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Hierdoor is het mogelijk om vooraf weloverwogen keuzes te maken ten aanzien van 
asbest. De uiteindelijke beslissing over het wel of niet saneren van asbest is 
uitsluitend aan het Rijksvastgoedbedrijf.

Generieke eisen
Voor achtergebleven asbest zijn er voor de renovatie van het Binnenhof drie 
uitgangspunten.

11.2

1. Asbestschoon maken van het Binnenhof Den Haag.
Verwijderen van alle in, aan of op het object aanwezige asbest, uitgezonderd het 
asbest waarvan de verwijdering om technische redenen een inspanning vereist die 
onevenredig is aan het risico dat het betreffende asbest schade toe zal brengen aan 
de gezondheid van personen of onherstelbare schade toebrengt aan het monument.

Met a/s Doe/
Voldoen aan Rijksbeleid en projectdoeisteiiingen

2. Het volledig op asbest inventariseren van het Binnenhof Den Haag.

Met a/s Doe/
Beheerste kans op onvoorzien asbest tijdens de uitvoering:
• Volledige asbest informatie aan ontwerpende en uitvoerende partijen;
• Vooraf aanpak asbestsanering bepaien;
• Vooraf goede keuze kunnen maken over asbestschoon;
• Minimaie vertraging door onvoorzien asbest;
• Minimaie kostenverhoging door onvoorzien asbest;
• Minimaie kans op blootsteiling tijdens uitvoering.

3. Het zorgvuldig, veiiig en achteraf traceerbaar verwijderen van asbest uit het 
Binnenhof.

Met a/s Doe/
Voldoen aan wet & regeigeving:
• Geen achtergebieven asbest (binnen de definitie van asbestschoon maken);
• Minimaie kans op asbest blootsteiling tijdens uitvoering;
• Eindsituatie asbest goed gedocumenteerd;
• Minimaie kans op asbest biootstelling tijdens gebruiksfase na uitvoering.

Specifieke eisen11.3

Gebouwen of gebouwdelen
Voor ieder gebouwdeei afzonderlijk zijn er actuele asbestinventarisatie rapporten 
beschikbaar.

11.3.1

11.3.2 Omgeving
Bij het uitvoeren van asbestinventarisaties en het iater saneren van asbest is het 
beiangrijk om de omgeving op de juiste wijze te betrekken. Daarom moet 
afstemming piaatsvinden met het omgevingsproject.

Asbestbeheersplan
Op basis van de type-A inventarisaties moet een asbestbeheersplan worden 
opgesteld. Hierin worden de specifieke eisen en randvoorwaarden omschreven. Het 
asbestbeheersplan heeft als doel het asbestrisico te beheersen.

11.3.3

Pagina 92 van 102



£aace^t | Technisch PvE | Renovatie Bmnenhof |

Beheer en onderhoud
Na de renovatie zijn de gebouwen aantoonbaar asbestschoon ligt er een 
betrouwbaar asbestbeheersplan en een geactualiseerd asbestinventarisatierapport.

11.4

Bronnen en referenties.
• Regeling Asbestbeleid Rijksgebouwendienst d.d. 27-11-2000;
• Asbest Inventarisaties:

o 100903G01 Tweede Kamer der SG Deel A,B,C Binnenhof la-7, d.d. 
20.12.2016;

o 100903G04 Tweede Kamer der SG Deel N Plein 2, d.d. 11.1.2016; 
o 100903G05 Tweede Kamer der SG Deel K Plein 1, d.d. 20.12.2016; 
o Tweede Kamer der SG Deel J Plein 2b, d.d. 25.08.2015; 
o 100903G07 Tweede Kamer der SG Deel H Lange Poten 10, d.d. 25.08.2015; 
o 100903G08 Min. van Algemene Zaken Binnenhof 17-20, d.d. 30.1.2017; 
o 100903G09 Eerste Kamer der SG Binnenhof 21-23, d.d. 17.7.2015; 
o 100903G10 Raad van State Binnenhof 1, d.d. 12.4.2016; 
o 100903G11 Grafelijke Zalen Binnenhof 8-14 concept, d.d. 31.10.2016.

11.5
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Veiligheid & Gezondheid12

In aanvulling op de project brede uitgangspunten, zoals opgenomen in hoofdstuk 1 
van dit Programma van Elsen, zijn de volgende additionele concrete uitgangspunten 
geformuleerd ten aanzien van veiligheid & gezondheid.

Thema Uitgangspunten
• Door alle betrokken partijen moet Veiligheid en 

Gezondheid (V&G) bewust worden meegenonnen.
• Het RVB streeft naar de veiligste bouwplaats van 

Nederland.

Veiligheid & 
Gezondheid

Visie op V&G Binnenhof12.1

De visie van het Rijksvastgoedbedrijf voor het project Renovatie Binnenhof is dat 
met in acht neming van de Bouwkundige, Technische en Organisatorische keuzes op 
basis van de Arbeid hygi^nlsche Strategle in het Ontwerpproces, de renovatie 
duurzaam veilig en gezond kan worden gerealiseerd. Dit met respect voor de directe 
omgeving van het Binnenhof, dat wll zeggen dat wij er alles aan zullen doen om 
overlast te beperken. Het Binnenhof zal bovendien na de renovatie op een duurzaam 
vellige en gezonde wijze kunnen worden onderhouden, gemspecteerd en 
schoongemaakt.

Generieke eisen12.2

Veilig en gezond ontwerpen
Op basis van de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeldsomstandighedenbeslult, het 
Bouwbesluit en "Handlelding Stappenplan V&G voor projecten Rijksvastgoedbedrijf 
versie 7" (bIJIage 12.1) is door het RVB een RIsico Inventarisatie en - Evaluatie van 
de Definitiefase opgesteld. ZIe model A, Risico Inventarisatie en - Evaluatie (RI&E), 
Renovatie Binnenhof, bijiage 12.2. Dit model is een verplicht te hanteren basts voor 
het verdere verloop van het ontwerpproces. Dit proces wordt ulteindelljk afgerond 
met een V&G-plan (zIe model B, bijiage 12.3), in stappenplan Is vermeld wie dit 
uitwerkt. Deze methodiek heeft als doel om risico's zoveel mogelljk te elimlneren.
De risico's die niet te elimlneren zIJn, noemen wlj restrisico's en worden opgenomen 
in het V&G-plan. Het volgen van deze methodiek zal een bijdrage leveren aan een 
vellige en gezonde uitvoering van de werkzaamheden. In het ontwerpproces moet 
tevens aandacht worden besteed aan de beheer fase van het gebouw. Het 
Rijksvastgoedbedrijf wil dat op het Binnenhof de onderhoudswerkzaamheden, 
inspectie- en schoonmaakwerkzaamheden en vervangingswerkzaamheden na 
opievering veilig en gezond ult kunnen worden gevoerd. ZIe ook hoofdstuk 12.2.3.

12.2.1

Veiligheid en gezondheid op en rond de bouwplaats
Binnen het RVB Is afgesproken dat het Rijksvastgoedbedrijf de veiligste
bouwplaatsen heeft. Op basis hiervan en uitgaande van dit standpunt, het volgende.

12.2.2

Elke aannemer met haar personeel zal een Veiligheids- en Gezondheidsbeleld voeren 
waarin expllciet en duldelijk wordt aangegeven dat er, met in acht neming van en 
zorg voor de omgeving, onder alle omstandigheden veilig en gezond wordt gewerkt 
en dat de kans op gevaarlljke situaties/ongevallen 0 is. De aannemer zal dit beleid 
vertalen naar een gecertificeerd en getoetst uitvoerbaar veiligheids- en 
gezondheidssysteem dat voor de start van de werkzaamheden, met het RVB wordt 
doorgenomen in een V&G expertsessle. In dit systeem zIJn tevens de V&G
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uitgangspunten van het RVB zichtbaar verwerkt. Elke aannemer met haar personeel 
zal zich conformeren aan de Arbowet, het Arbeidsomstandighedenbesluit en het 
Bouwbesluit. De V&G uitgangspunten van het RVB zijn:
• Bijiage 12.5, Bouwen in de binnenstad van Den Haag met respect voor de 

omgeving;
• Bijiage 12.2, Model A, Risico -Inventarlsatie en - Evaluatie (RI&E), Renovatie 

Binnenhof;
• Bijiage 12.3, Model B, V&G-plan.

Veiligheid en Gezondheid in de beheer fase
Na opleverlng van het Binnenhof beschikt het RVB over een veilig en gezond te 
onderhouden, te inspecteren, schoon te houden en te vervangen voor wat betreft 
installaties, gebouw. In het model A Is reeds de basis gelegd voor de beheer fase. 
Aan de hand van model C, V&G Dossier (bijiage 12.4), wordt voor de opievering 
door de aannemer eerst een inventarlsatie gedaan op eerder genoemde onderdelen 
en daarna in het zelfde model de eventueel aanwezige risico's aangegeven.

12.2.3

Specifieke eisen12.3

Gebouwen of gebouwdelen
In de Risico Inventarlsatie en Evaluatie (model A), bijiage 12.2, zijn per gebouwdeel 
de risico's in kaart gebracht. Risico-inventarisatie en -evaluatie is op dit moment nog 
algemeen op het complex geschreven. Deze wordt In de loop van 2018 na een 
schouw op locatie, bouwdeel specifiek gemaakt worden.

12.3.1

Bronnen en referenties
• Arbowet;
• Arbeidsomstandighedenbesluit;
• Bouwbesluit;
• Handleiding Stappenplan V&G voor projecten Rijksvastgoedbedrijf versie 7;
• Model A, Risico -Inventarlsatie en - Evaluatie (RI&E), Renovatie Binnenhof;
• Model B, V&G-plan;
• Model C, V&G Dossier.

