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Bijiage A: Kei nwaarden

Onderstaand zijn de kernwaarden weergegeven welke de basis vormen van de 
adviezen en analyses welke zijn verwerkt in het technisch structuurontwerp.

Belevingsvvaarile

Differentiatie
• Versterking in differentiatie per gebouw

Integratie

• Karaktervolle interventies, ook de huidige tijd laten spreken

• Onderlinge integratie van bijvoorbeeld de 
beveiliging-,brandcompartimentering- en klimaatzones

Comfort
• Prestaties waar mogelijk verbeteren in balans met monumentale waarden 

en gebouwkarakteristieken van het complex. Maatwerk per gebouw(deel).

Gebruikswaarde

Functionaliteit

• Verbeteringsslag in ruimtegebruik

• Ruimten goed bereikbaar te maken

• Elders onderbrengen van installaties zoals het datacentrum

• Meer ruimte voor grote commissievergaderingen (Eerste en Tweede 
Kamer) en vergaderfaciliteiten (Algemene Zaken en Raad van State)

• Meer informele ontmoetings- en overlegplekken (Tweede Kamer en 
Algemene Zaken)

• Een herschikking en/of aanpassing van de restauratieve voorzieningen 
(Eerste Kamer, Tweede Kamer, Raad van State en Algemene Zaken een 
herinrichting van de plenaire zaal (Tweede Kamer)

Logistiek

Een logistieke hoofdstructuur die voldoet aan de gewenste functionaliteit 

Betere orientatie

Betere doorstroming van diverse soorten bezoekerstype

Betere processen van verspreiding van (restauratieve) goederen, de 
vuilafvoer en de schoonmaak
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• Toegankelijklieid verbetereu voor luindei valideu, goede mindei-v alide 
toiletten

Beveiliging

• 10.1b

• 10.1b

• lO.I.b

• 10.1b

Toekomstwaarde

Flexibiliteit

• Flexibiliteit in het niinitegebniik: uitwisselbaarheid van gebniikers biimen 
de eigen organisatiezone

• Opheffen van knelpiuiteu en blokkades tussen de gebouwen eu 
gebonwdelen

Beheer
Continniteit bedrijfsvoering is essentieel voor het primaiie proces (24/7) 

Stnictiu^eel vemieuwen van de elektrotechnische, klimaat- en ICT- 

installaties

Opniimen oude installaties

Logische en heldere technische hoofdinfrastnictnur die goed toegankelijk

IS

Monitoren van de vitale ouderdelen

Onderhoiid en de veivanging efficient in tijd en geld

Aanpak geent op een exploitatieperiode van vijfentwiutig jaar

De eerste 25 jaar niet meer uit het gebouw voor uitvoering grootschalig

onderhoiid

Duurzaamheid
• Het Bnmenliof toekoinstbestendig te maken

• Het venninderen van het energieverbniik
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• Veibeteren van de eiiergiepiestatie (WKO, themiische isolatie daken, 

zonweriug)

Omgevingswaarde

Buitenruimten
• Het Bimienliof imichteu zodanig dat dit recht doet aan de aaid. het gebniik 

en het imieke karaktei van de niimte. Als ontvangstruimte, 

ontsluitiugsmimte of verblijfsmimte

• Een nieuvv verlichtiugsplan: 10.1 .b

• betere uitlichting van het complex

• Expeditie mimten en stallingplaatsen ais onderdeel van de logistieke

• hoofdinfiastnictniu' met een betere iupassing in gevelbeeld van het

• Biimenhofcomplex Aansluiting op de stad

• Historische aansluiting van het Biimenliof op de stad zichtbaar maken

• Het Bimienstadplan 2010-2020 (jimi 2010) en het ambitiedocument Keni

• Bijzondei (jiini 2016) zijn aanknopingspunten voor verbetering van de

• aansluiting van het Biimenhofcomplex op de stad Kansen tijdens de 

renovatie

• Het Bimienliof is tijdens de renovatie een bouwplaats maar blijft als

• bestemming en onderdeel van de Haagse bimienstad ftmctioneren

• Zichtbaar houden van het Biimenhof

• Een ‘luchtbnig’ tijdens de renovatie
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Bijlage B: llitgangspunteii

Het tecbiiische stmctiiiirontweip is gebaseerd op de volgeiide iiitgangspimten;

• Kerawaarden d.d. 2 febniaii 2017, Rijksvastgoedbedrijf

• Randvoorwaarden reuovatie, d.d. 10 maart 2017, Rijksvastgoedbedrijf

• Reikwijdte versie 17, d.d. 18 jimi 2015, Rijksvastgoedbedrijf

• Docmnenteu hieraichie, d.d. 18 april 2017, Rijksvastgoedbediijf

• Oiitwerpteam oveiieggeu, 2 wekelijks tiisseu 4 april 1017 en 25 jiili 2017

• Teclinische overleggen:

• Gebmikers:

o Tweede Kamer, d.d. 30 jiini 2017 en xx augiistiis 2017 

o Raad van State, d.d. 4 juli 2017 en 25 juli 2017 
o Eerste Kamer, d.d. 6 juli 2017 en 20 juli 2017 

o Algemene Zakeu, d.d. 6 juli 2017 en 24 juli 2017

• Rijksvastgoedbediijf, Directie Vastgoedbeheer:

o Preseutatie Directie Vastgoedbeheer, d.d. 23 mei 2017 
o Tecluiisch overleg, d.d. 3 juli 2017

• Rijksvastgoedbediijf, Directie Trausacties en Projecteu
o Theuia coustnicties, d.d. 21 jimi 2017 

o Thema elektra en nuts, d.d. 22 jimi 2017 

o Thema archeologie, d.d. 23 jimi 2017
o Tliema werktuigbouw, NUTS & klimaatonderzoeken, d.d. 26 jimi 

2017

o Thema bouwliistorie, d.d. 27 jimi 2017

• De diverse roudleidingeu

h) overeeusteimuiug met de docmueuten hierarchie zijn de Ambitiedocmuenten 
van de verschilleiide gebmikers en de Objectvisie van het Rijksvastgoedbedrijf 
niet als uitgaugspimt gehaiiteerd. Gelijk aan de overige ‘ter informatie’ ontv'angen 
gegeveus zijn deze documeuteu als uaslagwerk gehaiiteerd. hi het geval van 
referte zal dit middels de literatuiulijst iuzichtelijk wordeii geniaakt.
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liijlage (': Overleggeii ^ehrulkers eii beheerder

Ter veibrediiig vaii bet kemiisiiiveaii zijn er diverse tecluiische overleggeu 
gevoeid met de verscliillende belaiigliebbenden. De overleggeu met de diverse 
adviseius van de Directie Traiisacties eii Projecten zijn buuieii bet teclmiscb 
stnictuuroiitvverp iugezet als teclmiscb uaslagwerk.

Uit de diverse teclmiscbe overleggeu met de gebniikers eu de Directie 
Vastgoedbebeer ziju belangiijke overeeiikomstigliedeu op bet gebied vau 
ervariugeu, voorkeuren eu visie gedistilleerd. De volgende algemeue leidmotieveu 
zijn als actieve input gebauteerd bij de totstandkomiug vau bet teclmiscb 
stiuctuuroutweip.

Overeenkomsten / leidniotieveii

Verboogde bediijfszekerbeid eu 10.1 .b is vvenselijk io i b 
in bet algemeen eu bet volledig laten 

ftmctiouereu van de primaire bedrijfsprocesseu in pleuaire- eu raadzaleu, 
commissiekamers lO.I.b

Teclmiscbe flexibiliteit eu adaptiviteit is vvenselijk op geboiiwiiiveau. Op 
mimteuiveaii is bet gewenst om de voorzieiiiugen van de lO.I.b 

IT- eu AV-systemeu te kiimien aanpasseii.

Goede bereikbaarbeid eu bebeer van installaties ziju van groot belang. 
Responsetijdeu en fysieke binder voor bet verbelpeu van stormgeu eu 
regulier ouderboud dienen te worden beperkt.

Ceutraal gedeelde en gemeenscbappelijke installaties ziju geeu bezvvaai. 
Belangiijke voorvvaarden zijn; bet kuimeu blijven bebereu vanuit de 
gebmiker en bet couforaieren aan de betreffende veiliglieidseiseu.

Het comfort van bet biimenklimaat dieut voor grote delen vau bet 
Bimienliof te worden verbeterd.

bi bet buidige gebniik zijn zowel de klimaatiustallaties als de veiiicbting 
en AV-installaties grote energieverbmikers. De ambitie is om m de 
toekomst zo min mogelijk energie te verspilleu. Over bet algemeen wordt 
ten aanzien vau dumzaambeid bet Rijksbeleid gevolgd.
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1): Duiir/aHiiiheid

1

In het hoofdrappoit; “Techiiisch Stnictiuiroutweip Plus” is iu de diverse 
hoofdstiikkeu het thema diuuzaamheid aangehaald. In deze bijlage worden deze 
aspecteu samengevoegd. veider ouderbouwd eii aaugevaild tot een complete 
duiirzaamlieidsbij lage.

Aiink'iding

Het Biimeiiliof lieeft bewezen dmuzaam’ te zijn. Het fiuictioueert iiimiers letterlijk 
al eeuweu op deze plek als gebouweucomplex voor de wetgevende, rechtelijke en 
uitvoereude macht.

1.1

Bekekeu over de gehele gescliiedeuis heeft het gebouw zich vrij geleidelijk 
outwikkeld. maar hebbeu de mstallaties pas in de laatste halve eeuw him intrede 
gedaan m het gebouw. Veiwanning zat oorsproukelijk ook in gebomveu, luaai 
bijvoorbeeld koehug. 10.1.b
installaties zijn allemaal vrij ‘recent’ toegevoegd. Het gebouw eu de gebniiker van 
nu is daardoor veel meer energie gaan gebniiken en de huidige bouwkimdige en 
installatietechnische mogelijkliedeu oui dit te reduceren worden nog niet benut.
De grootschahge renovatie is daarom een goede aanleidmg om te bezien welke 
kauseu er nog liggeu.

1400 1500 1700 1800 1900 7000ISOO

Figuur 1; Schematiiche weergave van de bouwhmdige en installatietechnische ontwiUteling op het 
Bmnenhof

1.2 Ambitic

Er zijn 3 kemwaardeu gefommleerd roud het thema diuuzaamheid:

* De Wortd ComnnsKm on environment and Development van de Veremgde Naties omscbn^ n het rapport *Our Common fubire* duurzaamheid aH 
voIgt *Ouurzame ontvnkKeitng ts de ontvNkketmg de aansHjit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaltes 
om VI hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen*
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• Het Bimieiiliof toekonistbestendig te maken
• Het vennindereu vaii het energieverbmik
• V'erbetereii van de eueigieprestatie (WKO, themiische isolatie dakeu, 

zonweiiug)

In de huidige sitiiatie ziju er alleeu duurzaamlieidsiuaatregeleu op kleiue schaal 
toegepast. Naviaag tijdens de dialogen met de gebmikers leeit dat alle gebnukei's 
giaag meer verdiiiirzamiiig zieu. Hoewel er geen hoge ambities ziju, wil men 
giaag doen wat realistisch kau. Daaraaast is men van meiiiug dat aangezien het 
thema duui^aamlieid in de politiek hoog op de agenda staat, het niet mag 
outbreken als doelstelliug voor de renovatie.

Doeistellingen overheid eii Rijksvastgoedbedrijf
Op verschilleude niveaus (iutemationaal. uatiouaal, regionaal) wordeu momenteel 
afsprakeu gemaakt om diuirzaamheidsdoelstellingen te concretiseren. In deze 
paragiaaf wordeu deze doeistellingen kort toegelicht. Het is belaugrijk dat de 
voorgestelde duurzaamheidsvisie voor het Bimieuliof (onafliankelijk van de mate 
waariu deze wordt doorgevoerd) in ieder geval in lijn ligt met de visie van de 
overheid en het Rijksvastgoedbedrijf.

1.3

Nationual kader op basis van internatioiiaie afsprakeu

Nederland heeft zich via het Klimaatakkoord van Paiijs gecoimuitteerd aan het 
beperkeu van de moudiale temperatiuirstijgiug tot mini onder de twee gradeu 
Celsius, met het streveu deze temperatinustijgiug tot anderhalve graad te 
beperkeu.

Coufomi het Energieakkoord is eeu topdoelstelling gefoimiileerd om in 2050 
klimaatneutraal te ziju. In de Energieagenda 2016, “Naar een C02-anne 
energievoorzieuiug” ziju verschilleude belangiijke uitgangspimten benoemd:

• Er wordt iugezet op een sterke veiiniuderiug van het gebmik van aardgas.
• Het kabinet bereidt wettehjk veiphchtende maatregelen voor, zoals eeu 

minimum energielabel voor corporatiewoniugeu en kantoren.
• Belangiijke rol grootschalige wamitenetteu
• Realisatie van de eiiergietransitie viudt gjotendeels plaats op regionaal en 

lokaal niveau.
De huidige wetgeviug richt zich vooral op uieuwbouw. Nieuwbouw levert echter 
maai eeu beperkte bijdrage voor de beuodigde verdiuuzaming van de gebouwde 
omgeving. De grootste opgave is om bestaande wouiugeu en geboiiwen op C02- 
anne wijze te gaan verwaraieu.

IJ.l

Doeistellingen geiiieeiile Den Haag

De Gemeente Den Haag zet in op klimaatneutraal. hi het ‘Klimaatplan Den Haag’ 
(jiuii 2011) wordt dit gespecificeerd waarbij het volgende statement als concrete 
doelstelliug is geiiiteipreteerd:

1.3.2
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"Met eeu klimaat ueutrale stad (mitigatie) wordt iu dit kliuiaatplan bedoeld dal het 
diiecte eiiergiegebniik iii de stad volledig door dumzame energiebioimeii wordt 
geleverd, Het gaat daaniiee diis om het temgdiingea van de emissies door het 
gebniik in de stad van elektriciteit, gas, wannte, koiide en verv'oer.”

Doelstellingeii Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf volgt in haar doelstelling het Energieakkoord van de 
Rijksoverheid. hi het Energieakkoord is een topdoelstelling is geforamleerd oin in 
2050 kliinaatneutraal te zijn. Doelstelling voor specifiek de gebouwde omgeving 
is energieneiitiaal in 2050.

