsterminal in parkeergarage 
Circulariteit 

8 
79 
80 
81 
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PVE m2  1 VO m2 	+1- 	AANTAL 1 RUIMTE OPMERKING 

2118 TOTAAL CENTRALE HAL (STATENPASSAGE) 

0 360 

0 -375 

0 

0 
0 

984 TOTAAL HISTORISCHE EVENEMENTZALEN 

0  
472 	0 

240 

53 
42 

53 
192 

798 TOTAAL LOSSE PROGRAMMA ONDERDELEN 

82 22 
0 

HUISENTREE 72 272 200 
CENTRALE PUBLIEKSENTREE INCL. SCANFACILITEITEN 700 733 
INFORMATIEBALIE GEEN M2 EIS / AANWEZIGHEID CONFORM PVE 58 
PRIVE SPREEKRUIMTE 15 GEEN M2 EIS AANWEZIGHEID CONFORM PVE 

200 166 -34 VIP ENTREE EXCL SCANFACILITEITEN (.58M2) 2 
5 8 VIP SCANSTRAAT 
4 5 0 VVIP ENTREE 

BESLOTEN ENTREE VANUIT DE STALLING AANWEZIG 1 RUIMTE IS ONDERDEEL VAN GANG 

487 SCHEPELHAL 4872 	0 

PUBLIEKSBALKON BALKON 2E VERDIEPING VOOR PLENAIRE ZAAL 1166 
PUBLIEKSLOBBY LOBBY BOUWDEEL H VOOR COMMISSIEZALEN 872 

PLENAIRE ZAAL 0 ONGEWIJZIGD (BUITEN DEMARCATIE) 530 530 
293 OMLOOP 

PUBLIEKSTRIBUNE 360 ONGEWIJZIGD (BUITEN DEMARCATIE) 

BALIE BODE 45 432 	-2 1 

COMMISSIEZAAL KLEIN 2 ZITPLEKKEN EN CAPACITEIT CONFORM PVE 170 
COMMISSIEZAAL MIDDEL 

167 -3 
ZITPLEKKEN EN CAPACITEIT CONFORM PVE 2 g/, 	-71 209 280 

COMMISSIEZAAL GROOT 4 ZITPLEKKEN EN CAPACITEIT CONFORM PVE 3 2 679 675 
375 NIET OPGENOMEN IN HET VO 1 EXTRA COMMISSIEZAAL EXTRA GROOT 

ANTICHAMBRE 177 2 T B V GROTE COMMISSIEZALEN 

ROOKSALON 0 149 149 

CSP (CENTRAAL SERVICE PLEIN) MINDER M2 CONFORM TIJDELIJKE HUISVESTING 3467, 	-214 560 
BALIE (CENTRAAL SERVICE PLEIN) GEEN M2 EIS AANWEZIGHEID CONFORM PVE 35 

verificatie 

FPvE - VO 100% 

ENTREES EN SCANSTRATEN 

TOTAAL ENTREES EN SCANSTRATEN 1347 

CENTRALE HAL (STATENPASSAGE) 
STATENPASSAGE 1631 1631 Cs/74 0 

PUBLIEKE VOORZIENINGEN 
GEEN M2 EIS AANTAL LOCKERS CONFORM PVE 
GEEN M2 EIS AANTAL LOCKERS CONFORM PVE 
AFWIJKING T.O.V.PVE PUBLIEK TOEGANKELIJK 

LOCKERS / GARDEROBE BEZOEKERS 34 
LOCKERS / GARDEROBE PRODEMOS 211 
MUSEUM (SOUVERNIERSWINKEL) 30 44 14 • 
EXPOSITIEGALLERI3 TWEEDE KAMER 63 
FILMZAAL 90 107 Cri 17 

TOTAAL PUBLIEKE VOORZIENINGEN 1712 

PLENAIRE ZAAL 

TOTAAL PLENAIRE ZAAL 1226 

COMMISSIEZALEN 

TOTAAL COMMISSIEZALEN 1232 

CENTRALE VERGADERZALEN 
VERGADERZAAL 8/12P 120 146 26 4 
VERGADERZAAL 12/16P 
VERGADERZAAL 16/30P 

320 391 71 
-10 

8 
225 215 3 

VERGADERZAAL 30/40P 
VERGADERZAAL 40/60P 

500 513 13 5 
150 153 17;1 3 1 

TOTAAL CENTRALE VERGADERZALEN 1418 

HISTORISCHE EVENEMENTZALEN 
OUDE ZAAL 
BALKON OUDE ZAAL 
SCHRIJFKAMER 80 80 
DE KOFFIEKAMER 101 101 0 

STADHOUDERSKAMER 49 49 0 

BEELD- EN GELUIDSTUDIO 
LDR 

2 

BEVEILIGING 

288 

291 
27 

291 
27 

HANDELINGENKAMER 
REGENTENKAMER 

240 
47 

GEEN M2 EIS/ AANWEZIGHEID CONFORM PVE 
FLEXIBEL IN TE DELEN 

0 
150 

BEELD EN VIDEOKAMER (DVR) 
PERSCONFERENTIE- EN PRESENTATIERUIMTE 

60 
90 

'TOTAAL LOSSE PROGRAMMA ONDERDELEN 

404 



UITGANGSPUNT CA 1 PER BOUWDEEL ,VERDIEPING 
UITGANGSPUNT CA. 1 PER BOUWDEEL/VERDIEPING 

', EXTERNEN 
NIEUWSPOORT 584 AANWEZIGHEID ZALEN CONFORM HUIDIG 

E

WC NIEUWSPOORT 85 
• KINDERDAGVERBLIJF 115 117 2 

TOTAAL EXTERNEN 892 
VO m2  I 	+/- 	AANTAL RUIMTE PVE m2  OPMERKING 

RESTAURATIEVE RUIMTEN EN VOORZIENINGEN 
LEDENRESTAURANT + KEUKEN 605 583 -22 
STATENRESTAURANT -KEUKEN 995 970 -25 
STATENLOKAAL + KEUKEN 200 247 47 
BANOUETING KEUKEN 70 76 6 