12.4
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Interne en externe voorwaarden13

In aanvulling op de project brede uitgangspunten, zoals opgenomen In hoofdstuk 1 
van dit Programma van Elsen, zijn de voigende additionele concrete uitgangspunten 
geformuleerd ten aanzien van Interne en externe voorwaarden.

Thema Uitgangspunten
• Het gehele project moet met behulp van BIM worden 

ontworpen en gerealiseerd, waarbij het model en overige 
(oplever)gegevens worden aangepast naar de behoefte 
tijdens de beheer- en onderhoudsfase.

• Het archeologisch erfgoed wordt in situ behouden.
• De projecten renovatle Binnenhof en de projecten voor de 

tijdelijke hulsvestingen zijn formeel geheim verklaard door 
de minister van Rjyicsdlenst en Wonen.

Interne en
externe
voorwaarden

Bouwwerk Informatie Model13.1

Voorschriften die van toepassing zijn
Partijen die het BIM zullen bewerken en/of verrijken moeten:
la. In staat zijn om output te leveren bijvoorbeeld conform de vigerende norm: 

RVB BIM Norm 1.1 (RBNl.l), 6n
lb. het door het RVB aangeleverde model te bewerken/verrijken conform de door 

het RVB aangeleverde modeldocumentatle behorende bij het aangeleverde 
model.
In staat zijn om de eigen output te valideren (checken) conform de 
(modeltechnische) vereisten van RBNl.l en de aanvullingen/aanpassingen 
hlerop, zoals beschreven in de modeldocumentatle.

13.1.1

2.

Deze partijen dienen zodoende een "BIM-uitvoeringsplan'' op te stellen, waarbij ze 
aantoonbaar maken hoe ze aan de voorgenoemde punten gaan voldoen.

Merk op: de RBNl.l Is te verstaan als een "(model/tekenkundige) technische 
specificatie (een TLS)". De RBN Is g66n ’“informatieleveringsspecificatie (ILS)".
In de contractstukken dient dus specifiek (vanult elke discipline) opgenomen te zijn 
wat het RVB als informatie wenst.
De RBN specificeert enkel hoe BIM-technisch het model er dient ult te zien, of CAD- 
technlsch de tekening ult het BIM moet rollen.
Het zegt niets over welke tekening er aangeleverd moet worden, of welke informatie 
op die tekening moet staan.

BIM-programmatuur en -informatie moeten moeten aan de elsen t.a.v. 
Informatiebeveiliging voldoen.

Aandachtspunten voor het effectief toepassen van BIM
Om de kwallteit van het BIM te bewaken doorheen het hele verdere traject van 
ontwerp, uitvoering tot opievering en overdracht naar beheer, dient het RVB "BIM- 
kwaliteitsbewaklng" te regelen, om de kwallteit die bIj aanvang aangeleverd wordt 
te borgen tot het einde. Dit omvat het modelchecken in naam van Opdrachtgever. 
Onafhankelijk van de wijze waarop het RVB In meer of mindere mate zelf als 
regisseur optreedt van alle gecontracteerde partijen, dient er sowieso ook “BIM- 
codrdinatle" geregeld te worden, om de onderlinge afstemming tussen de partijen

13.1.2
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die in de verschillende viekken aan de slag gaan te codrdineren.Belde rollen kunnen 
hand In hand gaan bij eenzelfde partIJ.

Archeologie13.2

Uitgangspunten Archeologie13.2.1

Het Binnenhofcomplex geldt als een van de negen door de gemeente Den Haag 
aangemerkte terreinen van archeologische waarde (op onderstaande kaart in rood). 
Van deze terreinen is de aard en omvang van een archeologische vindplaats 
vastgesteld en zijn bovendien op grond van zeidzaamheld en wetenschappelijke 
informatie van belang voor de bewoningsgeschiedenis van de stad en het gebied. De 
omiiggende stadskem van Den Haag Is als een zone van archeologische verwachting 
opgenomen (op onderstaande kaart In oranje). De overige terreinen/zones waar 
geen betekenisvolle archeologische resten (meer) worden verwacht ziJn op 
onderstaande kaart In wit aangeduld.

Terrain van archeologische waarde (Waarde-Archeologle 1)

Zone van archeologische verwachting (Waarde-Archeologie 2)

Terrein/zone zonder archeologische verwachting (geen waarde)

Per terrein/zone is bekend welke eisen de gemeente in het kader van ruimtelijke 
ontwikkelingen stelt aan de omgang met het al dan niet aanwezige archeologische 
waarden. De onderzoekseisen, diepte- en oppervlaktevrijstellingen zijn daarblj 
zodanig gekozen dat alleen archeologlekansrljke situatles onder de Invioedsfeer van 
het gemeentelijk archeologiebeleid komen te vallen. Kennis van de archeologische 
voorraad Is onontbeeiiijk voor een goede integratie van archeologie in het ruimtelijk 
beleid. Randvoorwaarden zijn terug te vinden in het plan van aanpak van de 
gemeente Den Haag 'Archeologie in het kader van Renovatie BInnenhof (versie 21 
februari 2017) (Bijiage 13.1). Afstemming over archeologie vindt plaats tussen
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ontwerpende partij en gemeentelijke archeologen (bevoegd gezag). Dit geldt later 
ook voor uitvoerende partij. Rijksvastgoedbedrijf wordt te alien tijde op de hoogte 
gehouden over de gemaakte afspraken en eventuele ontwerpdilemma's.

Uitgangspunt 1: archeologisch erfgoed in situ behouden
• De wettelijke bescherming heeft als doel om archeologisch erfgoed zoveel 

mogelijk in situ, dus in de grond, te behouden.
• Kijk altijd naar alternatieven waarbij ongeroerde grond niet hoeft te worden 

aangetast of maak gebruik van reeds geroerde grond voor de aanleg van een 
bouwwerk of infrastructuur voor installaties, waarbij de kans op aantasting van 
archeologische waarden wordt uitgesloten dan wel geminimaliseerd.

Uitgangspunt 2: eisen/randvoorwaarden bij verstoring archeologische 
resten/waarden in de bodem
Indien verstoring van het bodemarchief niet kan worden voorkomen, dan gelden op 
en in de directe omgeving van het Binnenhofcomplex de volgende 
eisen/randvoorwaarden t.a.v. de archeologie. Niet opgraven puur vanwege het 
kunnen opgraven, maar alleen daar waar het bodemarchief wordt bedreigd. Houd 
daarbij oog voor het grote geheel.

Voor het terrein aangeduid in rood:
• Archeologisch onderzoek verplicht voor bodemingrepen groter dan Om^ en 

dieper dan 50 cm onder maaiveld;
• Behoud van archeologie in de bodem;
• Als behoud niet mogelijk is; het veiligstellen van de archeologische resten door 

middel van archeologisch veldonderzoek (boringen, proefsieuven en/of 
opgraving) of archeologische begeleiding van niet-archeologische 
bodemverstorende werkzaamheden (sloop/bouw en aanleg kabels/leidingen).

Voor de zone aangeduid in oranje:
• Vooronderzoek in de vorm van bureaustudie verplicht voor bodemingrepen 

groter dan 50m^ en dieper dan 50 cm onder maaiveld;
• In kaart brengen van risico's bij bedreiging van behoudenswaardige archeologie;
• Indien van toepassing: vervolgonderzoek in de vorm van archeologisch 

veldonderzoek (boringen, proefsieuven en/of opgraving) of begeleiding van niet- 
archeologische bodemverstorende werkzaamheden (sloop/bouw en aanleg 
kabels/leidingen).

Voor de zone aangeduid in wit:
• Geen eisen t.a.v. archeologisch onderzoek.

NB: ongeacht een vrijstelling van onderzoek geldt te alien tijde een meldingsplicht 
aan het adres van de gemeentelijke archeologen bij toeval vondsten tijdens 
grondwerkzaamheden.

Uitgangspunt 3: uitvoering archeologisch onderzoek volgens nationale richtlijnen en 
protocollen
• Archeologische opgravingen moeten volgens de wettelijke norm op professionele 

wijze worden uitgevoerd door een gecertificeerd archeologisch bedrijf (dit kan 
ook een gemeentelijke archeologische dienst of universiteit zijn); voor advies en 
bureauonderzoek geldt een vrijwillige certificering.

• Bij uitvoering van archeologisch onderzoek gelden de kwaliteitsrichtlijnen en 
protocollen van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer 
(SIKB).
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• Naar verwachting is het een complexe opgave om tijdens de eventuele
opgraving inzicht te khjgen in de aard, datering en samenhang tussen de vele 
sporen en resten uit de verschillende gebruiksfasen van het Binnenhof. Met het 
oog op de opstelling van een goede onderzoeksstrategie kan het nodig zijn om 
voor het opstellen van het PvE Archeologie eerst kleinschalig voorbereidend 
onderzoek ter plekke te verrichten (bijvoorbeeld archeologisch booronderzoek of 
een proefput/sleuf).

Uitgangspunt 4: afstemming met bevoegd gezag in alle projectfasen 
Gemeenten spelen een belangrijke rol in het archeologische stelsel. Tijdens het 
opstellen van omgevingsplannen houden ze rekening met archeologische waarden. 
Ook maken zij meestal de afweging of archeologische waarden in situ behouden 
moeten blijven of kunnen worden opgegraven. Voor het renovatieproject Binnenhof 
is het raadzaam in elke fase tijdig af te stemmen met het bevoegd gezag, de 
Afdeling Archeologie van Dienst Stadsbeheer, gemeente Den Haag. Bij twijfel altijd 
informatie inwinnen, niet zomaar gaan graven/bouwen/aanleggen.