1.3.3

EnergieRijk Den Haag 2.0

Het Rijksvastgoedbedrijf, de Gemeeute Den Haag en het Directoraat Generaal 
Overheidsorganisatie (DGOO) werken sainen in het project EnergieRijk Den 
Haag 2.0 (ERDH 2.0) voor een duurzainere energievoorziening van een gioot 
aantal overheidsgebouwen in het eentmmgebied van Den Haag. Het doel van het 
EnergieRijk wordt als volgt omschreveu:

"Voor 16 geboiiwen in het eentmmgebied van Den Haag, die tot de 
gebouwvoonaad van het Rijksvastgoedbedi ijf en de Gemeente Den Haag 
behoren. moeten maatregeleu wordeu genomeu die daadwerkelijk ertoe leiden dat 
ten opzichte van de sitiiatie in 2016 het energieverbmik van deze gebouwen in dit 
gebied uiterlijk in 2040 gereduceerd en geheel fossielvrij is. daarbij voomitlopend 
op Eiu'opese doelstellingen voor energiebespanng en energie-efficientie in 2050. 
hi 2050 moeten alle Rijksgebouwobjecten euergieiientraal zijn in Den Haag.

1.3.4
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Bijlage A: Kernwaarden

Onderstaand zijn de kernwaarden weergegeven welke de basis vormen van de 
adviezen en analyses welke zijn verwerkt in het technisch structuurontwerp.

Belevingswaarde

Differentiatie
• Versterking in differentiatie per gebouw

Integratie
• Karaktervolle interventies, ook de huidige tijd laten spreken

• Onderlinge integratie van bijvoorbeeld de 
beveiliging-.brandcompartimentering- en klimaatzones

Comfort
• Prestaties waar mogelijk verbeteren in balans met monumentale waarden 

en gebouwkarakteristieken van het complex. Maatwerk per gebouw(deel).

Gebruikswaarde

Functionaliteit

• Verbeteringsslag in ruimtegebruik

• Ruimten goed bereikbaar te maken

• Elders onderbrengen van installaties zoals het datacentrum

• Meer ruimte voor grote commissievergaderingen (Eerste en Tweede 
Kamer) en vergaderfaciliteiten (Algemene Zaken en Raad van State)

• Meer informele ontmoetings- en overlegplekken (Tweede Kamer en 
Algemene Zaken)

• Een herschikking en/of aanpassing van de restauratieve voorzieningen 
(Eerste Kamer, Tweede Kamer, Raad van State en Algemene Zaken een 
herinrichting van de plenaire zaal (Tweede Kamer)

Logistiek

Een logistieke hoofdstructuur die voldoet aan de gewenste functionaliteit 

Betere orientatie

Betere doorstroming van diverse soorten bezoekerstype

Betere processen van verspreiding van (restauratieve) goederen, de 
vuilafvoer en de schoonmaak
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• Toegankelijkheid verbeteieii voor minder valideu, goede miudervalide 
toiletteu

Beveiliging

• 10.1b

• 10.1b

• lO.I.b

• 10.1b

T oekoinstwaarde

Flexibiliteit

• Flexibiliteit in bet mimtegebmik: uitwisselbaarheid van gebmikers bimien 
de eigen organisatiezoiie

• Opheffeu van kuelpimteu eu blokkades tiissen de gebouwen en 
geboiiwdeleu

Beheer
Continniteit bedrijfsvoering is essentieel voor bet primaire proces (24/7) 

Stinctiueel veraieuwen van de elektrotecbniscbe, kliinaat- en ICT- 

iustallaties

Opmimen oiide mstallaties

Logiscbe en beldere tecbniscbe boofdinfiastnicbuu die goed toegankelijk

IS

Monitoreu van de vitale onderdelen

Onderboud en de verv'angiug efficient in tijd en geld

Aanpak geent op eeu exploitatieperiode van vijfeutwintig jaar

De eerste 25 jaar niet ineer uit bet gebouw voor uiU oering grootscbalig

onderboud

Duurzaamheid
• Het Bimienliof toekomstbestendig te niaken

• Het veraiiuderen van bet eiiergieverbinik
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• Verbeteieu vau de eiiergiepiestatie (WKO, themiische isolatie daken, 

zonweriiig)

Oiiigevingswaarde

Buitenruimten
• Het Biimeiiliof iiirichteu zodanig dat dit lecht doet aan de aard. het gebniik 

eu het imieke karakter vau de niimte. Als ontvangstmiiute, 

outsluitiugsniimte of verblijfsmimte

• Een uieiiw verlichtingsplau: 10.1 .b

• betere uitlichtiug van het complex

• Expeditie niimteii en stalliugplaatseu als onderdeel van de logistieke

• hoofdinfrastmcnuir met een betere inpassiug in gevelbeeld van het

• Biimeuhofcomplex Aansluiting op de stad

• Histoiische aansluiting van het Bimieuliof op de stad zichtbaar maken

• Het Bmneustadplan 2010-2020 (juni 2010) en het ambitiedocument Kern

• Bijzonder (jiub 2016) zijn aanknopingspiiuten voor verbetering van de

• aansluiting van het Biunenliofcomplex op de stad Kansen tijdeus de 

renovatie

• Het Bimieuliof is tijdens de renovatie een bouwplaats uiaai blijft als

• besteimuing en onderdeel van de Haagse bimienstad fimctionereu

• Zichtbaar houden van het Biunenliof

• Een ‘luchtbnig’ tijdeus de renovatie
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Bijia^o B: I if^aii^spiiriten

Het tecluiische stnictxuuontweip is gebaseerd op de volgeude uitgangspiuiteu:

• Kerawaardeu d.d. 2 febniaii 2017, Rijksvastgoedbedrijf

• Raiidvoonvaardeu reiiovatie, d.d. 10 maait 2017, Rijk.svastgoedbediijf

• Reilcwijdte versie 17, d.d. 18 jimi 2015, Rijksvastgoedbediijf

• Documeuteu liieiarchie, d.d. 18 april 2017, Rijksvastgoedbediijf

• Outvverpteam overleggen, 2 wekelijks tussen 4 april 1017 en 25 juli 2017

• Tecluiische overleggen:

• Gebniikers;
o Tweede Kamer, d.d. 30 juui 2017 en xx aiigustiis 2017 

o Raad van State, d.d. 4 juli 2017 en 25 juli 2017 

o Eerste Kaiuer, d.d. 6 juli 2017 en 20 juli 2017 
o Algeiuene Zakeu. d.d. 6 juli 2017 en 24 juli 2017

• Rijksvastgoedbedrijf, Directie Vastgoedbeheer:

o Preseutatie Directie Vastgoedbeheer, d.d. 23 iiiei 2017 
o Tecluiisch ov'erleg, d.d. 3 juli 2017

• Rijksvastgoedbedrijf, Directie Transacties en Projecten
o Thema constmcties, d.d. 21 jiuii 2017 

o Thema elektra en nuts, d.d. 22 jmii 2017 
o Thema archeologie, d.d. 23 jimi 2017
o Thema werktuigbouw, NUTS & klimaatonderzoekeu. d.d. 26 jimi 

2017

o Tlienia bouwhistorie, d.d. 27 jimi 2017

• De diverse rondleidingen

hi overeenstemming met de dociuneuteu hierarchie ziju de Ambitiedocumenteii 
van de verschillende gebniikers en de Objectv'isie van het Rijksvastgoedbedrijf 
niet als uitgangspimt gehanteerd. Gelijk aan de overige ‘ter informatie’ ontv'angeu 
gegevens zijn deze documenten als naslagwerk gehanteerd. hi het geval van 
referte zal dit middels de literatuurlijst iuzichtelijk worden gemaakt.
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Bijlage ( : ()veiie«^eii ^ehruikc*rs en heheerder

Tei verbiediiig vaii het keimisniveau zijn ei diverse teclmisclie overieggeii 
gevoerd met de verschilleiide belaiighebbeudeu. De oveiieggen met de diverse 
adviseiirs van de Directie Trarisacties en Projecten zijn bitmen het teclmisch 
stnictniiroiitweip iugezet als teclmisch uaslagwerk.

Uit de diverse technische overleggen met de gebruikers en de Directie 
Vastgoedbeheer zijn belangrijke overeeukomstiglieden op het gebied van 
eivariiigeu, voorkeureu en visie gedistilleerd. De volgeude algemene leidmotieveu 
zijn als actieve input gehanteerd bij de totstandkoming van het technisch 
stnictuurontweip.

Overeenkonisten / leidniolieven

Verhoogde bediijfszekerheid en 10.1.b is vvenselijk to 1 b 
in het algemeen en het volledig laten 

fimctioneren van de primaire bediijfsprocessen in plenaire- en raadzalen. 
commissiekamers lO.I.b

Teclmisclie flexibiliteit en adaptiviteit is wenselijk op gebouwniveau. Op 
niimteniveau is het gewenst om de voorzieningen van de lO.I.b 

IT- en AV-systemen te kuimen aanpassen.

Goede bereikbaarheid en beheer van installaties zijn van groot belang. 
Responsetijden en fysieke hinder voor het verhelpen van storingen en 
regulier onderhoud dienen te worden beperkt.

Centraal gedeelde en gemeenschappehjke installaties zijn geen bezwaai'. 
Belangrijke voorwaarden zijn; het kimnen blijven beheren vanuit de 
gebiiiiker en het confonneren aan de betreffende veiligheidseisen.

Het comfort van het bimienklimaat dient voor grote delen van het 
Birmenliof te worden verbeterd.

In het hiridige gebmik zijn zowel de klimaatrnstallaties als de verlichting 
en AV-installaties grote ener gieverbnrikers. De arnbitie is om m de 
toekornst zo min rnogelijk energie te verspillen. Over het algemeen wordt 
ten aanzien van dmrrzaamheid het Rijksbeleid gevolgd.
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Bijlage 1): Diiurzaaniheid

liileiclin^1

In het boofdrappoit; “Teclmisch Stnietuurourwerp Plus” is in de diverse 
hoofdstnkkeu het thema duiuzaaiuheid aaugehaald. In deze bijlage worden deze 
aspecten samengevoegd. verder oudeibouwd en aaugevuld tot eeu complete 
diuirzaamlieidsbijlage.

Aanieiding
Het Bumenliof heeft bewezen dimrzaam* te zijn. Het fimctioueert immei's letterlijk 
al eeuwen op deze plek als geboiiweucomplex voor de wetgevende, rechtelijke eu 
uitvoerende macht.

1.1

Bekeken over de gehele gescliiedeuis heeft het geboiiw zich vrij geleidelijk 
outvvikkeld. maai hebbeu de installaties pas in de laatste halve eeuw him iutrede 
gedaan in het gebouw. Veivvarming zat oorspronkelijk ook in gebouwen, luaai 
bijvoorbeeld koeliug, lO.t.b
installaties zijn allemaal vrij ‘recent’ toegevoegd. Het gebouw eu de gebniiker van 
nu is daardoor veel meer energie gaau gebniiken en de huidige bouwkimdige eu 
iustallatietechnische mogelijklieden om dit fe reduceren worden nog uiet benut.
De giootschalige renovatie is daarom eeu goede aanleidmg om te bezien welke 
kauseu er nog liggeu.

ISOO 30001500 1300 1900lAOO 1600

Figuur 1; Schemansche weergave van de bouwhmdige en installatietechnische ontwikkeling op het 
Binnenhof

Aiiibitie1.2
Er zijn 3 kemwaardeu gefonuuleerd roud het thema dmuzaamheid:

' De Wortd Comrression an envinonment and Oevetopment van de Verengde Nates orrecNifft in het rapport ‘Our Common future* duurzaamheid als 
vdgt ‘Ouurzivne ontwikkelirfo is de ontvwkiieiing die aansluit op de tehoeflen van het heden 2or)der het vennogen van de toetomsbge generates 
om n hun etgen behoeflen te voorzien in gevaar te brengen’
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• Het Bimieiiliof toekoiiistbestendig te makeu
• Het venninderen vau het energieveibmik
• Verbeteien van de eueigiepiestatie (WKO, themiische isolatie daken. 

zonwering)

Ill de huidige sitiiatie ziju er alleeii diuuzaamheidsmaatiegeleu op kleine schaal 
toegepast. Naviaag tijdeus de dialogeu met de gebmikers leert dat alle gebniikem 
giaag meei verdimrzamiiig zieu. Hoewel er geen hoge ambities zijn, wil men 
giaag doen wat realistisch kan. Daamaast is men van meuing dat aangezien het 
theina dumzaamlieid in de politiek hoog op de agenda staat, het niet mag 
ontbreken als doelstelliug voor de renovatie.

Doelstelliiigeii overheid en Rljksvastgoedbedrijf
Op verschillende niveans (iutemationaal. natiouaal. regionaal) worden momenteel 
afspraken gemaakt om duurzaamheidsdoelstellingen te concretiseren. In deze 
paiagraaf worden deze doelstellingen kort toegelicht. Het is belangrijk dat de 
voorgestelde diuuzaamlieidsvisie voor het Binnenhof (onafliankelijk vau de mate 
waariu deze wordt doorgevoerd) in ieder geval in lijn ligt met de visie vau de 
overheid eu het Rijksvastgoedbedrijf.

1.3

Natiouaal kader up basis van internatiuiiale afspraken

Nederland heeft zich via het Klimaatakkoord van Paiijs gecoimuitteerd aan het 
beperken vau de moudiale temperatmustijgiug tot mini onder de twee giaden 
Celsius, met het streven deze temperatuurstijging tot anderhalve graad te 
beperken.

Confomi het Euergieakkoord is eeu topdoelstelling gefomuileerd om in 2050 
klimaatneutraal te zijn. In de Euergieagenda 2016, “Naar een C02-aime 
energievoorzieuiug” ziju verschillende belangrijke ihtgangspimten beuoemd:

• Er wordt iugezet op een sterke verminderiug vau het gebniik van aardgas.
• Het kabinet bereidt wettelijk veiphchtende maatregeleu voor, zoals een 

minimum energielabel voor coiporatiewoningen eu kantoreu.
• Belangiijke rol gjootschahge warmteuetteu
• Realisatie vau de euergietransitie viudt giotendeels plaats op regionaal eu 

lokaal niveau.