3674.1, VERGADERSERVICE KOFFIECORNER 75 INCL. EXTRA KOFFIECORNER NABIJ VERGADERZJLEN 
TOTAAL RESTAURATIEVE VOORZIENINGEN 2243 

<ANTOORVELDEN 
WERKPLEKKEN FRACTIES / AMBTELIJKE ORGANISATIE 10400 10427 	27 DEMARCATIE PER BCIJINDEEL NOG NIET BEPAALD • 

✓  
7167 ONTMOET 4/6P 22 2 PER 1(70 WERKPLEKKEN 

ONTMOET 8/10P 192 10 1 PER 100 WERKPLEKKEN 
PANTRY 248 25 
SERVICERUIMTE 131 14 
PERS 750 810 60 
REPRO (FD) 61 GEEN M2 EIS AANWEZIGHEID CONFORM PVE 
POSTKAMER (FD) 83 GEEN M2 EIS / AANWEZIGHEID CONFORM PVE 
WERKPLEKKEN (FD) 37 

13349,17i; TOTAAL KANTOORVELDEN 13345 

ARCHIEF 424 GEEN M2 PVE EIS / UITWISSELBAAR MET OPSLAG 
OPSLAG 1395 GEEN M2 PVE EIS: UITWISSELBAAR MET ARCHIEF 
TOTAAL RESTAURATIEVE RUIMTEN EN VOORZIENINGEN 1819 

PARKEER- EN STALLINGSVOORZIENINGEN 
FIETSPARKEREN 854 450 BIEDT OOK CAPACITEIT VOOR EK RIJS AZ 
FIETSPARKEREN PUBLIEK 1121 450 
PARKEREN -40 

0 
8463 241 45 MINDER UITWISSELBAAR MET PUBLIEK FIETSPARKEREN 

GARAGE 69 ZOALS BESTAAND (ONDERDEEL VAN AZ) 
TOTAAL PARKEER- EN STALLINGSVOORZIENINGEN 10507 

LOGISTIEK / FACILITAIR 
WC 814 BOUWBESLUIT EIS 1 - 30 PERSONEN r  OMA RICHTLIJN 1 IS 
MIVA 168 
KLEEDRUIMTE 82 GEEN M2 EIS / AANWEZIGHEID CONFORM PVE 
EHBO 20 16 -4 

-16 KOLFRUIMTE 36 20 3 12M2 PER KOLFRUIMTE IS ZEER RUIM 
RUST-/STILTERUIMTE 12 
ROOKRUIMTE 30 0 ✓

4 	
-30 CONFORM OVERHEIDSBELEID ZOU MOETEN VERVALLEN 

WERKKAST 62 
AFVAL 31 OPGAVE HOSPITALITY GROUP 
AFVAL CONTAINERS 35 OPGAVE HOSPITALITY GROUP 

st./1 BOH 81 OPGAVE HOSPITALITY GROUP 
DISPOSABLES 15 OPGAVE HOSPITALITY GROUP 
DIVERSEN 50 OPGAVE HOSPITALITY GROUP 
DOUCHE!- KLEEDKAMER 29 OPGAVE HOSPITALITY GROUP 
DRANKEN 15 OPGAVE HOSPITALITY GROUP 

rs—", KOEUVRIESCELLEN 99 OPGAVE HOSPITALITY GROUP 
LINNEN OPSLAG 15 OPGAVE HOSPITALITY GROUP 
EMBALLAGE 23 OPGAVE HOSPITALITY GROUP 
OPSLAG (FD) 214 GEEN M2 EIS / AANWEZIGHEID CONFORM PVE 
PALLET SCANNER 124 CPGAVE SMITS VAN BURGST BEVEILIGING 
PERSCONTAINERS 90 
EXPEDITIEGANG 534 
EXPEDITIEHOF 413 
EXPEDITIETUNNEL 191 
EXPEDITIETUNNEL 34 
EXPEDITIETUNNEL H -WEST 42 
EXPEDITIETUNNEL H-OOST 31 
TOTAAL LOGISTIEK / FACILITAIR 3240 
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RUIMTE PVE m2  VO m2  

Jry  

+/- 	AANTAL 	 OPMERKING 

N.T.B. 328 

TOTAAL M2 (FNO) TWEEDE KAMER COMPLEX 64749 INCL. BOUWDEEL P 

GANG 9912 
LOBBY 664 
TRAPPENHUIS 1632 
LIFTLOBBY 121 

PORTAAL 17 
HAL 1007 
SLUIS 68 

LOGGIA 27 

verificatie 

FPvE VO 100% 

RUIMTE PVE VO m' +/- AANTAL OPMERKING 

VERKEERSGEBIED 

VERKEERSRUIMTE 293 

GARDEROBE 16 

ENTREE LOBBY 76 
TOTAAL VERKEERSGEBIED 13833 

1 	 

• 

ONBENOEMDE RUIMTES ; FUNCTIE N T 
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