Uitgangspunt 5: communicatie met belanghebbenden en publiek 
Het archeologisch onderzoek op en rond het Binnenhofcomplex wordt op de voet 
gevolgd door wetenschappers, inwoners van Den Haag en heeft een grote 
belangstelling van de regionale en landelijke pers. Het Binnenhof is 'van iedereen' en 
er staat een vergrootglas op. Probeer door goede communicatie consternatie en 
foutieve berichtgevingen te voorkomen, zoals 'RVB gaat op zoek naar graf Johan 
van Oldenbarnevelt' of'piepers (= amateurs met metaaldetectors) mogen losgaan 
op het Binnenhof'.

Raakviakkdn met andere disciplines in de ontwerp en realisatiefase13.2.2

Technische installaties
Stel een integraal plan op voor de grondwerkzaamheden met de overige betrokken 
disciplines voor de aanleg van ondergrondse infrastructuur voor installaties voor 
openbare nutsvoorzieningen en gebouwgebonden technische installaties, kabels en 
leidingen. Met tijdig en zorgvuldig in het traject afstemmen kunnen werkzaamheden 
worden gekoppeld en voorkom je dat bodemarchief onnodig (te vaak) wordt 
aangetast.

Architectuur
Wijzigingen/renoveren bestaande bouw op het Binnenhof (nabij gevel) waarbij moet 
worden gegraven dieper dan 50 cm onder maaiveld.

V&G
De veldarcheologen dienen te alien tijde veilig te kunnen werken tijdens de 
opgraving op het Binnenhofterrein, in ondergrondse structuren, van de bestaande 
bouw en tussen de infrastructuur van de technische installaties, kabelgoten en 
leidingen.

Wettelijk kader Archeologie
Als het gaat om archeologie dient voldaan te worden aan de volgende wet- en 
regelgeving:
• Erfgoedwet en Besluit Erfgoedwet Archeologie

(duiding van archeologisch erfgoed, aanwijzing archeologische 
rijksmonumenten, certificeringsstelsel archeologische bedrijven);

• Omgevingswet en Omgevingsbesluit
(omgang met (verwachte) archeologische waarden in de fysieke leefomgeving, 
omgevingsplannen, provinciale en gemeentelijke archeologische monumenten,
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vergunning verplichte en -vrije activiteiten, vergunningverlening en - 
voorschriften);

• Beoordelingsrichtlijn BRL 4000 Archeologie, Protocollen 4.0 (KNA 4.0),
Protocollen KNA 3.3 Landbodems, OS17 en PS07 bij Protocollen 4.0 (KNA 4.0) 
en KNA 3.3 Landbodems (richtlijnen, normen en kwaliteitscriterfa archeologisch 
onderzoek).

Specifiek beleid Rijksvastgoedbedrijf
Als aanvulling op de richtlijnen en protocollen benoemt het RVB specifieke 
archeologische en ondergrondse bouwhistorisch vragen en aandachtspunten In een 
aanvullend programme van elsen onder de noemer Plan van Onderzoek 
Cultuurhistorisch Onderzoek.

Gedragsrichtlijn bodemverontreiniging
Op dit project Is het beleldskaders van "Gedragsrichtlijnen inzake
bodemverontreiniging in Staatseigendommen, (bijiage 13.2) van toepassing.

13.3

Vertrouwelijke informatie
De projecten renovatie BInnenhof en de projecten voor de tijdelijke huisvestingen 
zijn formeel geheim verklaard door de minister van Rijksdienst en Wonen.
101b

13.4

. Het
rubriceringniveau van informatie over bevelliging wordt door nader door elke 
gebruiker bepaalt.

Locatie- en/of projectgebonden technische specificaties kunnen vertrouwelijke 
informatie bevatten. Daarom valt dit document en de bijhorende bijiagen onder de 
regeling Voorschrlft Informatie Bevelliging Bijzondere Informatie (VIR-BI), zie 
bijiage 13.3

Monumentale waarde
De monumentale waarde van onderdelen van het Binnenhof is randvoorwaardelijk 
voor uitwerking van het (technisch) ontwerp. Dit onderdeel moet nog uitgewerkt

onder aansturing van 10.2 e

13.5

worden (productie 10 2.e ).

Beheer en onderhoud
Voorwaarden voor het uitwerken van het ontwerp zijn opgenomen in het 
Definitiedocument.

13.6

Veiiigheid
10.1b

13.7
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Bijiagen14

Bijiage 2.1 Casco onderzoek

Bijiage 2.2 Specifieke eisen voor opiossen van bouwkundige gebreken

Bijiage 3.1 Comfortmatrix

Bijiage 3.2 Comforteisen

Bijiage 6.1 Transporttekening Binnenhof

Bijiage 9.1 Gebruiksmelding Binnenhof

Bijiage 9.2A Model-ipb renovatie Binnenhof
Bijiage 9.2B Definitief concept IPB Binnenhof_Brandveiligheid

Bijiage 10.1 Uitgangspuntenrapport (RVB voorbeeld)

Bijiage 10.2 Boorprotocol RVB

Bijiage 10.3 Normatieve overzichtstabellen

Bijiage 10.4Tabel Opgelegde belastingen - aanvulling Eurocode
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0.1
samenvatUng

Het ltlfiiS¥BStfioet2ie<li^ (KVB) Ittelt <»e amtitllt het besaante Blnnaiimtomiilcx 

(e oertttttm. MKrvoor wonfen dhtase ondeirothen uttgenoerd. ABThu, fttal 

Estate Consulting en AtMestwreou de Vael djn els team genraagd andenb^ te

waanpxwnen. Edner bulten dc scope. Of'SInnertwl 3', Is <«cl aanzteniqka 

sctKUrvormmg aanpetrolftfi. GeaNtseenl wordt op korte terniljn nsder 

oodemiek uu te voeten naar de mogelijke Impdcatle Mervao.

• Da dakafiveifclni) en can aantal gaotcoratnicUes z|]n over het atpemeen maop cot 

iledit ErzIJn grote getrekcn gccanatateerd aan diveraa letcn daken en de ztnken 

dakaOnerklng van txiuvnleet KokuMn'. HlerMJ Is (Integnal) heisiel noodzakeiyk.

- In het hemeh»ate»ahioeia|f Steen zDn diverse knelpunten aanwezig, coats de 

afvoercapacttett en detaklerlng. Op korte tennun e nader ondenoek noiPg om 

urgenlte van hentd In rebtte tot tntegnle ptanvonulng te beschouvren.

- Da dakopeningen ejn bi rcdellike tot stedite staat. 8U drie tmiwdclen (te neten 

Bkineihof 2, 4 an 7) zijn da gcbreken emstlg.

• Oe buttemvandidienlngen djn over het algemeen redekjk. Het veiftYsteem van 

de gevekipanlngen Is In veet gevaWen m matlge tot stechte condiOe, ondanks 

recent intgevoerd onderlmiidswerk. Oaamaast loigen de aditercetramen voor 

bouwfirslsche ristoo^ QJ de ptanvorndno dient dit Integtaal te woiden aangepakt

- De dlchte gevel is over het algemeen redePJk. Echter, bl) de bultengevelafwcrklng 

van het'Hotel' aan de lUde Lange IWen Is wel grate schade geconstateerd. Oe 

kens op vervolgsctiade door wateftnflKraCle Is hler ledel. Itaordece gevel dienen 

op korte leimljn behaerantaatregelen te worden getndTen.

- Het IncBteur Is m icdeiuke staat Door cosmettsche ingrepen vrorden bouvrkundtge 

gebreken veelal gecamoufleetd.

doen near de bestaande tetltnla^ twaBtelt van het eoseo Het endereoek a mede

Input nor budgettering en ptenuoming door het OVB.

Het bestaande BlnntnhefoompleM is een eonghmeraat von ttoam/olumes met 

een ulteenlepende hittarla an monumentata taarda. Ceht op de omrang, het 

beaogde Ujdspitd en de taeganheiykhtld van rubntes beelt het PUB veergestald 

steekpne^gewl/s ondenoek utt te voeten op atilt kxatles, iBa een beumohima 

I. to tBt rapport t^n de ondbrTOelsresiriCaten besehreven.

De resuRaten tun vastgelegd m een lepresentatieve doorsnede per bomwokime. 

Speddck benoemde ondertoeksaspecten betroffcn: de constiuctlevc veUgheid 

van de kap van de Eeiste Kamer, de dmagconsbuctle (baton) en bidtengevel 

van 'Hotel’ en de hemelwatcraNaercapadtet van de daken. Fdtenvenaniellng 

heeft bestaan ult areMeTonderzoek, visuele kspectles en biddentee) destnicUer 

ondenoek. Per doorsnede Is at genibrtceerd m tilstorle (ondertioiids)lngrepN'. 

'opbouvr en matertaten' en een •gebrekomeglstratte' met gebrekeniust. Naast de 

vraargenomen gebreken OJn patentltie gebreken benoemd, die ei een rtsKoanalrse 

zUn genoaidcerd. Vervolgera Is m een rOagnosc lie technlsctie kwelkelt beoordeOd. 

De mogekJke Impact van de rtsico's op deze kvnUtelt Is daaibU aangegevcn.