De huidige wetgeving richt zich vooral op uieuwbouw. Nieuwbouw levert echter 
maai eeu beperkte bijdiage voor de beuodigde verduurzammg van de gebouwde 
omgeviug. De grootste opgave is om bestaaude wouiugen eu gebouwen op C02- 
aniie wijze te gaan v'erwanuen.

1.3.1

Doelstellingen genieente Den Haag

De Genieente Den Haag zet in op klimaatneutraal. hi het ‘Klimaatplau Den Haag’ 
(jiuii 2011) wordt dit gespecificeerd waarbij het volgende statement als concrete 
doelstelliug is geinteipreteerd:

1.3.2
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“Met eeu klimaat iieutrale stad (luitigatie) wordt iu dit klimaatplaii bedoeld dat het 
directe energiegebniik in de stad volledig door duiirzame energiebronnen wordt 
geleverd. Het gaat daaniiee diis oin het tenigdriiigen van de einissies door het 
gebniik in de stad van elektiiciteit, gas, wanute, koude en vervoer.”

Doelstelliiigen Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf volgt in haar doelstelling het Energieakkoord van de 
Rijksoverheid. hi het Energieakkoord is een topdoelstelling is gefomuileerd om in 
2050 klimaatnentraal te zijn. Doelstelling voor specifiek de gebonwde omgeving 
is energieneiitiaal in 2050.

1.3.3

EnergieRijk Den Haag 2.0

Het Rijksvastgoedbedrijf, de Gemeente Den Haag en het Directoraat Generaal 
Overheidsorganisatie (DGOO) werkeu saiuen in het project EnergieRijk Den 
Haag 2.0 (ERDH 2.0) voor een diuuzainere energievoorziening van eeu gioot 
aautal overheidsgebouwen in het ceutmuigebied van Den Haag. Het doel van het 
EnergieRijk wordt als volgt omschreven:

“Voor 16 gebouweu in het centnimgebied van Den Haag, die tot de 
gebouwvoorraad van het Rijksvastgoedbedr ijf en de Gemeente Den Haag 
behoren. moeten maatregeleu worden genomen die daadwerkelijk ertoe leiden dat 
ten opzichte van de situatie in 2016 het energieverbniik van deze gebouweu in dit 
gebied iiiterlijk in 2040 gereduceerd en geheel fossielvrij is, daarbij vooniitlopend 
op Eiuopese doelstelliiigen voor energiebespariug en energie-efficientie in 2050. 
hi 2050 moeten alle Rijksgebouwobjecteu energieneiitiaal zijn iu Den Haag.

1.3.4
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Eiiei gieRijk richt zich op gebouwen, in eeu gebied ter gjootte van ongeveer 1 kiu2 
londom station Den Haag Ceiitraal (Figiiur 2). Het Bimienliof maakt moineuteel 
geen deel uit van de 16 gebouwen. Op dit moment wordt ook gekeken naar wie er 
nog meet kan en wil aansluiten. Het is voor het EuergieRijk fmancieel en 
teclmisch interessaut om het Biimenhof te laten aansluiten omdat het Bimienliof 
eeii grote euergieverbniiker van wanntevraag is. Schaal speelt eeu belangrijke rol 
in het haalbaar makeu van de plamien. Op basis van de gesprekkeii met de heer 

welke uamens het Rijksvastgoedbediijf de ambities van 
EuergieRijk aan ons heeft toegelicht kan het Bimienliof poteutieel dienen als 
vlaggeschip voor EuergieRijk.

10.2.e

V--,

s.

Figuur 2; 16 gebouwen welke ondet deel mt maken van EuergieRijk
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\ oorstel per duur/aaniheklsaspect2

Zoals in de defuiitie van de VU (Figiuir 3) is aaugegeven, heeft duiuzaaiulieid 
betiekking op meer aspecten dan alleen energie. Veischiilende instanties hebben 
op verschillende maniereii aspecten aan het thema duurzaamlieid gekoppeld. De 
BREEAM^ methodiek beuoemd de volgende aspecten: Energie, gezondlieid. 
materialeu. water, afv'al. transport, landgebniik eii ecologie, vemiiling en 
luanagenieut.

Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de 
behoeften van het heden zonder het vermogen van de 
toekomstige generaties om in bun eigen behoeften te voorzien in 
gevaar te brengen

44

99

Figtiur 3; 17 D^finitie wn duurzaamheid \'olgens the World Commission on environment and Dey’ehpment 
\>an de Verenigde Naties

In Tabel 1 op de volgende pagina wordt een compleet overzicht gegeveu van de 
aspecten^ die met betrekking tot dumzaambeid van invloed zijn op de reuovatie. 
Deze aspecten zijn gebaseerd op de BREEAM methodiek. Deze methodiek kijkl 
uaar de hnidige situatie, de potentie en het mogelijke effect. Per aspect wordt 
hieiiii een iuschatting gegeveu van hoe goed het Bimieuliof scoort in de hnidige 
situatie (ten opzichte van uieuwbouw), wat de potentie (ten opzichte van 
nieuwbouw) is van een verbeteriug en hoe groot het effect is bezien op de totale 
duurzaamlieid. Ook worden per aspect de belangiijkste mogelijke maatiegelen 
omsclireven.

Met name op het gebied van energie, gezondlieid, water en management ligt de 
hnidige situatie ver achter op uieuwe gebouwen.

Energie

Er zijn nu weiiiig maatregeleu genomeii in het gebouw of in de iiistallaties 
waaniiee het energieverbmik wordt verlaagd. Op een zoiuieboiler voor de keuken 
van de Tweede Kamer ua. zijn er weinig maatiegelen genomeu om energie lokaal 
op te wekken. De potentie voor de verbeteriug is beoordeeld met ‘geniiddeld’ 
aangezien het lastiger is verbeteringen in te passeu in bestaande monimienten.
De meeste maatregelen zoals; isolatie, gimstige orientatie, afgestemde 
gebouwvorm, zijn in nieuwbouw veel eenvoudiger te implemeiitereii dan in het 
Biimeiihof Biimen de kaders zien wij echter kanseii om bepaalde maatregeleu wel 
toe te passen. Een aantal meer standaard maatregeleu worden in de tabel 
geuoemd. V'erderop in deze bijlage worden daamaast nog een aantal audere 
voorstelleu genoemd rond het aspect energie. Verbeteringen op het gebied van 
energieverbmik hebben een groot effect op de CO2 uitstoot van een gebouw, 
daardoor wordt de potentiele impact van de maatregelen als ‘gioot’ ingeschat.

2.1

’ OpgesleW door Ftesearcb Est^^vnent (BRE)
^ Er zijQ VTfschiUende bnummgrc en metbodieken beschikbaar om duurzaambetd \rrder te specificeren id <bt geval is gebnuk geouakt van 
de BR££AM methodiek
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TabeJ 1; Overzicht duurzaamheidaspecten voor het Binnenhof gebaseerd op BREEAM methodtek met daarin 
hoe goed het Binnenhof scoortper aspect in de huidige sitnatie (t.o.v. nietnvbonw), war de potentie (t.o.v. 
niemvbottw) is van een verbetenng en hoe groot het effect is bezien op de rotale dunrzaamheid.

MoseUjkr siaadaaid nuairee^^D (roafoim 
BR££.\^r)
(SO) - b»Uttp1jk» affretiagea SO las»
Gcbouwombullmg v^efteterra met aaodadn 
voot dr adraabaarbnd van bet grbouu' (SO) 
Raom vTrv-aagen W23s mogrlijk 
KJimaahnstallatics verbrtcm (SO) 
Hmumwbair enrrgiebranani torpasseo (SO) 
Eoagir suM>emctmng 
Enrrgic-rfficiaiir verUchting

Huidter
sitttatir

Polrarir tffKtOnderirerp Hoidifp siroatie

Eoergie Op brt grbtrd van enagir sconn 
monmnenlak frtxxm’CD ovo brt 
algcmem zerr slecln Krt Bmornhof is 
owrwrgcad ongeisoteerd en bcvat vrcl 
ovn bet algemem vrrotiderde en slechr 
fiiDctionemde instaUattes 
Reeds geoomen maatxegeten: LED 
verbcbttng. ZDnoeboikT t b v de l^tdcen 
van de tv.eedr bung

Gcmiddeki GlDClt

Gezoodbeid Op bet gebted van gezoodbeid is een 
{DOfBitnentaal geboim' een uitdaging 
Laag ^latieniveaiL toename bezeftmg. 
wemig invioed op daglicbt. OTginek 
CMKtiucne beiDDehjkt gehiuhsolane In 
bet Buznenbof zd monoenteel asbesi en 
to somnuge delen is dr veittilatie zeer 
mmimaal Er zijn veei kbcbten over bet 
comfiMt (zie cmeria comfoit)
Op dit gebied beef) bet Binnenbof 
zichzelf m de a^lopm eeuwen 
bcwrzcn
Reeds genomm maatregelcn C2C 
kiTrancier voor \1oerbedekldng 
Tweede Kamet

Asbest verK tjdcim 
VenhbHie vtfbeleren (SO)
Cezood verbctatingscoocept 
OebotmoodiuUing verbeteren (SO) 
Ramen xervat^sen GenuddeU Gsoot

Matenaien Hergebniik \’an bestaaode boim'kundige 
ekmenten (SO)
Adeineade mesobraan 
Duutzame matenaien toepa&sen 
Ontwerp robuuste constructirs

Gfoof GcnnddetdGioot

Water Op bet gebied via water ztjn op dit 
moment geen duurzame maatregelen 
bekend

Waterbfspatende voorzieningen toepassen
Watermrirrs
Ldtde^tie
Zelfihiitmde watertoevoer (jiraot Gcmiddeld

Water recyckn (SO)
Dingzamr angatie
Aivalmanagement de bouwplaats 
Getvuik van gerecyckde matemlea 
Opslagnamte routing voor lirrbnukbaar a^'ai

Afval Het is Diet beloend weQce maatregelen 
motnenteel worden genomen 
betre^nde dinirzaam afval

Geinddeld Groot Gcmiddeki

(SO)management
Transit Huidige locatte bgi nabij OV en 

basisvoorzieningen
Verbeteren fietseostailing (SO)
Voldoeode douches, tcleedkamers. khusjes (SO) 
Oplaac^lcD auto s (SO)

Groot GcmiddeldOmiddeld

Landgebniik en 
ecotogie

RenD\’at>e pat uit van bergebrmk I’an 
mtwil±e!de grand en imnmialiseert 
daardoor landgebniik

Aanwczige ptanten en dteren ti^den bomv 
besebennen

GemiddeldGenaddeid GrootSbmuleren ccologie
grondgebnnk (SO)

Huidig verwarmingssysteem is op basis 
van stadsverwanmi^ Dezeheeft 
daardoor een lagrre uitstoot dan 
btjvoofbeekl gasastaUabes 
Verouderede installaties zijn niet ahijd 
gebaseerd op bimlige 
duurzaandieidsstanAiaTd

Vervuiling GWP koudenuddelm en lekdrtectie 
Laag NOx V'erw'anmngssysteem (SO) 
Reductie a&tromend regenwatcr (SO) 
Mtmmakseren bchtvervmlmg 
Redocecr gehudoverlast

Gexaddcld (jCOOt Gennddekl

Installaties zijn organisch gegroeid op 
bet Bumenbol hierdoor zijn mstaHabes 
met abijd goed onderboodbaar. de 
prestaties met optimaal en zijn de 
installaties cofq)lex

Piestalieborgu^ (SO)
Goed bouwptaats beheer 
Geixuikersbaodkiding 
Consubatie 
Voligbeid
Kexmisov'erdracbt duutzaambeid 
OntwcrpcD rckenii^ boudend met 
onderfaoudsgemak (SO)

Management

GfootGroot
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2.2 (iczoiitlheid
Op het gebied vaii de gezondheid is de huidige score laag, omdat met name de 
luchtkwaliteit als uegatief vvoidt beoordeeld. bi delen van het gebouvv is men 
afliaukelijk van te openeii rameu welke vaak niet adequaat werkeu of vanwege 
tochtklachteu wordt dicht gelaten. Eii in de 10.1.b
gebouwdeleu zijn de iustallaties verouderd (zie Bijlage F). Ook op dit gebied 
wordt ingeschat dat de potentie om de sitiiatie te verbetereu ‘gemiddeld’ is, 
aangezien de inpassing in de bestaande geboiiwdelen van comfort verbeterende 
maatiegeleu zoals; isolatie of 10.1 b 
laat zien, worden er echter wel belangjijke kanseu gezien om de sitiiatie te 
verbetereu. Ook het effect van verbeteringen op het gebied van gezondlieid wordt 
(mede op basis van de BREEAM weging F>guur4) ingeschat als zijude hoog.

, lastiger is. Zoals Bijlage F

BREEAM-NL Catcgori* W»ging
12 %Management 

Gezondheid en comfort 

Energie 
Transport 

Water 
Materialen 

Afval
Landgebruik en ecologie 

Vervuiling

Figuur 4; Weging van de duurzaamkeidsaspecten

15%
19%
8%

6%
12,5%

7,5%
10%
10%

2.3 Mana«emi‘iit
Onder ‘management’ wordt verstaan; “Het stimnleren van een goede manier van 
prestatieborging van installaties, zodat een optimale werking onder 
gebniikscondities wordt geborgd”. Het feit dat het Rijksvastgoedbediijf als 
professionele instantie de beheerder is van de installaties is hieiin in de huidige 
sitiiatie een positief aspect. Echter gezien het feit dat de huidige sitiiatie organisch 
is gegroeid in de groteudeels mouiunentale geboiiwen, outbreekt het aan een 
heldere stnictniu. Hierdoor is de oiiderhoudbaaiheid en navolgbaarheid van de 
installaties sterk verslechterd en wordt de iuvailliug van het aspect management in 
de huidige sitiiatie ingeschat als ‘beperkt’. Omdat de gehele installatie wordt 
veraieiiwd. is dit de kans om de prestatieborging van de iustallaties goed op te 
zetten. De potentie wordt dan ook ingeschat als hoog en ook het effect wordt als 
groot ingeschat. Een maatregel die in de stinctiiiiroutwerpfase al is meegeuomen 
in de voorstelleu is bijvoorbeeld ‘outwerpeu rekening hoiidend met 
onderhondsgeuiak’. Bijlage G geeft een onderboiiwiug van hoe deze maatiegel is 
meegeuomen. In het hoofdrapport heeft ouderhoudbaaiheid een belangrijke rol 
gespeeld om te komen tot de voorstelleu voor bijvoorbeeld de centrale 
energievoorziening lO.I.b

Voorgesteld wordt om in de vei'volgfase ook alle audere aspecten te
en de distribiitievoorziening 10.1.b

mtegrereu.
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Materisden
Op dit gebied heeft het Bimieiiliof zichzelf in de afgelopen eeuweii bewezen. Voor 
de lenovatie is het van belang dat zo veel mogelijk wordt ingezet op het behoud 
van het gebouw en een verbetering van het hnidige gebmik.

2.4

2.5 W ater
Op het gebied van water zijn er geen maatregelen bekend waanuee liet 
waterverbinik of -verspilling wordt gereduceerd of water wordt hergebmikt. Het 
feit dat de volledige waterinstallatie wordt vemieiiwd biedt kausen om deze 
maatregelen te integreren, Daaniaast kmmen meerdere keniwaaiden met elkaar 
worden verbonden door regeuwaterbufifeiiug in te zetteu. Zowel als 
duurzaamlieidmaatregel als ook om de bedrijfszekerheid te verhogen.

Uitval van de diinkwatertoevoer door bijvoorbeeld werkzaamheden in het 
distribiitienet of uitval van de nutsvoorziening is in het bijzonder onwenselijk 
voor de toiletspoeling. Ons voorstel is om m geval van nood in drinkwater te 
voorzien door middel van flessen drinkwater en voor de toiletspoeling te 
overwegen om lokaal (daar waar mogelijk en inpasbaar) regenwaterbuffer tanks te 
installeren.

2.6 Afvai
Er is de afgelopen jaren veel veranderd op het gebied van afv-ahnanagement. hi 
het scheiden van herbniikbaar afvai zijn grote stappen gezet. Dit is met name 
merkbaar bij huishoudelijk afvai.

Het is niet bekend welke maatregelen momenteel worden genomen betreffende 
dumzaam afv'al management. Belangiijke maatregelen welke in het 
stmctuurontvverp in de aichitectonische plamien is meegenomen is het verbeteren 
van het goederen transport. Het voorstel is om in de volgende fase opslagiiiimten 
voor herbniikbaar afvai te integreren in de ontvveipen zodat de gebouw iiuichting 
afv'ahuanagement kan helpen faciliteren.

Landgebriiik en ecologie
De Renovatie gaat nit van hergebniik van ontwikkelde giond en muiimaliseeil 
daardoor landgebniik. Daaniaast is in het stnictumontweip nagedacht over de 
inpassing van meer groen in de gebouwen, wat de ecologie kan helpen 
ondersteruien.

2.7

N’ervuiling
De Imidige gebouwen worden verwannd met stadsveiwaiiniug. Dit heeft daardoor 
eeii lagere uitstoot dan bijvoorbeeld gas gestookte veivvanning. Door uaast 
stadsverwamiing andere duiuzame bromien te overwegen kan de v eiA^iiiling nog 
verder worden tenig gedrongen (zie paiagiaaf energie verderop).

2.8
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Biimen cie vastgoedwereld kau generieke duurzaanilieidsceitificei ing -zoals 
BREEAM- woideu toegepast om ervooi te zoigeu dat de gewenste 
dumzaaiiilieidsaspecteu ook daadwerkelijk geboigd blijven tijdens het oiitweip en 
uitvoeriug. In het geval van het Biimenliof, waaivooi specifieke keniwaarde van 
belang zijn. lijkt een niaatwerk diuirzaaiulieidsplan nieei bniikbaar. Dit plan kan 
bestaan uit door de opdiachtgevei gediagen project-specifjeke 
diuuzaainheidswensen waarin maatiegeleu en prestatie-eisen vvorden opgenomen 
eu getoetst.

2.9

3 Energie

Energievisie

hi vergelijking met nieuwe gebouwen verbniikt een monmuentaal gebouw over 
het algemeen veel verwarmingsenergie. Zeker vvanneer we deze gebouwen 
zouden ventileren zoals vanuit gezondlieidsoverwegingen benodigd is. Op dit 
moment is het grootste gedeelte van het gebouw ougeisoleerd en, gjote delen van 
het gebouw zijn in meer of mindere mate afliankelijk van natuiulijke ventilatie. 
lO.I.b

3.1

1 , A

■

Energi^ieutraalMonurrMmtaal

Figuur 5; Momunentaal (natuiulijk geveutileerd) gebouw versus een euergieneutraal 
gebouw

hi dit hoofdsUik wordt een energievisie gepresenteerd welke is gebaseerd op 6 
hoofdvoorstellen (in volgorde van prioriteit):

Focus op een dum^ame centrale energievoorziening en centrale 
luchtbehaudeling

Maak de centrale energievoorziening toekomstbestendig 

Ontwerp slinmie regelbare iustallaties 
Borg de prestatie van iustallaties 

hitegreer hemieuwbare euergiebromieii

Zet in op euergiebespaiing waar grootste effect kan vvorden gerealiseerd.

1.

2.

3.
4.

5.

6,
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Deze voorstelleu zijn geselecteerd omdat hieniiee;

• op de meest kosteiieffectieve manier de gjootste eneigiebespariug kan 
vvordeu gerealiseerd,

• wordt gefocussed op die aspecteu die het giootste aandeel in het verbniik 
liebbeu.

• de meest eeuvoudiglcosteueffectief voorstelleu wordeii geintegreerd in de 
moumuentale gebouwen welke goed vereuigbaai' zijn met de andeie 
kemwaarden.

De pi ioritering volgt in dit geval niet zuivei de Trias Eneigetica. waarbij in eerste 
instautie wordt iugezet op het reducereu van het energieverbmik. en daania op het 
diiurzaam opwekkeu en vervolgens het efficient opwekken van euergie. Voor de 
boveugenoemde aaiipak is bewust gekozen omdat het gioteudeels gaat om de 
renovatie van eeu monument. Waarom de prioriteriug daarv'oor anders ligt wordt 
in paragjaaf 3.1.1 toegelicht.
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Focus op ecu iluur/iinie centrak' eiiergievoorzieriing en 
centrale luclitbehaiidcling

Bij mouiimeutale gebouweii is men vooi de verdmuzaiuitig voor een gjoot deel 
afliaiikelijk van de kaiisen die er liggeii voor de centrale installafies, oiiidat 
bouwkimdige maatregeleu die de euergievTaag verder kiumeu reduceren. zoals 
theniiische isolatie en bet optiinaliseren van de geboxnw'onn. niet of inoeilijk of 
alleeu tegen hoge kosten kiiiuieu worden ingepast (zie toelichting voorstel 6). Het 
is efficient en dmirzaam om de energievoorziening (wannte, konde en elektra) ten 
belioeve van alle gebruikers zoveel mogelijk bij elkaar op een locatie te plaatsen

3.1.1

Vitw'isseling van warmte en koude

De diversiteit in gebniiksbelasting van de verscliillende bonwdelen zorgt voor een 
giote gelijktijdigheid in veiwanuiugsvraag en koelbehoefte wat een potentie biedt 
voor de uitwisseling van waimte- en koude tusseu bonwdelen of gebmikers 
onderling. De verscliillende gebmikers van het Bimieuliof keuneii elk een ander 
gebniikspatroon. Daamaast kiumen er gelijktijdig iiitensief bezette niimten en 
laag bezette niiinten in het gebouw zijn. Deze verscliillende gebniikersprofieleu 
luakeii dat er in het gebouw een giote gelijktijdigheid is van wannte- en 
koudeviaag en dus een potentie voor het uitwisselen van wannte en koude (zie 
ouderstaand figuur).

Hoge warmteta&t Hoge warmtelast
l‘■(t

^ toniti

09
I >n10 JO0 % ViI 29JO n1 'r>•M§ S.0£> 4nio 5 100&

-11« ft) fkrtvntpmpfratuur ft J
lage warmtelastLage warmtelast

100 IS

SO f JOI£ 1$ ft
^ I 0tr 0 tft ?(>

f JOi : 10 tsuSft

k
ion

>IVl isntj(fpnn>fnppf«<uur *(; i.if ’(I

Vennogcn venvanuing cn koeliiig
• Vffwwilvxwp'mejff'

EnergiesTaag

Figuur 6; Energievennogen en eiiergievraag voor numteii met een hoge wanntelast en 
een lage warmtelast. uitgezet tegen de buitenteiuperamm

Dit figuur laat zien dat er bij een gelijke buiteutemperatuur gedurende het gehele 
jaai' een koelbehoefte is voor niiiuten op het Biimeuliof met een hoge wanntelast 
en voor niimten met een lage wanntelast juist een wannteviaag. Zeker waimeer 
het vennogeii wordt vertaald naar energie, door de waarden met het met het aantal 
men dat een bepaalde buiteiitemperatuiu voor komt te vennenig\iildigen. wordt 
zichtbaar hoe gioot de gelijktijdiglieid is van de veivvanningsvTaag en koelxTaag
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tiisseii dit sooit mimteu. Door eeu ceiitrale eneigievoorzieuiug toe te passen welke 
waiiute eu koude levert aan alle gebmikeis wordt poteutieel eeu eiionne 
efficientieslag gecreeerd welke de mogelijkheid biedt tot bet iiitwisseleu van 
wanute eu koude tiisseu gebniikers ouderliug.

Warmteterugwinning

Omdat maatregeleu welke betrekkiug hebbeu op bet verbetereu vau de 
gebouweuvelop vrijwel altijd iu conflict ziju met de mouiimeutale waarde vau bet 
gebouw, zit de giootst poteutiele bespariug op de euergieviaag bij mouiuueiitale 
gebouweu iu bet leduceren van de wanuteverlies voor veutilatie. Op jaarbasis kau 
op dit deel 75% aan energievraag wordeu bespaard.O 3

ENERCiEVRAAC
MONUMENTAAL

DEEL

TRANSMtSSlE
Aarfiv*w«n>*«

INFILTRATIE

g«CKxnw?inK^|jnj

VERWARMiNC
VENnLATIELUCHT

11
Figuur 7; Aaudeel coinponenten iu reductie vewamiingsvraag eu potentie na bespaiing 
(buuiencirkel)

Het euergievei lies voor de veiwanuuig vau ventilatielucbt kau wordeu 
temggewouneu door gebniik te maken vau warmteteiiigwiuning. Daarbij wordt 
verse buiteulucbt voorverwamid met waimte uit de retourlucbt uit bet gebouw. 
Ten opzicbt vau eeu volledig uatumlijk geveutileerd gebouw dieut dit systeem 
ondersteund te wordeu met ventilatoren. Er ziju verscbilleude metboden van 
wanutetenigwiunmg welke vaiiSren iu euergetiscb reudement (zie Gguiu eu 
boofdsbik 5 van bet Tecbuiscb stincbuuonfwerp).
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Figuur 8;

Elk van de mogelijke oplossiugeu leidt tot uitdagiugeu als het gaat om de 
inpassiiig in monumeutale gebouwen. 10.1.b

Maak de ccntrale enei gievoorzieiiing toekoiiistbestendi

De dmazaainlieidsdoelstellingen vvaaraan ons land zich heeft gecouunitteeid 
luaken dat ouze energievoorziening in de aankomende decennia ook op lokaal en 
regionaal niveau ingrijpend zal moeten veranderen. Dit zal ook gevolgen hebben 
voor het Biimenliof. Een belaugiijke bijdrage hiervoor speelt zich af op lokaal en 
regionaal niveau. Het is belangiijk dat de strategie op lokaal niveau aansluit bij de 
strategie op regionaal en landelijk niveau.

3.1.2 0

Gasvrij
Een voorbeeld van een maatregel is dat landelijk wordt iugezet op een sterke 
veniiindering van het gasverbiiiik. Veel niemve wijken worden momenteel al niet 
meer op gas aangesloten. Het Biimenliof is reeds aaugesloten op het 
stadsveivvamiingsnet waardoor de capaciteit van de huidige gasaansluiting klem 
is. Het VTaagt voor het Biimenliof een kleiiie inspaiming om de landelijke aiiibities 
zelf helemaal na te leven en geen gas meer af te iienien. Dit betekend met name 
een aanpassing voor de keukeu en voor de bevochtigingsinstallaties.

Beiangrijke rol grootschalige warmtenetten

De transitie uaar een gasvTije sameiileving vxaagt zowel landelijk als regionaal om 
een grote rol van inzet van grootschalige wanutenetten (stadswarmtenet). Zoals 
genoeuid is het Bimienhof al aangesloten op een stadsveivvamiingsnet. hi de 
huidige siniatie is deze waraite nog giotendeels afkomstig van restwamite uit 
elektriciteitscentrales. In de toekomst ziju de plamieu dat meer van deze wamite 
afkomstig zal zijn van geothemiie (wamite uit diepere aardlagen). Daamaast is 
ook een rol weggelegd voor lokale lage temperatiiur veivvarmingsnetteii en hoge
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temperahiiu koude netteii. Hieraiee kau waruite eii koude hissen gebouweu 
onderliug worden uitgewisseld zoals besclueven in paragraaf 3.1.1.

Op dit iiiomeut worden er vanuit het iuitiatief EueigieRijk Den Haag 2.0 plaimeu 
uitgezet om de 16 gebouwen in het centnmigebied van Den Haag, die tot de 
geboiiwvoorraad van het Rijksvastgoedbediijf en de Gemeente Den Haag behoreu 
vergaand te veidiuirzauien. Een van de mogelijke strategieen die momenteel 
worden oveiwogen is bijvoorbeeld de verdere aanpassing en iiitbreiding van 
wanntenetten in combinatie met wanute- en koude opslag (WKO) in de bodem. 
Hoewel het Binnenliof niet behoort tot de 16 gebouwen in de ambitie is het wel 
oppoituim om na te gaau in hoevene met de renovatie van het Biimenhof kau 
worden aaugehaakt bij de initiatieveu.