Oe conckisles ult het onrtenoeh over de technlsctie kwaStelt ziJn:

- Oe hoofddraagconstnictie Is over het algemeen lededjk tot goed. Oocumentatle 

over de ciacte opbouvr en decalHertng ontbreekt Eon benoemd nsica betrelt 

de amstructleve vetUgheW van de kap van de 'Eersta Kamer'. Natter ondenoek

De kam. otnvatig en Impact (op vewgtieki, geld en kwaStelt) van de 

gemventarlseeide rlslcols varleert. Voor deze fase In het proces wordt de omvang 

van de steekpmef als toeieikend geacht. In ite volgende tbse wordt geadvisecrd het 

ondenoek uR te breWen, ook naar ovcrlge bouwtrpolaglelln. Oe bewoste moikilake 

opzet van dIt document kan daarbu warden gehanteerd.

In de periode tot aan de Integrate vcrbeterlng van het BbinenhofComples dient 

planmatig enderhoud te worden uKgevaerd. Ukstel hlervan kan adeen ptaatsvtnden 

na zorgvuldige afweglng van de mogelUkc tedirdsche consequenUes, coals 

versneWe degradaUa en gevoigschads van monumentale gebeuwondeidalen.

dtmt te warden ultgevoerd, zbdat met zekertield kan warden vastgestaU of da

constructM voldoat aan het verdsta velSgheklsnlvaau. Met lekaal destrucOeT 

ondemek Is vokloende betondefckino op de wapenlag van ite betonnen 

draagconstructte vastgesteld van bouwdael Hotel'.

• De lUnderbig is goed. Er Is geen schade of scheurvormlng in da draagconstructles

abtAdvkslNiio de Vaal b.v.Casco-ondenoek Bbuienhof 'aGravenhape 20-3-2015
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1.0
Inleiding

In apdncltt van het RUknattgoedbedrlfr, Menu M noeam Rva, h oen onaenoe* 

uHpevoertf naar Oe tetMsdit kwaOeR van het bestaande casco van Art 

BatnenhoUcBfnpleM. mt ondemek H vitgevoerd door AST hv, AtMesbuia de Vaal 
bv eo RK Real Batata Coimdtlng.

Het Blnnanhoketnplai tt ten congtonarsn van bestaande en grotendeels 
monumentale gebaoviea. Het RVB vmnste hi ten kert djdsbestek ten eersta baleht 

te vertrrt//en hide ttaat m het casco en been daaromaMdoartnedeposJtles 
vastuestetd vaar ha ondemek la ullgevoerd. Ben daiorsnedtpesttie It 

repnecentade/ voor eeo beptau bmmvohone.

Hetondenoek a dtgevoerdln de perlode Januari tot en met maartlOtS. Dt 

tesultBten van ddondetzoek lUn vieeigegeven In deie rappottage. Inheoldstuk 

l.O’Inleldlna’tlindekadets van hetondenoek verantwooaL In haotdstuk 2.0 

'Ondmoeksaanpall'werdtvefderlngegaenopde wOte ivaarop het ondenoek 

a udgevoetd en hoe He resoiatemijn veivterkt di dete lappartage. In fefte 

IS hooUstuk 3 een leesmiaer vtaam a aangegeven hee de mfarmabe M het 

ondenoek en detappanage met ePaarsamenhangen. In hoo/dstuk < Hjn per 

dborsnertfposMe ck resuRaten van het ondenoek vieergegeven. Tot slot behandeR 

hooldstuk 5 de 'condusle en aanbevelhigeh'. tnhoudeajke nsuRaten van het 

ondenoek dpi opgenomen als blpaoe bO het rapport

Genet op do otmang van hot comptex, het beoogds HJdspad, en He taeganwiuktieW 

von het geboow heeft hot RVB vooinentM het ondenoek op de acht 

donsnedepostUM te richten en op enkele spediwke onderdeien. Deze i^n bh volpt

samen ta vitten:

dtvene bouwdclen

ondenoek status casco aan de hand van diverse doorsnedes 

divefse bouwdelen

ondecxoek status oevelopeningen aan de hand van diverse doorsnedes 

BtKapplenalrazaal 

constructleve veHlghcld 

TK gebouw H

ondenoek belonrot, betomvopenlno 

TK petiouw H

gevel opnome sdwde. ondenoek oonaak 

Oaken

opname daken en wulyse capadlet 

Oe aangegeven nummeiing Is aflmtnstlg van bet KVB. vtmr referentie en 

herkenbaarheid i||n deie hler vermrtd. Echteo Pi deze rapportage zijn de 

onderdeien venteeM naar de diverse dooisnedeposmes en speeil deze nummerkig 

geen spedfleke lol meet

Oe onderdeien B.l en a2 zijn iPtgevoefd voor alles deoisiedepostties. De 

onderdden CS, C6 en as bctreffen ten gencht onderzoek op Mn van de 

doorsncdilocatles.

ai

az

CS

C6

as

a?.

I.l VrsagstelHng en ocope

Het WJksvastgoedbedrDr wenst, als ondcrded van de Pntandhoudmg en mogell^e 

kwalltadcve verbetertng van het tdnoenhefeiinplei, Inzidit te hchbcn m de 

bestaande technIsiZie kvoHtalt van hat casco.

In overleg met het RVB Is bepaetd dat hat ondenoek zlch richt op de kwallteit 

von het bestaande casco ki relatla cot Mtandhoudlng bbinen een mTerentiepertede 

van 30 joar na het uicvoeren van onderhoud en restauratle. Omdat op dtt moment 

met duldeiyk is wanneer aerkzaamheden uHgevoerd zuden worden, wordt voor het 

onderzoek uKgegaan van een retefendeperkide van dica 40 jaar vanaf ZOIS.

Toekomsdge planwUiHlInBen of verbetailngen vallcn bulten de scope.

Per doorsnede Is een onderzoek uttgavaenl near de construcbet de gebouivsclill en 

het kitedeur. Deze hoofdcateganeCn worden ondcrvcidedd op de hoofdelenienten; 

ftindedng, vWec hoofddraagconstruetie, dak.open, dak-dicht, Bevd.open en gevd- 

dIcM. Oe spadlleke ondenecken zlJn m code kleur weetgegeven Pi het schema. 

Oaamaast Is gevraagd voor die daken van hd BPinenhoftomplea (B.7) de

abtAdviesbiuo de Voal b.v.Casca-ondertpek BPinenhof *sGfavenhBge ZO-S-ZOIS
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grootstt mKot rrm b«tr«kkinQ tot tft capftcRen van tfe hemelvrateraFvoeran 

In kaart tt braogan^ mat hat 009 op da inttnslvartn9 van da hoavaalhcld 

re^anwatar to da toakamst Oodar aodara H gakakan naar da locaMa van de 

hamaKvatarafvoarao ao da wtjia van ahvatarmg. Oit oodarroak « uitQavoa<tl voor 

hat oaha(# complaa b^vMdaot da Grafaklka Zaian an da rOairwtKHtiv van da TWaada 

Kamar.

In het schema Nemaast ts de samenhang van het oodereoek vveergeoeven voor 

da acht doorvwden

ClA.1 A. 2 B.1 K.l , R.1 I T.lH.lOn«f«Ml 1 1 i 1 i

§

t|X GavtiMm
1

I1»3 Satrokkao actoraa mi rotvardadug

Hleronder zgn de betrokken actoren m het ondeooek aaogegeven en oe rd die ze 

daarbij hebOen vervuid:

(RVB] RliksvastgoedOadrijr 

{ABT} ABT bv

Ofth ofMA
3

OakdhM

opdradicgaver

codfdinade en pfocesbeheersmg 

coostnicoe/ onderzoek 

ttouwkunckge fde^jopnames 

spaoattst mcmumanten 

bouwkoodigccpfwryes 
Ooiiwkundlg an rastauratteadvtseur 

Binnanhof

botnfkufiOtgf opoamM 
Het RVB heaft oatamentt)ka opdracht versnekt aan de dne opdrachtnamers 

ABT. AOV eo RBC. ABT fungeert hiertij als formate opdrachtnemM an penvoander 

Da t^tan van AST ricMan tlch met name op de optet van da onderToekSYStaoMtlak. 

de proctscoOrdmatla ao hat venaarken van de ooderzoeksoegeveni alsmede da 

constructievt oodeaoafcan. AOV heeft ais speoahst van monumanten met name 

ade bouvrkundige opnames vemcht R£C heeft naast de coOfttmatie van toegang 

Rii fiet SRioenhofcompiex teveos kennts ingabracht ten aanzicn van htstortsche 

ontivtkiieitng an. meer spectAek. de (monumentale) onderhoudsingrepao

I if 1

scheme samennaog ondcrmak
(AOV] AdvtesbufP da Vaai b.v.

UttKhonq
1 onoertoak oeioncomirvciie
2 onderroak fccnada Ouilenaewe'
3 onatvYovk kAKonUrucu* a««i

(RCC) R£C Beat Esuta Consulting

abt Adviesbttfo de Vaal b.v. Caaco-oodarzoak Blnoanhof *a Cravanhaga 20-3‘2015
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2.0
orvderzoekSMHpak

/if dc hooM^uk fS v«nw<ocrd hot het ondtfzoek 9 MogppflAt. Oe prwktnche 

wpmikno ¥mt\ de scope en de methodiek ven ondenoek en repporteren utorden

5inoee het ondemek konnen drie ^stft vofden onderschetden 

m ^entmvehetkse:
« »n»t^sefese; 

diUiprfosrtetf.
Gektuen it em dt resutaten vmo het onderzoek m d& reppoftege gn)tendeeis 

grefisch weer te gevee. Uteryeor djn de doofsnedepotdties wear het ondemek 

heett pttetsgeeenden tn eto doortnedetekentng iteergege^en.
o
i
S
c«>2.1 XfitfuHIng vm tfc OAtfcrzoekseopc

Het ondeooek Is tiKoev^erd op 0 posMet (cloorsnedert} in het BInnenhof. Oerc egn 

pfqebeeld m de sfbeeldkiQ op de volpende pagma. Oe doonmedcn betreffen: 

Ho^piaats 2b 

Bkinenhof 2 

BMnenhof 4 

BInnenhof 7

c

Ki Tweede Kemer dee StsteO’GenefBat 

TWeede iCamer der SMen^Genereei 

Tkteede Kamer tier Staten-Generoat 

Tuieede kamef der Stattn-Generaa!