De 16 gebouwen zijn gelegeu aau de centraal station zijde van het Biimenliof. De 
voorgestelde centrale energievoorziening 10.1.b

biedt kansen om aan te sluiten bij de initiatieveu van 
EuergieRijk. hidieu het niet mogelijk is qua plaimiug. technisch of finaucieel om 
dhect aan te sluiten bij de initiatieveu biedt deze locatie in de toekomst 
mogelijkheden om alsnog aan te sluiten.

/^ad en verder (elektra)

A
Gebted (worntTo/Koudc)

Gebouw
(vraag-
beperking)

Figuur 9; Schematische weet-gave van de invloedsschillen ambitie EnergieRijk

Op dit moment worden alle installaties op het Biimenliof voorzien van hoge 
temperatuur veiwannuigswater. Door de centrale energievoorziening waar 
mogelijk alvast voor te bereiden op een laag temperatiuu waimtenet inchisief 
laagtemperatiiiu distiibutie en afgiftesystemeii wordt een algehele oinschakelmg 
uaar het lage temperatumiiet in de toekomst relatief eeuvoudig.

Energie-opslag en smart grids

Realisatie van de energietransitie vindt volgens het eiiergieakkooid grotendeels 
plaats op regionaal- en lokaal niveau. Lokale opwekking van elektra met behulp 
van zomiecellen is bijvoorbeeld een belangiijke maatregel. Opwekking via 
zoimecellen zorgt echter voor een aanbod aau zoime-euergie op zouuige dageii en 
waag iiaai' elektriciteit op dageu dat het bewolkt is. Netwerkbeheerders werken 
momenteel aan slimme elektriciteitsnetten (small giids) welke gescliikt worden
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geinaakt voor deze lutvvisseliiig van euergie. In de toekomst wordt hierin een 
giotere lol veiwacht van bijvoorbeeld elektriciteitsopslag, om het net te ontlasten 
en \Taag en aanbod aan elektriciteit beter op elkaai af te stenunen. Op kleineie 
schaal wordt elektriciteitsopslag al toegepast in auto’s, luaar ook de eerste 
gebouwen in Nederland zijn imniddels uitgenist met elektriciteitsopslag. 
Energieopslag is op dit moment vaak nog niet rendabel. Het hebben van een 
centrale energievoorziening bied mogelijklieden om hier in de toekomst de 
energieopslagsystemen toe te voegen welke voor de energietraixsitie noodzakelijk 
zijn.

Andere manier van het afsteumien van energie vTaag en aanbod is door gebniik te 
maken van seizoens-waniite- en koiide opslag (WKO). Hienn wordt het waimte 
overschot in de zomer opgeslagen in de bodem voor gebruik in de winter en het 
omgekeerde waarbij het koude overschot in de winter wordt opgeslagen om te 
worden beniit in de zomer voorkoeling. Herder onderzoek heeft aangetoond dat de 
aardlagen rond het Bimienliof geschikt zijn voor een WKO systeem*’. Inpassing op

is dan een voor de hand liggende oplossing 
om later de energievoorziening in te passen. hi de veiwolgfase dient een afweging 
te worden gemaakt voor de toepassing van een WKO systeem. Door te kiezen 
voor een overkoepelende strategie lO.I.b

een 10.1b

wordt de overal installatiestrategie onafhankelijker van
de systeemkeuze en kan deze in de toekomst ook eenvoiidiger worden aangepast.

10.1.b
Figiiur 10; Voorbeeld toekomstimpressie \vaarbij het Binnenhof aansluit bij toekomsrige regionale 
enefgiex'oorztenwg lO.Vb

* IF teclinolog>': Bronbeiiialiiig Biimetiliof Den Haag
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OnUvcrp sliiiiiiit regelbiire instiillaties

De variatie in gebniikeisprofielen maakt ook dat veel niimten delen van de tijd 
oubezet zijn. De continue kliiuatiseiiug (ventilatie, vei-waiiuiiig. koeling) en het 
elektraveibniik van deze onbezette niimten zijn een grote verspilling van energie. 
Tegenwoordig kmuien systemen worden uitgezet op basis van 
aanwezigheidsdetectie. Door regelteclinieken op een slimme maniei in te zetteu 
kau zo een bespaiing worden gerealiseerd op het gebied van koeling veiwamiing. 
ventilatie, verlichting en apparatuur. Regelbaarheid van iustallaties op 
niimteniveaii is daaimee een belangrijk iiitgangspimt voor de verdere uitwerking 
van de iustallaties.

3.1J

Borg de presuitie van instailaties

Een belangj ijk deel van het energieverlies ontstaat in de gebniiksperiode, doordat 
apparatuin niet op de juiste manier is ingeregeld of niet goed is afgestemd op het 
daadwerkelijke gebniikt. Door de daadwerkelijke prestaties van iustallaties te 
monitoreu, kuunen relatief eenvoudig afivijkingeu worden gevonden en bijgesteld.

3.1.4

liitcgreer hei nicuwbare energiebronnen

Zoals aangegeven speelt lokale energieopwekking een belangiijke rol in de 
energietrausitie. Een WKO systeem, zonnecellen (elektra) en zonnecollectoren 
(themiisch) zijn de meest voor de hand liggende oplossingeu.

hidieu maximaal wordt ingezet op toepassrng van zoimecellen kan ongeveer 
20-25% van het totale dakoppeiv lak worden voorzieu van zoimecellen. Elienuee 
kan een equivalent van 150 huishoudeus worden voorzien van hemieuwbare 
energie.

3.1.5

Figuiu 11; Siinulatie van zoiuie-energie opbrengst op het dak van het Bimienliof

hipassing van zoimecellen op daken van de monumentale gebouwen vraagt om 
maatwerkoplossiugen. echter volgeus een eerste analyse zijn er op verschilleude
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daken wel degelijk uiogelijklieden voor iupassiiig van zoimepaiieleii. Daamaast 
zijn ei geintegieerde oplossingen voor leidakeu en dakpaimeii mogelijk (zie 
Figum 12).

Figuur 12; 4 wrschiUende daken met geintegreerde zonnecellen

In de voorlopig ontwerpfase kau eeu iiischatting wordeii gemaakt van bet te 
vemachteu energieverbuik. Daannee kan inzichtelijk worden gemaakt wat bet 
percentage bemieiiwbare euergie is dat voor eigen gebniik kan worden opgewekt 
met zoimecellen.

Zet in op energiebesparing waar grootste effect kan 
worden gerealiseerd.

Beperken warmteverlies

Op dit moment wordt 75% van de energievraag van bet momunentaal deel van bet 
Biimenbof bepaald door transmissie en infiltiatie door de gevel. Bovenop de 
energiebesparing op ventilatie kan een daarom verdere besparing worden 
gerealiseerd door de transmissie te vermuideren (isoleren) en de uifiltratie te 
beperken (verbeteren hicbtdicbtbeid van de gebouwscbil). Hiennee kan tevens bet 
comfortniveaii verder worden verboogt.

De isolatie van de -giotendeels massieve- gevels kan aan de buuien of bintenzijde 
plaatsvinden. Isolatie aan de biimenzijde reduceert bet dioogpotentieel van de 
wanden vanaf de biimenzijde. Dit kan leideu tot mmmiitslag of vorstscbade aan 
de biiitenzijde of tot aantastmg van gevoelige mateiialen die m de muiir veiwerkt 
zijn (bijvoorbeeld bouten balken). Dit effect kan worden tegengegaan door nuuen 
waterafstotend te maken. maai' dit biedt geen volledige bescbennuig tegen bet 
bumendiingen of optrekken van vocbt. Daamaast is er bij isolatie aan de 
bimienzijde kans op condensatie in de wand of op koudebmggen. Buitenisolatie 
biedt voordelen ten opzicbte van bumen isolatie maar kan potentieel bet 
bistoriscbe gevelbeeld sterk aantasten. Ecbter ook bij isolatie aan de bumenzijde is 
bescbermmg van bet cnltureel erfgoed een aandacbtspiuit.

Isolatie van daken en in soimuige gevallen rainen en vloeren is over bet algemeen 
(mits met beleid ontwoipen en viitgevoerd) eenvoiidiger en minder risicovol dan 
bet isoleren gevels.

Het isoleren van de gebonwen zal veimoedelijk bij veel bouwdelen niet goed of 
alleen tegen zeer boge kosten mogelijk zijn. Het feit blijft dat in de ver\'olgfase de 
kansen per bouwdelen voor isolatie moeteu worden bescbouwd.

3.1.6

tlOAo^wssts 30171 22Vwaien n^noamg



R£DD\itie BmneobofARUP Vervalin tubooenng
Byiageobodc

Beperken koelbehoefte

De zoiibelasting in eeii mimte van cost, zind tot west heeft eeu giote impact op 
het benodigde koelvenuogen in het gebonw (zie ondeistaaiid figniii ). Op dit 
moment hebben de meeste zonbelaste gevels op het Biimenhof zoiiweiiug echtei 
wordt niet alle zoiiweiing op de meest efficiente maniei ingezet. Voorstel is om de 
zouweriiig te optimalisereii. bijvoorbeeld door deze aiitomatisch regelbaar te 
makeii en door louvres in hiiken regelbaar te maken zodat deze voldoende 
daglicht doorlateii waimeer niimteii bezet zijii.

1500

$

1000to
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Uee
bezetting

0
koeiing 

ventiiatielucht

Figuur 13; Voorbeeld interne waniitelast verdeliiig voor eeu voorbeeld nimiten van 36 m* 
met 3 ranien.

De koelbehoefte wordt in vergademiimten met name bepaald door de 
waniiteafgifte van persoiien in de niimteu en de koeiing die benodigd is voor het 
koelen van de ventiiatielucht. Waimeer er veel persoiien in eeu mimte aauwezig 
zijn is er ook veel ventiiatielucht benodigd. Bepaalde type luchttoevoersysteiueii*

zijn beter geschikt oiu op een efficiente inaiher 
wamite uit een mimte af te voereii. Het is daaroin van belaug om daar waai‘ dit 
kan te kiezeu voor deze efficieiitere luanier van ventileren. Ook kau de regeling 
van het ventilatiesysteeiu wordeu geoptimaliseerd door gebmik te maken van 
sliimne regeling door bijvoorbeeld uachtveiitilatie en viije koeiing.

Zonbelasting verlichtingPersonen Apparatuur
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Ill deze paragiaaf worden constmctieve eii geotecluiische iugrepeii behaiideld. Het 
ontwerp is nog in bewegiiig eii ei is slechts beperkt iiifonuatie vooihauden over 
de bestaaude gebouweii. Daaioin worden de varianten koit beschomvd, zonder 
overal volledig doorontwoipen opiossingeu te willen geven.

Deze bijlage is gericht op oplossingsrichtingen, haalbaarheid. mogelijke 
optinialisaties en vervolgstappen die geuomen dienen te worden ten behoeve van 
nadere uitwerkiug.

DeHnitie

Constmctieve veiligheid heeft betrekking op het vemiogen van nieuwe eu 
bestaaude geboiiwen om gedurende een vast te stellen referentieperiode weerstand 
te bieden aan invloeden van de omgeving.

Huidige situatie Binnenhof

Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat er sprake is van onveilige situaties. 
Wei is er sprake \'an overlast waaiwoor beheersmaatregelen getroffen zijn. Deze 
worden in Tabel 2 weergegeven.

Tabel 2; Huidige situatie in relalie tot constructie\’e veiligheid Binnenhof

OndeiTRpip Huidige situatie

Dak Eei'ste Kamer De houtcn dakspautcn boven de eerste kamer lijkeii dermate te vervomien dat er 
scheursorming in de oudergelegen mctsehverk wanden optrcedt. De situatie is 
constnictief onderzocht en er is geconstateerd (door derden) dat er geen 
noodzaak tot 'aflceur' is. Momenteel wordt de situatie getuonitord middels 
scheuru'iidte meters.________________________________________________
Sinds ecu nvintigtal jaar is er sprake s an wateroverlast in een aantal kelders. 
Momenteel wordt dit tegengegaan door een viertal penuanente bronbeuialingen.

Vochtproblematiek in 
kelders

Wettelijk kader

Als wettelijk kaders worden de normen zoals aangewezen in het Boiiwbeshht 
gehanteerd. Met name de Eiuocode serie en voor de beoordeling van de bestaaude 
gebonwen NEN8700 en NEN 8701. Het ligt voor de hand om alle gebouwen aan 
het Bimienhof te beschouwen als CC3, echter mogelijk dient - in overleg met 
Rijksvastgoedbednjf - van dit uitgangspimt afgeweken te worden. Bijvoorbeeld: 
Voor de bestaaude gebouwen k'lumen de hogere belastingfactoren volgeude uit 
klasse CC3 oniealistische resiiltaten opleveren.

Onderbouwing

Insteek is dat zowel voor nieuwe ingiepen als voor ingrepen aan de bestaaude 
hoofddiaagcoustmctie een veilige en economische iimilling gegeven wordt aan 
de wensen zoals vastgelegd worden in het Progiaimna van Eisen. hi liju met de
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weuseu vau het Rijksvastgoedbedrijf wordt hierbij de nadiaik gelegd op ingiepen 
aan de hoofddraagcoustnictie volgeiide uit het ontweip eu op bekende 
coustmctieve schades. De gebouweii zulleu, gezien de staat van het gebomv, niet 
volledig coustnictief ‘doorgelicht’ woideii. hidien er geeii aauleiding toe is, zal de 
constnictie geacht worden te voldoeii in de huidige sitiiatie, hetgeen in lijii is met 
de beschikbare oiiderzoekeu naar de staat van het gebouw.