A.2

B.1

CX
Tmeede Kamer der Seaten^Generaa!K.l ti

Lange Boten lO 

Binncnhof 21 t/in 23 fe^see iCamer dbr Staten-Generaa/ 

BInnenhof 1

H.1 T>«eeob itamer der Siaren*Generaaf ■55e
ILl

4aad Iran SfafrT.l

Can dooranadepodde ts kcnmertcend voof een bouwrtypeiogle. Oe omvang van 

het oodtrzoeii, en mat name de frsielie inspecOt, if In feite een eteckproef.

Oe cteekpfoaf ttaat daamiee voor een bepaaide omvang van ondefzock die 

lepresentatief if voor de gebomwtypoiogie.

Hat ondersoak op locatle was par doorsnedakfcatta vaak afhankell^ van de 

toegang tot rulmten* fyslake balemmaringan, baveMigingsaspecten of pmkttsctia 

kaozes. Oe opnamas ter piaatia zBn due mat aHamaal eiact op de doorsnadalocacie

s
I?

It

%cnemt erH Bnorroekfiaseft

abtAdvie^buro de V tsi b.vCasco-ondenotk Btmwiliof ‘s Gravcnhag* 20-3-Z01S
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iiKOtvMr^. Oe bttocKf zt|n tfuideftjfc 9*r*g«trMfd tn MnQegeven vi

dt p4AtUgrond Wj dt dfsbtrdffcndt doorioedc (ztt Afb«€idtng hidnuMt). In 

df opoamti^tn, d«it tf op^tnomtn In hoofdctuh i van dc bijiagt, worm hot 

ntlmccnummor alt roftronctt vormtld.

2.3 tnvontarloatlarfaso

Par 'bouwtypolooic' 2i)n da voloanda work2aamhod»A uHgavoord In de 

irfytmonsaooTatB:

Onderzoek naar bescMkhare informatit (heperlct orchiefonderzoek) 

invfntartiorvn ondomoudt^etchiooontt

BoowkurxMoe tnspecoes von het casco en rtgistracie van vtsueie pebraken 

OestrucMf ondCfToak (tnoOtntaat an in ovtnag)

yoor het onderzoek naar bascMkOara mrormacia zijn diverse archiedocanes 

Oezocnt an bformcn oeraadptaogd. Dan zl)n weergegeven In can txjlagt. Het 

documentenonderzoak dcteta zich op re^ante tefceningefi, waoronder een 

represanutiava doorsnidetalumina per locaoe. Oe<a takamno kon zodoanda 

oedmHct worden ate ondertepper voor de schematitche wcerpave van da 

oodtrToaksrasukatan. Ooamoast it pekeken naar ratavante mformadt ever 

matertattfanng an racaraa (endart«>i*de)k>prapan.

Hat arcMefondaaoak s Mat uicputtand pawaatt. Oa totaia omvang van aka 

documantan mat betrekkmg tot IM Blfifwnhorconipla> It zaar grooi. Echtar. da 

vtndbaarhaid van raiavanta Informatie voor dtt ondarzoak wat in tomrrapa pavaMan 

baperkt ta noaman. HaUat mat voor alfa doonnadaiocatiat poada actuala 

onderteppers pevondan. Oe aipamana indruk van da aanpatroKao mformatia op de 

archiedocaties worm in de conckisie an aanbavafinpan nopmaais aanpattipt.

a

i

n
trnj

touafo^mcra mat voor ova oooorvwov «n oaTocrira tuimtan op piMieprono

abt Advtetburo de Vaal b.v. Catco-ondarzoak Bmnanhof 'sGravenhaga 20*3*201$
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63qD enunsMBiiivaa na 3 a ■

SIOZ-C-OZ oSCMitaAeis s, tfquauutfl votiapue-tosaj■A-qiwiA3poJnqs3(Apv

'apcuadsnuajaiu uauMuafluK ap uauuiq 
puoa tuiptf Wi ui luauat* wi usa aipiou ap utiae« amu appiaopaq 

«IU0M paiitCMa ap MH 'piaapiooaq pawaMt ap ito taeduii ap ipaoM aauuaiH

.'nainoMx
■Supaapoud atatsuauH uaa jooa 

ainuoB uapjOH aiJoSaws azap uaa adtaamvoOH ■uaequado aieui afinaua 
la ipn oattp tail uaipu) piaapioeaq pgduu aippueuu ap jpjOM oaupaiH

!pi*S
■piaappaA flungniao) ap fn ^ ua 'jaaMPuozaa, Moz aiadsa japua uaa 

do BupiaaJtaq ojisp ou qaau uapeAaS ataaua ui uatapiapuo u8a uapaAie 
)ai| p uaitfiMzaq naaaxxiAriq ‘^aopiPOA aieui aapswa mm ta uaz gptsp 

MM ua|pu< piaopaq pMMBHiaA aAafpnijsuoa ap ariiaiiaapioaM uuom aauuaiH

:piaMBioaA
:iiai3adsa app do uatafuooaq ai VbbiOJ ap »«> uazaaaO s< oodoa ap jooa 

laaddaaaS uapneM aa»xa uaaO uauaap uOz anooiBsuea fa ascappjailuii ap uay 

-uajapjopd uauuna ai Ouipapua uaA pedua ap uio ua uaA88 at ma .anooifl 
iwA apto. uaa uio Piaapaq alBa^fyooM xi s^oatsp ap uba fiupaaypuetiui ao

tuea ao 
^Meduaao

ieiWAuio aa

:ueA qseq do psasynuaMaaS zpiOM ousp va3

Map MU' i^oaisp (anauuopa uba uaAftjipaA uauuna miu mm M) apaiuopa aafiiaifai 

ap auBASOM M ptaapMoaq q aaisiasaatap appuaniappiui jooa 'pnasApnwaS 

asaMpeqjeiuaAui ap anuan apouppiu) aafgaiMi ap q asaiaiAieue ap suapfii

asAinivrZ

■uaAaBaSuaa

puajBauaid apuagyaiMqsap ap do umao) mom qp “uaiuanj appozap m oaapa 

zapi MSP laodaq ua adAptnopafi atapaO mm paiMP .uada,iBui(tpnopiapuo) 

apoKiM. laapjapuo mh ‘uaputni uaAaOaOuaa ap la anaaid ax apaadBui ap do 

I—-—suBAaSaS ap uOz ^oqqttaniaaaipaa. ap ua . uappaiaui q Mnopdo. 

ap JooA -pMuuaA i4lz auaAaOaS aMarpOuoiap ap upecM BmuapaMpauuoop 

awiodas uaa ut uaAaBaOMBM aiBotodApiunp jad q uaiap»puo azap uba aaia 

uaaaoiaB aiansiA uoa apeoqflaj aa 

uatcpBMui na Mnopdo aa 
uadaifluKspnopjapMO) uoa apoMlH 

:ua)apjapiio app ui ppizui apojoiapausjoop Md yaaS aaozapuouanaj mh

E

•2
1

'SuBAUJo ua pioo ap uoa ()uia(Pm3su« aytouaap 

uaa taui uaAaSoSuas apausjoop Md q aaozjapuo aAananosap apMOAaCqn MM uoa 

apaao) ao ’pMOABtqn q aacBMpuajonanpup Qaiadaq) mom uaAaBaOuoa sanasoi 

leMoo uaa upz aauioMlo aCpwna«inoq ap uoa Buipmuac joon uaajaMOooM uaa 

ucA zatouiae apupafl aanaata laiuai uaa do q aop mm uan uaiap ua (aAafiuavnq ap 

UOA saunudo ap jooa 'ley m<u 'sauMudo BAaipnqqjaa aaaupads laaui jooa *ua 

33)1 MU< uauios AOtf uoop pMOnaApn afnaaozPlooM ufiz aapoadsut aOipunaAMioq ao

■p>BapaeusjaaM8p uti 
.'asAioua ap joop pfitoAae oqqj mm uba BioabS mm ua aaozMo ao

!(qMqjaiuaAui

op qnuOA) piaasepaB q anouuojui ap doaoM mup ap iinuoA BupaiauBis ao

iyaOM BtaaaaJMP oqqi MM doiaoM pMuiqapiooM MH
ruanaBaBuoa q iiqqi apt iO(u\ 

'ipiauioqqj uaa ui pBafafiosn ufp uaaoqnuj ao pBuajqaaui

■aOatfq ap UCA z aiqqqoOM ui uauiouafido q quapappsadspnoipapua 

apMMJ ap UOA iipniOAO uas •uapaMuiaamtaMtpnoMiapuo (gopBiunuoui) 

lepjoo mojB uaa fq 33d uoa piapuaipiojiaq ap ua 3ad uoa quuaa aioMd ap 

do afnaauzpjooM isnaq quapqipnflapnoMMpuo ap uoa uauaqjoqiaAio mh



I? i > i %rl !leD* bclwcfvnHtr«gc< it sthotca op bosis vtn Ot emvtng tn iinpaa von con rMKO 

Hienn HOrdt ondcnctieid gcfnaokl In 3 mactrcgdcn tc weten:

Planmatig onOerDoud; Indicn net riaco iKb openboort kon veelal wenden 

vohtoan met plenmotip onderboud. I>« lei met neme pcklen voor rttico't 

met een beperkte omvenp en impact.

- Retiauraiic / herttei: Op batit van de amvang en de aant vgn een rtpeo

Ngt bet b(| mcxiumentaic gebouwen voor de band om ichade of gebreken tt 

rettaurertn of herstellea.

tAervanging-. Bij gfotere rttico't of rWco's vraarMJ gebreken met kuenen 

Morden berttek) kan sprake tijn van vervangmg.

De bebeertmaacregel geeft een mdlcatle van de Ingreep bf| bet opirtden van 

een rtMco. DK It met vanieifiprekend een opkipende scbaai met betrekhkig 

tot bqvoorbeeM kotten. Heratel bij een monument kan tkjvaorbeeld (veel) 

erbeidtintentiever en Oaarmee duuider zfin dan de vervangMgsinvestering.

In fomimge gevakan is geen bebeersmaatregel aan tc geven tonder nader 

onderzock. Ok Is dan MJ de opmerkmgen opgertomen.
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. I 11i ?c
s Mil li

Mnn~
?t- • C an
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J

M
BE
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fesr«T>

I

I

woort)f Id riKomatnv

kvtataiM vM ooMidfd) (nnd)*<i rAcopad^t«<4 (bcmraoet

2.4 P4«9no»€

Per (SoorsnctScposttie H M de dtao^sc een iodicecttvc condidtecor* eefioe^even 

voor de beleo^njkste bouwlcMAd«9e elemeAtee eoafs venwoord m de tnleicMr>9.

Oe elementen worden beschouwd voor het toteie bouwdeci. 0« mdtcaM van de 

condKM wDidt uKQodaikt m een score van i tot 6. A«n de (ndicedeve c<M')drttescore 

II ten OAderhoodibehoefte geicopptfd

Neeo de ir^dketieve condtiescore Is op 0es4 van de nstcoeneivse eengegeven 

of er nog een ns^copotenoecl «. Hitrbij t^n de hslco's 2oels venNOOrd >0 de 

rtficonrietni verdeeid per element. Afhenkeflik ven de aard en omvenQ van de 

nsfco^ kan de invioed op dc condtlescore groter of kleincf rjn.

Oe reso<taten worden per doorsnede wetrgegcvtn m ten diegnoseoverzicte. zoais 

Memeest in een voorbeeid weergegeven.

te
Io
?m

voorpeetd oiagno»eowtmcrH

abt Adviesburo de Vaal b.v. Casco-onderzock Binnenbof 's Creverdiege 20-3-201S
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3.0
leeswijzer

Mxx (kx>fsrtede Is, ler bgvefdewnq van de iecsbaarhetd. eca vast StMts doorftfvctf*
apficmr \Mr> »wft t/NWtc conKV^ AfiacrtfraNi 9p aiaivtvmMcoiivrktfp;

Ue»an«i«oHMi urt 
«qe»*ov«nostramen unoeteudeti. Elk dgonnecteMM) hMft m de Uriwr bovmItoHt Mn

svmictitsukailno met daarop hct onbetreirtnde bouwdeel cn de plaati van dc 

dooranede. Ondcr dd evanicht staan de platteqronden weergageven wear nMdeH 

gnm vlakken da ge«»pectearda runuas gaacraard Kin.

In da doorenada tad rln da balangn}ksta alainantan (ondar varmakllng van hat 

ondardeel an da codanng) opganoman. Da ptaaci van da aangagavan elamanten 

(ronda nvarta marktn m da doonnadatakantng) It tnkal indKaueri voor da aiacta 

locaoa Mn net tiamant wordc vanvazan naar da pianegrooden an de opnamastaten 

mdtMJia9&

Par ondardaai (Mstoria ondarhoudsgatirafcan, opbouw $ macenalan en 

gabrakenraglttrBM) n er ondaraen alka pagna niknte voor specWaka lidormatla. 

Ter Mustratie Is hiamnatt aen voorbaeW van aan doorsnadeblad ivaargegeven near 

da verachMande eiemanten benoamd an toagaNcht vnrdan.

R.1

)I I i
I If I

II
1I ♦

iit : nI ii !i\.I III i i ll'i iiI

ptHtagrtMMlen boitwdeci;
r«*(kt nurMafs QHwtxfwaMiEc fr 

m voor •••«>« r\NMMK v«n

invMlll»g •«d«rd««l7 
*Wv4&ntt ( 0'td*< nowO, t in 91 epvf' 
oflOoww (L mAiefta^

U|b '•*« vjn Dovwrvttone 
to«Kht«>g e<r«Kit>o** VMQevtiiwn 
Ors ruCt«f UMCVH^fOCV 
Unas nmAAQ'iiteQCtM «(•»!

abtAdvicshuru dc Viul b.vC«sco-onder2oek CUnnennof 't 0ravcnh»9e 20*3 2013
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4.0
oveatcht doorsnedes

A.1
HofpluB 2b
Tweeoe ffsmer der Ststen CenertM

A.2
B>nn«ohof 2
T¥feede Ksmer der Steten Genernat

B.l
BInnenhof 4
Twtede tCemer der Steien Certentef

C.1
Binntnhof 7
Tweeoe Kemer der StMen Generesi

HI
Ibnge Potcfl 10
Twetffe KMtner dtr StMen Gciwaal

K.l
Metn 1
rweedf Ksmer der Staten Oeneram

R.1
Bmnentwf 21 23
ferae Kamer Her Staten Generaal

T.l
Mnnenhof 1 
naan van State

Dak
Ondcnotk hwa-upootM 
Integraai

abt Advinbuni dc \a«l h.t C<sco-o'K)crza*k Bbinenhof t Grivcnhagc 20-3-201S
tic aeaL tsi*Tt ca<auT«M
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A.1
Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Ad res: Hofplaats 2b

abt Advicvhuro tie \ j*il h \

R t C RCM tSTATt COMViTIM
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A.l
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abt AdvinliurD de Vul b.v CMCo-ondernMli Brnnantiof '* Cravcnhage 20-3-101S
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diagnose

In Oft hoofOatuk komt dr tkagnoae ran de pegrrenj de ondrmeAsresvffafm 

an da nscoanaVse aan dod. Qp teds ran dr rtsudc ffctftken <s cm indteadevr 

CDodWirsayr tepaaJd op de /tooftteiirmenfen. ten dr condrtesoxr is ran 

ondrrfKHMlite/ioritr ffckofipekl.

Owitfvctir M«r

HoofOOrMQ

ourmstfsi
Conrtructia

Op basis ran da dtapnosagratek kan wordan pecondudran) dat da condma van da 

conttnjcttaondardaian ovar hat aigamaan poad Is. Tan aant«afi van da Mtdaring an 

da vioar is «vai aan nsieopotantiaal aamaarig dat hoofdaakakjk wordt varoonaakt 

door acn met oevantsacrda knjipruimta.

Caval opan

OrvaIdkM

OakdKM

Incartaur
•ultanschil

Oc condole van da qevalopemngan 1$ redelt)k. Over het algefneen Hjn «vei gebreteen 

geconsuteerd aan het schWdanvartc van de houten kozijnen en rwnen. In deie fdse 

tojnnen de gcbreken nog hersteld worden door regulier schftdenverli met plaatsel^k 

herstH. HlertMJ dient wel aandacht te zi)n voor ami correctc toepessmg van het 

veftsvsteem.

Da condtde van de dakepenmoen (veeM de dakkapedan) 19 maug. Hier is verdcre 

dagradade van hat sc^iddenvaft dabct aan« rmardoor ptoatseijfc aancasmg van 

houten delcn Is gaconstateard.

Oa dichta dakdrian (lai-, lood* an zmkwark) ovar hrt atgefneen In gordr 

stast Un de onderhoodshlstorse bH^t dat hler In de afgelopen Jaren regelmattg 

onderhote aan is gcpieegd. Itfei verdienen bepaaidr details aandacht om 

plaatsrNjka problemen te voorltemcn.

Df Ma<atHKco>as vrmouoon rcn ais *<^91 (M m onor'Houosoenorite

Infartaur

De cendttte van het intenevr is m redekMte staat. Op vaei piaatsen Is «vei ganngt 

scheurvormlng waarganoman la plafonds en wanden. Hlar dient bij toekomstlge 

aanpassingen rekening mee ta worden gehouden.

abtAdvicibimi de Vul b.vCKCo^ondenoek Bmnentiof '( Cravanhaga 20-3-2015
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TWeede Kamer der Stoten-Generaal 
Adres: BInnenhof 2

W? IE

abt AdV3c4)um (Jc \ aal h.v.
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abtAdvic^twni dc Vul b.vCatco-ondcfzotk Bmnciihar '« Crsvenhage 20 3 2019
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abt Adviciibdro de Vaal b.v Cxcff-sndamwk amicnhof '« Cr>v(nh*ge 2O-3-201S

26



I
A.2

■JT Er la gM» inxlehit
KtaunwrrnmQ.

dM frWMl MndMdM vm fWnK»rtw9D* iMfnjit ffA ManrtactM *Mi 4a tatundc M>CMMd.wear utMftfl

luntetof
OMtfiliar vftaruaeic Wfca—>i»t trtada m dcIi

tatuli mJmiuiwmh of ufaatw^llw xalihln« «•■ d«

IS t 0949

kM lN*4ae4 hcMca op tft dvMglaicM ««B d«

D« gi$h4t goat
iMfcagt

iwpawil apcr MdMt
CttoftlH MR

p^emWirt, Poor vprt<tHdiiay>Ra Itm iintMdi< am

Casco-ontfcnock Binnenhof *i Gnhfenhave 20-3-2015 abtAdvKsbttro dc V nal b.v
27 • <cac«.BtiiTt



diagnose

ConstncttcIn <M hoofOstuk komt de diognose ¥mn dt gegeytns \M de onderroeirsreaultdttn 

en de rtsia»n»/y§e sen bod. Op basts van de vtsuek gebtehen ts etn mdtcatMhft 

condtbescore bepaaid op de hocfdekmenten. Aan de con^bescon is ten 

oftderhoodsbehoefta gekopp^
HMCd0rM9

Conctnietla

Oe diagnoseoaAek iaat rien dat de concMtle van de fl^ndamg en de vioer 

Qocd (s. Door tokate tchcurvormMng an Qcdreken aan hct voc^weck k wet e^ 

nsicopQtentteti eanweitg ten aanzien van aentesttng van tNiHctopptn.