( oiistriictieve eii geotechiiische iiigrepeii2

De aanleiding voor de veischillende ontweipvarianten zijn: Schadeherstel. 
installatietechnische \ erbeteringen (ooispronkelijke aanleiding van de renovatie) 
of door aichitectonische visie gedreveu (hetzij Dok, hetzij OMA).

label 3 geeft een overzicht van diverse constiiictieve ingiepen waarbij deze 
gerelateerd zijn aan de aanleiding. De intentie is niet om een volledig overzicht te 
geven. het betreft eerder een momentopname waarbij naar inschatting meest 
relevante onderdelen behandeld worden, Het betreft daarom nadmkkelijk geen 
uitputtend of definitief overzicht.

label 3; Constructieve mgrepen gerelateerd aan de aanleiding

Srhade- Archilectuur Architrctuur
(O^LA)Constnicrifvf ingrepen

Vochtoverlast kcldcrs
herstfi (DOK)101.b

X
Kclders. tuincls eu ontgraviugeu

Nieuwe kelders oudcr bestaande gebouwen 
Raad van State. Eerste Kamer en Hofltapel 
V'erlaging inaaiveld op buitenhof 
Ondergrondse hoofddistributie 
10.1b

(X) X

X

X

X X

10.1 b X X

V'erlaging uiaaiveld en gelijktrekken 
vloemiveam GrafeU jke Zalen

X

Aaupassingeu aan bestaande houten dakspanten
Dakspantcn bovcn plenatre zaal Eerste kauier 
Dakspanten bovcn Raad van State 
Dakspanten boven Kolonigo

(x)X X

(x) X

X X

lugrcpcn aan bestaande wandcn 
Doorbraken X XX

Verwijderen niet dragcudc wanden (Hotel 
Central)

X

Nieuwe gebomv bij Grafelijke zalen X

Aanpassingen aan Plcuairc zaal en entree Tweede 
Kauier

X

Transparautic Begaue Grond 
Nicmvc conimissie zaal 
Nieuwe vomi plenaire zaal

X : Aanleiding gevvenste ingrecp 
(x): Van invloed cy gcsvenste ingreep
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3 Xariaiiteii

N'ochtoveiiast in kelders3.1
Ill diverse kelders speleii problemen met vocht. 10.1.b

echter recentelijk is eeii vergelijkbare sitiiatie gecoustateerd bij bet voomialige 
iiiiiiisterie van Kolouieu. Er is door TNO eii IF onderzoek venicht iiaar de 
ooi^aken eii aanleidiiig lijkt dat bij bet uitbaggereu van de HofVijver een kleilaag 
(deels) vemyderd is waardoor bij zware regeii de groiidwaterstand in de 
omgevuig boger oploopt dan voorbeeu bet geval was (door giotere iiizijguig 
vaiiuit de Hofvijver). Een slecbt fimctionereude rioleriug. maar ook receute 
boiiwwerken met kelders en een trambimiei m de omgevuig bebben mogelijk ook 
een ongiuistige iuvloed. Als bebeersmaatregel zijn een viertal bronbenialingen 
gei'nstalleerd (gesitueerd bij Algemene Zaken, Raad van State, gebouw Justitie en 
de gebouweu aan Binnenbof 4-5-6) die bij een te boge grondwater de 
gjondwatei-stand actief verlagen. ecbter bet correct fnnctioneren biervan is in 
twijfel getrokken - een pomp staat uitgescbakeld en een andere pomp beeft een 
tijdscbakeling om overlast te voorkomen. De situatie, waarbij pennanent 
gjondwater onttrokken wordt, is nomialiter verguunmgsplicbtig bij bet 
Waterscbap, maar lijkt te worden gedoogd. Voor de toekomst is bet de wens om 
een diuuzame oplossing te realiseren.

Oplossingeii kiiimen plaats vinden (i) aan de bron. (ii) buiteii bet gebouw, (iii) aan 
bet gebouw of (iv) een combiuatie bien an.

Ad (i) Oveiwogen kan worden om de oude situatie ui de hofvijver te berstellen. 
Dit is een risicovolle oplossing waarvau bet lastig zal zijn om bet duiuzaam 
fimctionereu enan te garanderen. Tevens is bet nog niet duidelijk of biermee bet 
probleem wordt opgelost.

Ad (ii) Kiumen de probleemgebieden. of zelf bet bele gebouwencomplex. 
voorzien worden van een pemianente waterkermg die voorkomt dat de 
groiidwaterstand boveii een bepaald niveau kouit. Deze oplossing geeft mogelijk 
een goede bebeersuig van bet probleem ecbter zal complex zijn in uitvoeruig 
rondoni bet complex. Bovendien iiioet biermee de invloed op de omgeving 
bekekeu worden (met andere woorden verleggen we biemiee niet bet probleem).

Ad (iii) Ten slotte kan overwogeri worden alle kelders zodaiiig aan te passeii dat 
ze waterdicbt zijn. Er zal dan per kelder en voor alle raak\ lakken tiissen kelders 
beoordeeld moeten worden wat de meest econoniiscbe metbode bierv'oor is. 
Gezien de vele verscbilleu in de kelders voor wat betreft detailleruig en 
aanlegdieptes kan dit een complexe en tijdiovende aanpak blijken.

Op dit moment kan er nog geen uitspraak gedaan worden over de beste/geweiiste 
oplossingsricbting. Voor bet foniiuleren van de meest econoniiscbe en diuuzame 
oplossingsricbting dient eerst geotecbniscb geobydiologiscb onderzoek 
uitgevoerd te worden. Als eerste stap bet plaatseu en continue moiiitoreii van
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peilbuizeu in de omgeviiig en gioiidonderzoek oin de ondergroud in kaart te 
brengen.

Keiders, tunnels en ontgravin|»en3.2

Overzicht

El is in de nieuwe plaiuien spiake van diverse ingiepen in de oudergiond. In 
plaats van deze afzonderlijk te behandelen worden deze bier gezamenlijk 
behandeld aangezien er vergelijkbare onhverpthenia’s spelen.

Nieuwe kelder ouder Raad van State
Op deze locatie is eeti kleine kelder eeti optie ten behoeve van niet- 
kritische systernen.

Nieuwe kelder/tunnel onder de galerijen van Raad van State en Eerste 
Kauiei 
lO.I.b

3.2.1

1.

7

Kelder ouder de Hoikapel
Kelder voorgesteld eclifer is voor liel Rijksvastgoedbediijf bet realiseren 
op deze locatie omvenselijk gezien aanwezigheid graven.

3.

Verlaging van bet maaiveld op bet Buiteuliof
Voorgesteld als nieirwe ingang van de ketders onder de Eerste Kanier en 
tevens ten behoeve van een toekonistig (ondergrondse fietsenstalling op 
Bnitenliof. 10.1.b

4.

Hierbij dient
rekening gehouden te worden met de onduidelijkheid ten aanzien van het 
aanlegniveau onder de Raad van State. Op archieftekeningen is niet 
waarneembaar dat erfundaties op voldoende diepte liggen, echter er lieeft 
in het verleden wel een gracht (in het verlengde van de Hqfvijver) gel open.

5. 10.1.b
10.1.b

6. lO.I.b

10.1.b

7. 10.1.b

10.1.b
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Verlaging maaiveld ter plaatse vau de entree van de Grafelijke zalen 
Ten behoeve van een betere toegankelijkheid van de kelders. Uifgangspnnt 
dat de ontgraving boven grondwaterstand en bet niveau van bestaande 
funderingen blijft.

Egaliseren bestaande keldeivloer onder de Grafelijke zalen.
Ten behoeve van een betere toegankelijkheid van de kelders. Uitgangspnnt 
is dat de kelder niet nitgegrax'en wordt niaar naar boven (botnvktindig) 
gelijkgetrokken.

In Figiiin 14 zijn de iugiepen schematisch weergegeven.

8.

9.

• -lO.I.b
' 10.1.b

Figuur 14; Overzicht van de ingrepen in de ondergrond

0\ei\vegingen

Het uitvoeren van werkzaamlieden in de ondergrond tiissen bestaande ftmdaties, 
hoewel tecluiisch mogelijk, brengt een zeker mate van complexiteit met zich mee. 
Hieronder worden een aantal oveivvegingen gegeven waarmee rekemng gehouden 
dient te worden bij nadere uitwerking.

Er bestaat op het moment weinig inzicht in de bestaande (oiidere) gebouweu en 
hoe deze zich verhonden tot de nienvve ondergrondse voliunes. Bijvoorbeeld; 
aanlegniveau en detaillering van funderingen zijn veelal onbekeud maar hebben 
invloed op de keuze van geschikte uitv oeringsmethodes, de beste plaats om er op 
aan de shiiten en de detaillering van de nieuwe kelders. Dit aspect heeft 
betrekking op ingrepen (1), (2), (3), (4). (7), (8) en (9).

Gezien het gebrek aan infoiiuatie over de bestaande fimdermgen verdient het op 
dit moment de aanbeveliug om er bij nienwe kelders lO.lb

3.2.2

De Kelders worden zoveel mogelijk
losgehonden van de bestaande fimderingen met iiitzondeiing van een beperkt
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aaiital locatie vvaar een aansliiitiug met de bestaande stnictmu wordt geiealiseerd. 
Dit aspect heeft betrekkiug op ingrepen (I), (2), (3), (4), (5). (6) ev (7).

De detailleiiiig vaii de aaiisluitiiigeii vau nieuvve kelders op bestaande keldeis 
verdient daaioiii extia aandacht bij uitweiking. Bij detaillering dient lekemngeii 
gehoiiden te vvordeii met coiiflicteiende eisen: verschil in zettiugeii tiisseu nieuw 
eu bestaand euerzijds en de wens tot bet lealiseren van een dichte/gesloten keldei 
anderszijds. Met name bij aansluitingeu op bestaand metselwerk kan dit een 
kritisch detail blijken. Dit aspect heeft betrekkiug op ingrepen (1), (2), (3), (4), (6) 
en (7).

lO.I.b

Daarom dienen er, bij onvoldoende
afstand vau de bestaande fimderingen. beheersmaatregeleu geuomeu te wordeu 
tijdens iiitvoeriug. ludien het aanhouden van voldoeude afstand tot bestaand uiet 
weuselijk is dient er een voldoeude sterke en stijve, tijdelijke gjondkering 
gerealiseeid te worden. Dit laatste (bijvooibeeld damwauden. berlineiwandeu, 
soilmix waudeu, diepwanden e.d.) kan gehindeid wordeu door de realisatie in of 
nabij de bestaande gebouwen. Niet alleen zou bet uitv'oeren biervan tiillingeu of 
zettingen kiumeii veroorzakeu - scbeurv onuing in metselwerk - maar ook kan er 
een praktiscb, geometiiscbe beperkmg bestaan ten aanzieu van bet werken met 
grote elementeu of materieel. Dit aspect heeft betrekkiug op ingrepen (!}, (2). (3), 
(4), (6) en (7).

bi de ondergroud (naar venvacbting zand tot aanzienlijke diepte met veelal twee 
bjsseuliggeude kleilagen rond NAP -8 m en NAP-15 m) speelt grondwater een 
belangrijke rol bij de realisatie. De verwacbtiug is dat bij een aanleguiveau onder 
bet niveau vau de bestaande kelders danwel de Hofvijver snel grondwater 
aaugetroffeu zal worden, ougeveer op 1,50 a 1,75 meter onder niveau maaiveld op 
Biuuenliof Dit aspect heeft betrekking op ingrepen (1), (2), (3), (4), (5), (6) en
(7).

Bemalingeu zullen mogelijk niet wenselijk zijn in verband met de invloed op de 
bestaande fimderingen of wellicbt - gezieu de giote vereiste debieten - teclmiscb 
omiiogelijk. Bij de bouw vau de nieuwbouw vau de Tweede kamer is dit ook een 
belaugiijk uitgangspiuit voor bet outweip geweest - er is toen naar gestreefd om 
de outgravingeu zoveel mogelijk te beperken. betgeen er bijvoorbeeld in 
geresulteerd beeft dat de fimderingselementeu boven keldemiveau zijn 
geiealiseerd. Dit aspect heeft betrekking op ingrepen (1), (2), (3), (4), (6) en (7).

Voor alle ontgravingen, zowel tusseu bestaande fimdameuteu als in bet ‘wije 
veld’, kumieu arcbeologie eu bestaande leidiugen en kabels een rol spelen. Dit 
aspect heeft betrekking op alle ingrepen.

\’oor mgrepen die uiet op groud van bet Rijksvastgoedbedrijf plaatsviuden kan de 
eigeudomssituatie een rol spelen. Dit aspect heeft betrekking op ingrepen (4) en
(6).
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(onclusies

Het realiseren van kelders en oiitgraviiigen tiisseu bestaaude ftmderiugen. met 
name van de oiidere gebouwen dient, met het oog op kosten en procesmatige 
risico’s, zoveel mogelijk beperkt te worden. Indien ei desalniettemin een 
noodzaak toe is dan dient overwogen te worden de ontgiavingdiepte zoveel 
mogelijk te beperken.

Nieuwe kelders geven meer mogelijklieden en lijken (vanuit constnictief en 
geoteclmisch oogpimt) beter te belieersen tijdens de volgende ontwerp en 
uirvoeringsfases.

3.23

3.3 Houten dakspanteii

Dakspanten Eerste Kanier

V'oor de houten dakkappen boven de plenaire zaal van de Eerste Kamer spelen een 
aantal verschillende aspecten die het best gezamenlijk beschouwd kumien worden.

De bestaande spanten vertonen grote vervomiingen. Ter plaatse varr verbindingen 
zijn kieren zichtbaar. Ook worden er in ondergelegen metselwerkwanden 
schemen geconstateerd, die naar alle waarschijnlijklieid veroorzaakt worden door 
de vervonningen van de dakspanten. De spatkiachten ter plaatse van de 
opleggingen van de houten dakspanten lijken in onvoldoende mate in het spant 
zelf afdracht te vinden waardoor ze de metselwerkwanden naar buiten dnikken. 
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de spanten door derden laten beoordelen op niveau 
afkeur confonn NEN 8700 en er is bepaald op het moment geen sprake van een 
onveilige situatie. Tevens worden op het moment de kieren met behulp van 
schemnieters gemonitord om te beoordelen of er sprake is van toenames - hieivan 
zijn geen resultaten bekend.

33.1
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Figuur IS; Doorsnede over de zolder boven de plenaire zaal imi de Eerste Kamer met daarin houten 
spanten indicatief aangegex’en. (bron: Archief Rijksvastgoedbedrijf, datum 1994)

Er zijn eeu tweetal oplosrichtingen te benoemen:

Als luiiiimale optie: Er kiimien in de pleuaiie zaal trekstangeu toegevoegd 
wordeu om de spatkrachten op te nemen.
Deze trekstangen zitUen we! het momtmetitole karakter van de plenaire 
zaal aantasten.

Aanbrengeu nienwe staleu spanten ter vei'vanging van de bestaande houten 
spanten.
Er is in de plannen van DOK sprake van ingrepen aan de houten 
dakspanten met als doel de ruimte te verhogen en functioneler te niaken, 
bijvoorbeeld t.b.v. insta 11aties. In dit geval kan overwogen warden om een 
nienwe spantconstnictie te ontwerpen waarbij tijdens uitvoering de 
mogelijkheid wordt gecreeerd om de spantx’oeten weer naar elkaar toe te 

‘knijpen ’ en de metselwerkwanden weer naar de oorspronkelijke situatie 
terug te brengen.
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Ftguur 16; Mogehjkheden voor de zolder boven de plenaire zaal van de Eerste Earner. Links; Mimmale opne 
met alleen een trekstang. Rechts; de opties met een nieuw stolen portaal ter vervanging van de houten 
spanten.

Deze tvveede opties lijkt vanuit eeu integxale beschouwiug. ook iii acht nemeude 
dat de dakbeklediug vervaugen dient te worden. aautiekkelijk eu wordt 
voorgesteld als oplossingsrichtiug voor de volgeude fase. Opgemerkt wordt dat 
mogelijk ook de zoldervloer en de belastiug afdracht daaivau geschikt geniaakt 
dieut te wordeu voor nieuwe fimcties (andere vloerbelastmgeu), iets wat 
meegeuomeu kau worden bij het nieuwe spantontwerp.

Dakspanten Raad van State

De zolder boven de Raad van State krijgt in de huidige ontwerpen een grotere 
fimctionele rol. Waai deze uu gebniikt wordt voor kleinschalige opslag, is het de 
wens om deze fiuictioneel te maken als kantoor- 10.1 .b 
luoeten dakspanten (6 stiiks) en^of bestaande metselwerk wandeu (ook 6 sinks) 
die de dakgordingen dragen aangepast worden oni voldoende hoogte en 
indelingsvrijheid te realiseren. Net als het dak boven de Eerste kamer zal ook deze 
dakbedekking volledig veivangen worden, wat inaakt dat ingrepen in de 
constructie m mindere mate extra impact zullen hebben. Ingrepen aan de houten 
spanten of diagende wanden kumien dan ook meegenomen worden in een nieuw 
outwerp - hetzij door aanpassing van de bestaande onderdeleu hetzij door nieuwe 
onderdelen te voorzien die de fimcties van de bestaande ovememen. Ook kmmeu 
de lage en hoge kap samengetrokken worden teneinde een grotere niimte te 
creeren.

3J.2

niimte. Hieiloe

Figutir 17; Fragment van de zolderplattegrond en een doorsnede met daarop locaties van de houten spanten 
en de metsehverkwanden aangegeven. (bron: Archief Rijksvastgoedbedrijf, tekeningen uit 1978)
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Mogelijklieden voor de aanpassing ziju:

Aanpasseu of vervangeu vau alle bestaande hoiiten spanten eii vemyderen 
waiiden.
Spanfen eti inetsehverkwavdeu warden venwigeti door niemve houtev of 
stolen sponten, die de constructieve fnnctie ovemenien. Ovenveging 
Inerbij is dot de spanten in zekere tnoninnentole waarde hebben wot in takt 
laten niogelijk de voorkenr geeft.

- Verwijdereii vaii de spaiiten van de lage zoldei eu de metselwerk wanden 
om eu intact laten van de staaude giote hoiiteu spanten.
De metsehverkwanden warden xerwijderd, waormee ruiinte geinaokt 
wordt voor een nieirwe indeling van de zolder en nieer flexibiliteit voor 
installaties. In bet lage dee! van de zolder wordt niinite gecreeerd voor 
circulatie.

m tj4 MMitUfid* N)t1"

Figuur 18; Indicatie nieuwe constructie contouren ter plaatse van metselwerkwanden.

Voor het overige is deze ingreep te vergelijkeu met de ingieep bij de Eerste kamei 
kappeii eu wordt iiaai dat hoofdstiik verwezen voor meer achtergroud. Het 
ontwerp van de dakspanteu kan in een latere fase uader ontwoipen wordeu.

iJJ Dakspanteu boven Kolonien

Op andere locaties wordeu ook iiigiepeu in de dakkap voorzieu. Bijvoorbeeld 
boven Kolonien om niimte te realiseren ten behoeve vau installaties. Mogelijk dat 
er voldoeiide mimte is, echter dan zal nog steeds geverifieerd moeten wordeu of 
de bestaande spanten in staat zijn de belastiugen te dragen of dat er constructieve 
aanpassingeu vereist zijn. Dit ouderwerp wordt in dit rapport niet uader 
iiitgewerkt.
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ln«rt‘pen nan hcstaande wandeii3.4

Doorbiaken3.4J

Op diverse locaties ziilleu doorbiakeu lu de bestaande metselwerkwaiideu 
geweust ziju. Hetzij om aieuwe routes van installaties te kiumeu verzorgeu 
dauwel omdat er vauuit architectuur de behoefte bestaat om wanden te 
doorbreken. De meest wenselijke oplossiiigen zijn afliaukelijk van de detailleriug 
van het bestaande gebouw, de ftmctie van de wand als onderdeel van de 
hoofddiaagconstnictie en de locatie. Als principe oplossing kan gedacht worden 
aan het aanbrengen van stalen lateien (bij lichte belastingen) of stalen 
poitaalfiames. Insteek bij het ontweip en uitv oeringsmethoden is om de 
oorspronkelijke laachtsafdiacht in wanden zo weinig mogelijk te beinvloeden 
zodat ongewenste scheurv'omiing zoveel mogelijk venneden wordt.
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Figuur 19; Voorbeeld van stalen portalen en lateien ten behoeve van realisatie sparingen in bestaande 
metselwerkwanden (bran: Technisch ontwerp SintLucas Strijp-S, Amp. 2014)

\'er\vijdert*ii niet di iigende wanden

V'oor Hotel Central is het de wens om een groot deel van de metselwerk wanden 
te venvijderen zodat de niimte beter geschikt wordt om toekomstige flexibiliteit te 
accommoderen. Zoals meer gebouwen uit deze periode is er sprake van een 
metselwerk wanden stnictum waarbij een deel van de wanden op betoimen 
vloerbalken is aangebracht die de belastingen naar centrale pimten brengen. 
Hierdoor is het mogelijk om een deel van de wanden te verwijderen zonder dat 
daar grote vooi-zieningen toe getroffen dienen te worden. Op basis van beperkt 
beschikbaar archiefmateriaal is een eerste inventarisatie gedaan en is beoordeeld 
welke wanden naar verwachting verwijderd kmmeu worden. zonder dat dit tot 
zware ingiepen leidt.

3.4.2
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Nieuw bouwvolurne iiaajit Cirjifelijke /aleii.
Er is sprake van eeii nieuw bouwv'olume naast de Grafelijke zalen. Aangezien dit 
volume nog niet verdei ontwoipen is en geen grote invloed zal hebben op de 
bestaande gebouwen is ervoor gekozen om hier in dit rapport niet nadei te 
behandelen.

3.5

Aanpassingcn aaii entree eii pleiiaire zaal Tweede 
Kaiiier

3.6

Transparantie begane grond

Ujt de aichitectonische plamien voor de entree en de plenau-e zaal van de Tweede 
Kamer volgt dat het arcbitectonisch gewenst is om de niimte onder de plenaire 
zaal transparanter te maken. wat ertoe leidt dat de bestaande gevelwand 
grotendeels verv'augen moeten worden door een transpaiantere 
kolonunenstmctuiu. De plenaire zaal is bedacht als een volledig samenwerkende 
betonconstnictie waarbij deze wauden (in zekere mate) bijdragen aan de 
krachtswerking en stijfheid van de vloer van de zaal, maar ook de bovengelegen 
tribiuie. Het lijkt mogelijk om ingiepen uit te voeren. echter deze invloed zal in 
detail beschouwd moeten worden en mogelijk zijn er aanvullende maatregelen 
vereist, met name om de doorbuiging van de vloer van de plenaire zaal te 
beperken. Ook zijn er mogelijk wat voorzieningen nodig om de bestaande 
verticale kiachtsafdracht van de vloeren naar de wauden en vervolgeus naar de 
ftmderingen op een acceptabele wijze naar en ftmdering te brengen.

3.6.1

^ 10.1.b£ja

10.1.b
10.1.5 ■ ti*

10.1.b
lO.I.b

3^
10.1.b

Figuur 20; Doorsnede van de hoofddraagconstructie wn de plenaire zaal (oorspronkehjke ajbeelding 
a/komsng uit artikel van hoofdconstructeur D3BN. Cement 199J-J2 voarzien van opmerkingen).
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Nieowe commissiezaal

El is de wens om eeu uieuwe couxuiissiezaal toe te voegen. Deze zaal zou demiate 
gjoot ziju dat inpassiug iu het bestaande gebouw niet mogelijk lijkt. Eea vau de 
opties die momeuteel door aichitecteu ouderzocht wordt is het realisereu van een 
volume boven de plenaiie zaal. Dit voorstel zal de uodige consequeuties hebben 
ten aanzieu van de constnictieve inpassiug. Verticale kiachtsafdiacht of 
stabilisatie door de plenaiie zaal is niet mogelijk waardoor er een grote 
overspaiming gerealiseerd dient te worden die de belastingen naai' steimpuuten 
buiten de zaal breugen. Deze constnicties nader afgestemd te worden met de 
bestaande dakconstiiictie eu de overige constnictieve onderdelen. Mogelijk dat 
een deel van de diaagstnictuiu vau de perstoren gebniikt kan worden, mits deze 
mderdaad deels komt te verv'allen - zoals momenteel door 0^'IA als opties 
beschoiiwd. Nadere uitwerking vau deze delen in nog niet mogelijk, aaugezien het 
ontweip nog niet voldoeude gevorderd is.

3.6.2

Aanpassifigen vcirni plenaire zaal

Het veranderen van de opzet vau de zaal. zodat uu onderdeel is vau de planuen 
van OMA wordt gehinderd door de aanweziglieid van de constnictie. Er zijn aau 
de rand van de zaal eeu zestal diiehoekige kenieu aanwezig. Hiervan lijken er vier 
coustnictief te zijn en een rol te spelen in de stabiliteit en krachtsafdracht vau de 
zaal en de daaraau grenzende niimtes. Deze worden bij voorkem in takt gelaten. 
Twee lijken geeu onderdeel van de hoofddraagconstmctie en kiumeu dus vauiiit 
dat oogpimt verwijderd worden. echter er zal beschoiiwd moeten worden wat de 
hiiidige fimctie is 10.1.b 
dieueu te worden.

3.6.3

eu er zal eeu andere plek voor gevonden

10.1.b

*.

^10.1.b
-t

10.1.b
Figuur 21; Hoofddraagconstmctie van de plenaire zaal; plattegrond eerste verdieping (ooispronkelijke 
afbeelding ajkomstig uit artikel van hoofdconstntcteur DiBN, Cement 1991 -12 voorzien van opmerkingen).
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10.1.b

*Nl0.1.b

Figuur 22; Hoofddraagconstruche van de plenaire zaal; plattegrond tweede verdieping (oorspronkelijke 
ajbeelding ajkomstig uit artikel van hoofdconstnictenr D3BN, Cement 1991-12 voorzien van opmerkingen).

Algeiiieeii plenaire zanl

Ill de voorgaaude drie paragiaveu wordeu kort eeu diietal ontvverpaspecteu 
beuoemd. Deze ondeidelen ziju iu meei- of iiiiiidere mate aan elkaar verboudeu en 
dienen gezameiilijk uader beschoiiwd te wordeu. bi ziju algeineeuheid ziju de 
geweuste aaupassiugeu aau dit deel vau het gebouw mogebjk. uiits iutegraal 
beschouwd wordt wat de couseqiieuties ziju eu daai uieuwe voorzieuiugeu toe 
getroffeii wordeu. Afliaukelijk vau de geweuste iugjepeu zal er eeu piiut ziju 
waarbij iugjepeu iu de bestaaude bouw (vauuit coiistnictief oogpuut) uiet uieer 
ecouomisch zulleu ziju teu opzichte vau het slopeu eu iiieuw boinveu. Op het 
moment dat eeu uieuwboiiw ecouomische de meest logische keuze is, zal er uog 
steeds eeu politieke eu procesmatige context ziju die mogelijk ook invloed heeft.

3.6.4

C’onclujiie4
Hoewel het coustnictief iuzicht eu de beoordeliugeu van de iugrepen aan de 
bestaaude gebouweu momeuteel uog gehiuderd wordt door het ontbreken vau 
goede en complete arcliiefgegevens heeft de dialoog met het Rijksvastgoedbedrijf 
de beide architecteu eu .Amp’s iustallatieadviseurs geen constmctieve ingiepen 
opgeleverd die techuisch met mogelijk ziju. Wei ziju er natuiulijk beperkingen: 
Het budget is uiet oubeperkt eu mogelijk levereu iugrepen onacceptabele 
procesmatige risico’s of ziju ze om audere redeueu ouweuselijk. In dit licht moet 
dit hoofdstuk dan ook beschouwd wordeu. het draagt bij aan eeu eerste integiale 
beoordeliug vau de iugrepen eu in dat kader gebniikt wordeu om richting te geveu 
aan de latere outwerpfases.
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Bijlaj»e F: Com fort

Inieitiiii^1

Comfort omvat ouder meer de deelaspecten themiisch comfort, visueel comfort, 
akoestisch comfort eu luchtkwaliteit. Op SO-uiveau heeft het verbetereu vau het 
themiisch comfort en luchtkwaliteit middels het toepassen van 10.1.b

de giootste impact. Dit is in hoofdstuk 5 behandeld. De impact van de 
overige comfortaspecten zoals akoestisch en visueel comfort is op SO-uiveau 
beperkt vergeleken met die van luchtkwaliteit en themiisch comfort. We willen 
echter iiiet voorbij gaan aan het belaug vau de overige couifort-aspecten. In deze 
bijlage gaan we daarom uader in op deze aspecteii.