Qc condktf van de t>ook3draa9constn>cttt tar piaatsce van oe Rap m redtitfk. Hitr 

ztjfi wet QMreken aanpet^^i^f^ m de vorm van droofUscrievren. Op dt moment n 

geen reden om aan te oemen dat er aanvukande rHico's ojn.

Gevd opttfi

DM open

CM dent
inonciir

■ultenschit
Dt condittf van de gevel aan de t»nnenhorzl}de n redeHjk. Oe geveicondicit aan 

de TWeede Kamer>2t)de ts goad te noemen, cM is een bkmensltuatte varmege de 

aaiwrexige overkappmg. Gabctken mo a« atrv^nlKiD^ddt nebben voonk becrefckiog 

op hat aamvexlgt verfeystetm. OaarneaM k bij etn aMcal raMti aamastlng van 

houten kozdndefan waarganoman. VafMdt ondartioudsaogpunt an hat rttica op 

varvolt^chada dltnt bij voorfceur aan niAm vertEystatfii aanpebracht ta worden.

Oa dakopanmoen zi)n over hat atgamaan m goada staat Uft dt 

ondarhoudshMone bUJkt dat h^ de ar^lopen )aren ondamowd (sctiHdarweHc) 

hi uitgevoan}. Da conditla van de dakafWerkmo Is daarencagen echtar matig te 

noemen. Naast aigemene gebraken aan de dakafwadckig (dakpannan) valt met 

name de stechte staat van de gootconstmctia op. Oeze kan met beiast worden en 

verdere degradatJe vergroot het nsico op aFvailende gootdelen.

D« tmfKM—ycormi vcmouoen »c*t wotQi tM c* cnce<TKM%o«^o«<t19

OcMraMn**! aN0*na4-.ti»<9«^4i

&«•

Inter ieur
Oa conditla van het mteneur is neddUk* Hler ztjn met name gebieken van aigamene 

aard eanwezig (sctieurvorming, baschadIginQ}. Op dit momeni worden geen aodere 

nsico^ onderkend.

abc Advicitbaro de Vaal b.v. Casco-onderzotk Bmnanhof 'sCravanhage 20'3'201S
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/n dit hoo^Jsttrti komt de (M*gnose van de peggygfis uH da ondenoeksresuftatcn 

en de nstcoanstfu: aan bod Op basi^ van de vtsuete gebfeken H een tndkadeve 

condPiexore bepaatd op de ftoofde^ementefi. Aan de conodetcore it ten 

ondefttoudsbeboefte peke^jpekf.

Oe tfalffiwefidng verteord tn tan maoge condtie. Cr Hjn reccH dcten wear op 

PK moment tekkapt kan optreoen. CXI pteft naast de matipc conditie ttvens een 

groot rtsicopotentleef mor vervoigKhadc van de onoarconatnictle, dakgoten en 

geveWeten

Conatructle

De conditfe van de ^lnderlng werdt beoonteekl a(s goed. De ^lndtrlng Icon c^ter 

niet beoordeetd woiden tgdens dR ondereoek. Er Is op basts van Wstortscbe

Xntarieur

Oe staat van het Interieur is evcneerts matig. Dtt wordt met name verocKxaakt 

door gebreken ten aanzten van de ptafonctfiHBCie. Om dezc reden Is het 

ptefwxl reeds overiaagd met eeti vlles. DM Is een maatregci met btrekktng 

symptoembestrgding, nr\aar haeft geen correcUef effect op de daadwerlcePJke 

ftsactie van het plafond aan de bovcnconstmctte.

gegevens siechts aen gcnng rtslco aamvertg.

Oe staat van de vtoeren an de spantconctructtc Is redelijk. Voor de vioer is 

wei etn risicopocendeei aanvrtzig vamvege iekkages door gctrtken aan de 

gootconstructte of de dakafwerking. Ooor vochtmdringing vanuft Iekkages kan 

aantasttng ontstaan van baltkoppen of gevelankers 

Oe condiHe van de boofddraagconsffuctie van de dakkap Is wePsMaar rcdalijk« met 

1$ er ptaacsetjk emstige aantastlng bg twee spantbeneo geconscateerd. Hierveor 

was een steckproef M] 6 soanten utgevoerd. DR levert een substantfeet risico op 

voor progressieve schode.

r*«i fM«CanstrucUe

Fundertng

mow
BiXtenschU

oe coodRia van de gesioten deien van oc buRengevti word! ats rtdepjk aaogeduid 

oe rcgeRnacig aangetrofftn gebreken bl) ondtr andtre nardstenen dorpels en ejRen 

kunntn nog retalief cenvoudig wordan berstekl. De gevetopemngen hebben ecbcer 

etn matige condRic. Op veei piaatsen hacfl het verfSYStceni tgn conservcrende 

funcbe van de hooter) hozljndelen deels vtrtoran. Progressieve aantastlng ts op dN 

momerR nog beperkt Ectiter, het rtsICQ van aareasttng Is zcker aanweztg, omdat 

vocht direct m de houCen kozi)ndelen kan trekken.

De dakopeningen eijn bl} B.l m slechte staat. OR betekend dat er mlmmaal 

een grotc or>derhoudsbehoefte Mgt. Hierbl) dient rekenmg tc worden gehogden 

mat vokadige varvaf*gir)g. Op een aantai plaacsen Is de aantastkig dusdanig 

vtr gevofdtrd dat tr dirtcta Intredlng van vocht In de achtarconttructie kan 

piaatsvirvfcn. Naast de matige contNrie Is het rtsRo op gevoigschade dus ook (zter) 

groot

Hooiddraao
b(atanso)il

Gevd open

Gavetdoe
Oak open

Dakdicht

Intarteur

Mgemeen

*«ow »BKmio9 V) oognowviw. <v vugnek# MertAvee a i

abcAdviesfaoni de V mI b.vCaso-ondcfTock Blnnenhof '■ Gnvetiha«e 20-3-201S
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diagnose

<Mrdti hooftistuk komt tfe ctojrnosr y«n Oe gegevtns utt de onderToeksnsmuten 

€n de rtstcoansiyse Mn tod. Op ttasH v«o de vtsveie gedrrtcn tf een MtaMeve 

cpacMckcv* bepMfd op de insokMiemtnten. Apn de condkiescote 1$ etn 

ooderttoudfPehoefie gekoppekt
HatdddmeQ

emtvMcha
Constructle

Oc condtdt van de fundedng vwontt beoort)e«td aH 9oed. De fuiw!ehr>g kon echter nict 

beooftfeeid v«o<t)ef> ti)dens M enderzotit. Er to op basts van Mstoriscbe ^e^evens ook 

stacbts eon gortng ristco aanwcxto^

0« viotr heoft ten radtljke concMit. Tar plaatsa van Ot bttonvtoeren Is 

peeonstateanf dat da dafcktnp van de waparrtng pUatsaHJic (tt) taag is. Naast dit 

gebrek tevert <M (event een rtsico op voor da mlnimaia starkta bd brand. Hat varditnt 

mintmaai da aanbevcitng de dekklng la verbetaran. EcMar. In comblnotia mat bat 

brandvallghaMsconcapt kan pas tntagraal baoordaeld wNKdan of vardere maatrageian 

noodzakakjk zgn. Da hoafddraapamstrucUa it radaklk la noaman.

Cavtf open

Gawidicm

Oak open

DakdkIH
Incerlttjr

tuttanschll

Da gevaiopentnoen zijo m radamka ttaat. &l| da kozijnen an draalande delan zdn «va< 

opanstaanda nadan gacoostataanl. In combkiatia mat gabrakan aan hat vaffsystaam 

kan (K hat kodjnhout op tarmgn nink aantattan. aij de gatiotan gavaUaian is 

asntasing door vocht van da binnanahvarking gcconstatctrd. Da aipamana condtta 

van de buiteweand ti rtdaijk. voor de pabrakcn met bctrakidrtg tot vocht 1$ gaan 

dtractc vtsuata aanieklkig (schada of gebrakan). Da oorzaak van hat ra€le nsico it 

mogeiijk van bouwfysMche aard. Hat verdlant de aenbavtkng Mar nader ondartoak 

near ta doan om vardere progratsiave schada ta vooHtoman. Oe dakafwrcrking 

It radckjk met ptaataaNjk grotera gabrafcan of ntm's. Oorxakan ci)n de madga 

basi^aMtait van da anken gooibakiading an de keperen bevasbging van da Iden.

De tncKobescore^ vethcuOen ?«h «»« tfoipi XM Or oncrmou<ntvottoene

Inhirlatir
Hat intaneur It wi radakjka Candida, afgailtn van aan ptaatsaUJk groot Q^>rak an aan 

aantai aigamana kialna gebrakan.

abcCiKO-onderzaek Blm«nhor 'i Gravenhsvc 20-3-201S Adviesbum de V «al b.v
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diagnose

/A hoofdat\jk kotni de dt^goose v9n Oe gegtvtn% ut d» onOtmekSf^suHsttn 

en tk nsKOsnatyse ma bed. Op baps wt de vtsuek gabrtkart is een ind^fwe 

coixPdascora bapaakf op da boo/dekmeotao. Aan da condOtscont is aart 

ondarfioudkbahoefta pa*WkkS.