Wat is comfort ?2
Comfort kouit tot uitdnikking via onze zintuiglijke waameming en is een mini 
begrip. Het omvat onder meer de deelaspecten themiisch comfort, visueel 
comfort, akoestisch comfort en luchtkwaliteit. Comfort kaii kwantitatief worden 
uitgednikt m specifieke outwerpcriteria, maar meer nog is het van belang dat het 
conifortiiiveau voor de verschilleude aspecteii met elkaar in balans is. Een balans 
waarin de bestaaude bouwkimdige context en het beschikbare budget 
randvooiwaarden opleggen. hi alle gevalleu staat het realisereii vau een gezond 
gebouw echter voorop, ook voor die sitiiaties waar slechts miiiimale aaiipassingen 
mogelijk zijn.

Balans aaubreiigeu iii de verschilleude comfortcriteria viaagt oui een kwalitatieve 
beoordeliug van de huidige situatie in het Bumeuliof en de vertaling hieiwan naai 
realistische en economische eisenpakketten.

Op dit moment zijn verscliilleiide comfortaaudachtspiuiteu vanuit de gebniikers- 
overleggeii bekeiid. Echter een compleet beeld vau de huidige bouwkiuidige 
situatie in het Biimenliof is nog onvoldoende bekend. Vanwege de sterke 
afhankelijklieid vau die zeer gevarieerde bouwkimdige context kaii daarom op dit 
moment op het gebied van comfort nog geen set realistische criteria worden 
gepresenteerd.

Wij hebben er daarom voor gekozeii oiii voor de diverse comfortaspecten uu 
algenieue aandachtspiuiten te benoemeii maar hier nog geen kwalitatief 
waardeoordeel of getalsmatige criteria aan te verbinden. Wei wordt een strategie 
beuoemd hoe te komeu tot een ftmctionele set criteria. In basis komt deze ueer op 
de volgeude stappeu:

• Wat is het gewenste comfortniveau ?

• Welk comfortniveau is miuimaal nodig ?

• Welk comfortniveau is mogelijk ' re«l gezien de bestaaude context ?
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III de Voorbeieidiug VO-fase dieut met name het haalbare comfortniveaii veider 
in kaart te worden gebiacht waaraa in overleg met het Rijksvastgoedbedrijf, en 
gespiegeld aan het Progiaimna van Eisen. liet definitieve toetsbaie eisenpakket per 
bonwdeel en/of niimte kan worden nitgewerkt.

Navolgeud wordt per deelaspect verder ingegaan op achtergrond en de stiategie 
hoe te komen tot een fiinctionele set criteria.

Akoestiscli comfort3

Achtergrond
Het akoestisch comfort in de vverkomgeving dient enerzijds de sociale interactie te 
stiniulereu door een optimale conunimicatie. Anderzijds dient het ook mogelijk- 
heden te bieden om zich af te sluiten van exteme coimmuiicatie en omgevings- 
factoren zodat men zich kan concentreren op prodnctiviteit met bijpassende 
privacy. Akoestisch comfort m de werkomgeving heeft daarom verschillende 
doelen:

3.1

Het creeren van een cornfortabele werkplek voor dagelijks gebniik waaibij 
de invloed van omgevingsfactoren beheersbaai is en wordt voorzien in een 
gevoel van welzijn en veiligheid.

Het realisereu van voldoende privacy om gevoelige en vertrouwelijke 
gesprekken te kmmen voeren en het politieke beslnitv'ormingsproces te 
ondersteimen.

• Het stimnleren van een goede spraak\ erstaanbaarheid tijdens 
vergaderingen, debatten en bijeenkomsten, waar mogelijk zonder gebniik 
van aiidiovisuele hnlpmiddelen.

• Een op het gebniik van de niinite afgestemde geluidisolatie en 
niimteakoestiek. ter ondersteiming van operationeel noodzakelijke 
aiidiovisuele middeleu en/of bij radio- of televisie-iiitzeudingeu.

Als algemeeu outweipuitgangspimt geldt:

Beperk de invloed van omge\'ingsfactoren waarbij 
legelijkertijd een hoge mate van privacy en een goede 

spraak\’ers(aanbaarheid wordt gecreeerd.
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(Dili hef akoestiscli coiiifort uiteiiidelijk iiader te kimueii kvvalificereu eu 
kwaiitificeren luoeteu criteria worden vastgesteld. Hierbij wordt oiiderscheid 
gemaakt iu criteria ten aanzieii van;

• Geluidisolatie en privacy

• Beperkiiig van omgevingsfactoreii als wegverkeerslawaai eu 
iiistallatiegeluid

• Spraakverstaaiibaarheid eii niimteakoestiek

Comfort

fMvacy♦
Omgevlngsfactoren

F

Figuur 23; schematische weergave van akoestisch comfort

Bij akoestisch comfort is het van belang dat de diiehoek iu balaus is. Alle drie de 
aspecteu ziju iu dezelfde mate van belang en de eiseu dieuen boveudieu op elkaar 
te worden afgestemd. Op het moment dat eeu van de diie aspecteu niet is 
afgestemd op de andere twee, heeft dit diiect effect op het ervaren comfort.

iMaatvverk per bouwdeel

Vauwege de zeer gevarieerde boiiwkimdige context is direct duidelijk dat niet zo 
maar een “One Size Fits Air’-oplossiug voorhanden is. Dit in combiuatie met de 
grote verscheideuheid aau fimcties vTaagt om maatwerkcriteria per bouwdeel. Per 
bouwdeel. en wellicht per niimte, zal het huidige en haalbare kwaliteitsniveau in 
kaart moeteu worden gebracht om veiv’olgens eeu set criteria samen te stellen om 
tot de beoogde balans in comfortniveau te komen.

hi de \'oorbereidiug VO fase dient per bouwdeel goed ouderzocht te worden 
welk comfortniveau aauwezig eu haalbaar is, waania de maatwerkcriteria per 
bouwdeel kumieu worden gedefiuieerd voor de deelaspecten:

3.2
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• Liicht- eu coiitactgeluidisolatie vaii scheidiugscoustnicties

• Riiiiuteakoestiek (uagalmtijd eu spraakverstaanbaarheid)

• Geluidniveaiis als gevolg van verkeerslawaai eu iustallaties

Daar waai iu niimtes audiovisuele uiiddeleu wordeu ingezet, dient boveudieu te 
wordeu beschouwd of‘generieke’ criteria passeud ziju voor de betreffeude niimte 
of dat zwaardere eiseu wenselijk ziju. Hetzelfde geldf voor niiuiteu waar 
opuaines/uitzendiugeu plaats kiuuien viuden.

Strategie definieren criteria
Bij bet nader defmiereu van de criteria stelleu wij voor om onderscheid te luakeii 
in eiseu voor nieuwe bouwdeleu of mimtes waar bewust outworpeu kan wordeu 
met akoestisch comfort als uitgaugspuut (A) eu eiseu voor de bestaaude 
bouwdeleu waar de liuidige bouwkimdige context het haalbaie comfoiluiveau 
dicteert (B t/m D). Om te komen tot eeu ftmctionele set criteria zouden wij het 
aantal criteria willeu beperken tot eeu viertal kwaliteitsniveaus, te weteu:

A. Nieuwbouwuiveau

B. Nieuwbouwuiveau ‘min’

C. Hoogwaardige reuovatie

D. Basiskwaliteit waarbij mouimieutaal karakter beperkiugeu oplegt

Per bouwdeel/niimte zal eeu inschatting gemaakt moeten wordeu welk 
kwaliteitsuiveau realistisch is.

3.3

Inspects pwr boumieel 
(«rt. metif«en)

W«os«nnivwiu comfert

1Kwaliftcatje per
bouwdeel

HtalbMT 
kwvliteiU niveau

VasUtellen criteria

Figitur 24; schematische yveergave van de strategie om akoestidi criteria te defini^en
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N'isueel c(»infort4

Achtergroiid
Licht heeft eeu giote iuvloed op de mens. Licht staat aan de basis van ous 
gezichtsveiTuogeu. 80“ o van oiize kennis nemeii wij visueel tot ons. Maai licht 
beiiivloedt ous iichaam ook op uou-visuele manieren. Licht is de lueest 
belangrijke factor om onze biologische klok goed te laten werkeu. Uitzicht. 
daglicht en kimstverhchting dieneu daarom met elkaai in balans te zijn.

4.1

Comfort

mtzftiit

Figuur 25; schematische \veerga\e van visueel comfort

Het visueel comfort van een mimte is een sameuspel van o.a. daglicht, uitzicht en 
kimstverlichting en heeft als doel;

• Het creeren van een stimulereiide en comfortabele werkplek voor visuele 
taken

• Het oudersteimeu van psychofysiologische factoreu als biologische klok 
en couceutratievennogeu

• Het bevordereu van het gevoel van veiligheid en welziju

• Het voorkomeii van schade aan monumeutale en museale niimteu

Zmvol iugezet daglicht laat zich door niets vervaugen. Niets is zo gelijkmatig en 
zorgt voor eeu even aangenaam gevoel als daglicht. Bimien de driehoek van 
daglicht. uitzicht en kimstv'erlichting heeft de optimalisatie van daglicht in 
principe prioriteit:

Zorg erx'oor dat het optimaliseren van daglicht op nummer 
^en staat en dat het kunstlicht het daglicht zodanig 
ondersteunt dat daglicht binnen zoveel mogelijk ervaren kan 
warden met alle positie\'e effecten van dien.
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Oiii visueel comfoil uiteiiidelijk nadei te kiimieu kwalificeren en kwantificeren 
moeteii criteria worden vastgesteld. Hierbij zal oiiderscheid worden gemaakt iii 
criteria ten aaiizieu vaii:

• Daglichttoetreding op de werkplek

• Zou- en lichtvvering (iucl. regelbaarheid) in niimtes

• Verlichtingsniveaus en coutrasten

Biihins dagHcht en kunstveiiiehtin
Overdag wordt het visneel comfort zoveel mogelijk gerealiseerd met daglicht. 
Waai' de daglichtniveaiis of -toetrediiig onvoldoende is, wordt dit aaugewld met 
kimstlicht. Hierbij moet worden gelet op coutrasten tussen gebiedeu met en 
zonder daglicht zodat overgangeu tussen verschillende lichtniveaus soepel 
verlopen.

Aangezieu het Biimenhof niet alleen overdag wordt gebniikt. maar ook’s avonds 
en’s nachts is het van belang om. uaast het comfoituiveau overdag, ook eeu 
lichtbeeld voor de avond en nacht te realiseren welke volledig iiitgaat van 
kuustverlichting.

Dit nachtelijk lichtbeeld is een ander lichtbeeld dan overdag. hi dit lichtbeeld is er 
meer niimte voor acceuteu en decoratieve verlichtiug. Ook ‘persoonlijk’ licht dat 
zich voegt uaai de gebniiker is een manier om het visueel comfort, als het buiten 
donker is, te verhogen. Hierbij is het ook van belang om coutrasten en overgangen 
m balans te brengeu tussen niimtes onderling en het biimeu en buiteii gebied.

4.2 a

.Maiitwerk per boiiwdeel
Coufoim het eerder gestelde zou het optimalisereu van de daglichttoetreding 
prioriteit moeten hebbeu. Echter de daglichttoetreding in eeu numte wordt sterk 
beiuvloedt door de bestaande bouwkimdige context aangezien over het algemeeu 
geen grote aanpassingen in de gevels zijn voorzien. Wei kan mogelijk de 
daglichttoetreding worden geoptimaliseerd door aanpassingen in mimteafwerkiiig 
en in het geval van overkappen van biimenpleinen ontstaat wellicht eeu 
mogelijklieid een gioter percentage aan verblijfsgebiedeu te realiseren waarin 
daglicht eeu dominante rol speelt.

Juist vanwege de beperkingen in optimalisatie van daglichttoetreding dieut bij het 
opstellen van bouwdeelspecifieke criteria uitgegaan te worden van een totaal 
verlichtiugscoiicept waarbij daglichttoetreding, (zon)hchnveriug en 
kxmstverlichtiug met elkaar in balans wordt gebracht.

4.3
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Mommientale niiniten eii/of mimten met gevoeliee kiiiistobiecteii 
Aaii\iilleud op liet positieve effect op het welbeviuden van de mens kau dag- eii 
lauistlichl helaas ook schade toebrengen aan mommientale en kimstobjecten. In 
belangjijke mate geldt dit voor U\’-straling.

Voor een optimaal behoud van de waardevolie collectie en mommientale mimten 
zullen daarom waar nodig aanviillende eisen worden voorgesteld aan de zon- en 
dagliclittoetreding en veiliclitingsniveaus in deze mimten, als ook aan de UV- 
wering en kleiirweeigave van beglazing. Ruimten en objecten waan'oor dit van 
toepassing is zouden nadei moeten worden gedefimeerd in overleg met de 
Rijksdienst voor Cultmueel Erfgoed, alsmede de mate van gevoeligheid van de 
betreffende mimtes en objecten.

VeiTolgens kan per minite een aanviillende set (realistisclie) mimtespecifieke 
randvoorwaarden worden samengesteld waarin bet optimum wordt gezoclit tiissen 
beschemiing van de collectie, comfort op de werkplek en ftmctionaliteit van de 
mimte.

Strategie tlefiniercn criteria
Vanwege de zeer gevarieerde bouwkundige context stellen wij voor om voor 
visueel comfort uit te gaan van een eenvoudige strategic met een tweetal 
comfoilniveaiis. Een basisniveau voor de bestaande bouwdelen waarbij 
dagliclittoetreding in basis niet verder wordt geoptimaliseerd niaai waar met name 
middels (zon)lichtregulering en een goede kimsrveiliclitiiigsstrategie bet visueel 
comfort wordt verboogd (B). Voor iiieuwe bouwdelen en bouwdelen met 
aanpassingen in de gevel wordt gestreefd naai' een nieuwbouwniveau qua 
dagliclittoetreding waarbij tevens voldoende aandacbt wordt besteed aan 
(zon)licbtregulermg en een goede kimstverlicbtingsstrategie (A).

Nieuwbouwniveau

Basisniveau voor bestaande bouwdelen

4.4

A.

B
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