CamtiMCOa

Kodadn^

Hodeormg

BirttsMchri
Constnicti*

Voor doorviede H.l is de condioe van de constnictieanderdelen op basis van 

MBaroefiomen oebrHcen goed tc noemen. Naar aanleklirg van bouwkundigi 

gebreken m de gevel aan de zi)dc van Lange Poten is momenteel wet een 

nscopotentleel met becrekking tot de uidcragendc baMtons.

Gevdopan

Cevd Ada
OakOfMn

Oakdicm
littedtur

BultenfchN

De condibf van de geveikozt}f>en s matig te noemen. au de stolen icozynen is op 

aigement schaat corrosie geamstatecrd. Oaamaast zijn de kozgnen vooaien van 

enkei niet doorvai veMg gias. Bij verdere degradaoe is er een reMe kans op schade 

van gtas met ten grote impact voof de omgrnng (ve<«hetd}. Ook de aluminium 

kosjnen op de 4e venHepmg vertonen bouv^ysiscbe gebrefcen en zi)n aan bet ^dt 

van de theorebscdte levensduur. Herstel von de gebreken Is mogeNjk een kans lot 

duunamc varbeterlng op geb«ed van duurzaamheld. energiez&^nkjbeld en comlort.

Oe gesloten gevel btt^ eveneens een mabge condKic. Uitzondering vormt de 

gevel aan de zi)de ven de Tweede kamer <9e sich m ftKe m een 'b«nnensKuatia* 

bevindt. SpedAek de gebreken aan de abverktng van de gevel aan de Lange 

Potentbde levert op de moment een substantiee* rtsicopotentieei op vamnege 

directe vochtmdrlngmo^ met afvalende delen aK gevolg.

Er ziin geen dakopeningen aanwezig. Het getloten dak is m redeljke staat.

Met name biJ de koepelooostrucbes Is een ristco aanwezig op aantasbng. Oe 

kocpeiconstrucoes zi|n m bet ondemck met mtegraai beoordeeid. Aanbeveimg ts 

nader ondenoek naar de staat van de koepeH ut voeren, in reiade toe mogeNjke 

aantastmg door lekkages M bet vtrleden

Aigemeen

De inocatimcorvs wainouoan nen vs voH)t tot o« onetrrioiio»o«no»'i«

wacit ■ n ic*« •«»

uc«

abt AdVKsburo de Voal b.v Casco-ondcraoch Bnnenhof '■ Gravenhage 20-3*2015
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Ifitcrtcnr

Het intertcur hecft ten redetykc condttle. Er Is op dit moment Is nog wd ecn kldn 

fisicopolentleel sanwezlg met bctrakklng tot de sheerUng bU ds lainetlenplBlafKls- 

at) toekomstige neerictaendicden of aenpasslngen eon da plafoftds dient de 

statdntalt van de tmasUglngscaiistiuctia In acM te oorden genomen.

Op baste van het huKUge ondencoek ts slacms een eersta imHcatle verkiagen van 

de bcmndekklng. Daze Is In somodga gevallen matig an In somndge gevaNen 

redenjk. Op een aantal plaaiian is geconstateeid dM Wgen de oorapronkelljke 

betonconstnictia een Mag spultbeton Is aangebrecht.

Om can goeda uttspraek over da mnaHtelt van da betantonstixtle te kunnen 

doen Is nader ondertoak noodzakalUk. Olt kan actiter pas uitgevoerd worden nadat 

ralevante aniilerdocumenten over het casco sanwezlg zijn ot nadat het casco door 

ultvoeng onderzoak vetiedig Is In- an doorgenwten (Inckjsler da aanwezigtieid van 

wapanlngsstaal an dalddng).

Onderzoak actiade tenge Petwi

De bunetigevel aan de zijde van lange Poten heaft In varhouding aan slachta staat. 

Er Is omvangnjlte schade geconstataerd aan met name de gevetahverklng. Op dIt 

iiiMnent Is dkecte vodittndrtnglng mogelyk. wasrdoor de kans op gawoiosschade 

aanzlenb)k Is.

Ten Cl)de van het ondenotdc wcnlen werkzaandieden uttgevoerd aan de gevel. De 

werkzaamhcden hadden betrekking (9 het vendjdeien van bszlttende geveldelen 

waaionder tegehretk. Omdat de verwl^lerlng reeds ver was geverderd, was een 

mtegraie beooitleung van de onzatt, aard en omvang van de schade nM meer 

mogelUk. Op nasis van de aangetroffen getueken liggen een aantal mogeiipie 

Dotzaken voor (te hand waaionder

SleUite staat van het voegwerk van de tegeb. mogelljk ook matige kwaittett 

van de bevestiging;

Indtlngkig van vocht achicr gevelafweiking;

(tevolgschade, waaronder vorstsrtinde:

Progressteve gevolg schade van da athtertanstnictle door vcrdera 

vochbndrtnglng.

Onderzoefc kwalKalt betenconstzuctla

voor het onderaoek near de betoncanstnictto Is arehlefondenoek ultgevocnJ en b 

een vbuele opname gedaan. De resuttaten z|)n vastgclegd In noofdstuk S van de 

bUlage. Htt archteronderzoek heelt geen bnilkbare kiteimatle opgeitverd over de 

opbouw of samenstelllng van het betoncssco. Hlerap b beskiten om op een aantal 

plaatsen destnicuef ondenoek ult te vocrcn naar de dekUng van de wapening.

abtAdvtesbura de Voal buv.Casco-onderzoek Bmnenhof 'a (teavenbage 20-3-201S
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diagnose

imr OMtn dn ftoofAtuk komt de dtagnose y«o de gegevm vtt dr ondemxAsresufraren 

en de nsieosnttyse ma dod. Op tests rsn de ¥iaveks gtbrtktn it een indkcatirve 

cotMMieseore tepstw op de tetetfeJewcAten. am de cptirtfiescote ts een 

onderftpudstetee/te pefkoppHd.

CoRsmictlt

FuMenrig

HooidorMS

Conttmctle

D« funderino en de vtoerconstnictle s m goede stsac De houten constotctie van 

het tek vertDOnd wet licMe gebreken waaronder lekkegespdrtn vaeot bet dak 

maar hteft over he( aigemeen een redeU^ct cooddie.

Gev« opM

GevddchC

OM Open

OakdicM
tuiteaschU

Of bultengevei zitt er oo het oag zcer goed ut voomamcHik vanwege groot 

onderhoud / herstel in 2014.de opnames zi)n echter reeds atgemene 

gebreken geconstaieerd aan de cooservermg (verfsysteem) van aite gletijreren 

onderdeien. zoais gevekilsieA, kozdf>en en comoies. Oetc mtte degredatte maakt 

dA de condtUe van de gevet In redetiike staat ts. Oe snele degradaoe van de 

conservcrtng is een indicatJe van een tesiskwaatett d« veroonadd kan zgn door 

een matigc wijze van uitvoering at txjvoorttecid orwotdoende voorttehandeMng.

Oe esacte ooraak kan zander destrvcUet ondcrzodt ntet worden vasigcsteld. 

Dakopemngen hebben een redeiijke kwatttelt De dakaNrtrkiog verkeert echtcr m 

siechte staat Er zgn algemenc gebreken van aanctentijke omvartg geconstaieerd 

waaronder vonedlgc degrad^le van zinktn dakafwerVIng. Op ten aarKai piaatsen is 

hec dak iek en kan vocnt direct het dakpakket tndringen. Tevcns is gtconstateerd 

dat de opbouw van het dakpakket bouwkundig anjuist is. Onder aodare het 

ontbreken van ventiiatic van hec link en de ateeiighetd van een damprernmende 

laag tijn zeer waarschtjnSjk de oorzaak van vodHlntredlng In het dakpakket 

waardoor ook de dakateerking sterk is gedcgradeerd. Door de staat van het 

dakviak in combeiade met de aantvezige rtsico’S kgt vervangtng van het voHeoige 

dakviak voor de hand

Intarlsur

kigamBU

0« •nocanvscoii's vwno»aen rtch an voigt tot m ot>otfr>oMno«r»oe<t«

■4.

Inter leur

Het mctrieur verkeert vi redeii)kc staat. Wei zgn op een aMtai posibes de eersu 

gevoigen van lekkages ut hec dak waargenomen.

abt AdvinbuTD de Vatl b.v. Casco.ondcnoeli Mnnenhol *0 Cra.enhage 20-3-201S
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1
gebrekenlijst

*«i Ot ffCioondv QtbrMier^ju Homm
•niL»l f» oeor«(ren voor mM tn(«mui#fT ’o*wnrQ»rrl' 
»n Of voi*«dtQ€ aDn»m««)ii it tcrvg (•
vwrevn <fk hoe^Of i wn «« tf)(»90

abtCasco-sndcnoek Binnenhof *( 6r»c«ilwge 20-3-20 IS AdvicxlMm dc Vul b.v.
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*in oe nierfiMSi g«toonM komtn
•nMK dc 9«tKn«n v«y m«c in<tA\it«u gavcKord 

‘etnc*. de voi»ea>9C opA«m«i»{Vt i« (»rug le 
vtndcn m hoofcKtuk t v«r «• ix|U»o«

abc AdvieshiffD dr Vaal b.v. CascO'OAdmoek Bmoenhof *9 6ravenh«gc 20-3*2015
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