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Figuur 26; schematische weergave van de strategie am criteria te definiSren voor visueel comfort.

Eeu casus van een totaalverlichtingsconcept waariu boveustaande aspecfen 
wordeu afgewogeu eu op gebalanceerde wijze worden uitgewerkt tot een 
verlichtiugscoucept dat het comfort verhoogd is in bet kader op de volgende 
pagiua’s weergegeven.
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Casus: Lichtontwerp concept
De plenaire zaal van de Tweede Kamer staat syinbool voor bet hart van onze democratie. deze 
ruimte is de pick waar bet pubbek fysiek toegang heefi tot de politiek. middeis de piibUeke 
tribune.

Ook is de Tweede Kamer zichtbaar via de media. Het beeld van de niimte is heel belangrijk 
voor hoe democratie wordt uitgedragen. I>e ruimte zal dan ook op zo'n manier moeteu worden 
vonngegeven dat dit de toegankelijklieid voor zoveel mogelijk mensen mogelijk maakt.

De ruimte ondersteunt ook visueel de democratie en onderlinge verbinduig waar wij voor staan. 
Daamaast is het een wo-kniimte die sober en doeimati^eid moet uitstralen.

In het iichtontwerp wordt aan de hand van verschillende hcht typologies de keuzes voor het 
ontweip ondeibouwd. deze zijn omschreven als;

• Polder licht
• Gezichtsveld*
• Daglicht
• Verbindend licht*
• Materialen

Polder licht
Traditioneel komt licht van boven. De hemel koepel verspreid bet zonlicht en de grond 
reflecteeit het licht.

Figuur 27: voorbeeld polder licht

Om in de niimte te kunnen fimctioneren moet je je omgeving kunnen zien. In de Tweede Kamer 
is het zien van de mensen en hun gezichten en uitdnikkingen essentieel.

Middeis verlichting vanuit het plafond is het gemakkelijk om een egaal verlicht horizontaal 
werkvlak te realiseren confonn alle eisen.

Voor mensen met een beperking is het belangrijk om de omgeving zo natuurlijk mogelijk te 
maken: licht plafond en de vloer donkerder dan de wanden en het plafond.

* i« casBs achtwwfgt telataa
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Daglicht
Het meest natuiirtijke en door mensen als meest prettig er\^eu licht is daglicht. In de huidige 
tvveede kamer is er een daglicht shook in het dak en is er daglicht toegang via de deuren en 
nooddeuren.

Figuur 31; Daglicht shook die ruimte visueel door midden snijdt

De daglicht shook in het plafond is zo gepositioneerd dat deze een liarde snede maakt door de 
ruimte en het kabinet van de kamer ‘afenijdt*. Zo worden er twee kampen gevormd. Om meer 
consensus en samenwerking ook visueel in de luimte te breugen adviseren wij om het daglicht 
via een daghcht reflector gecombineerd met kunst licht zo de ruimte biimen te brengen dat het 
daglicht:

1. Meer c^valt en het daglicht meer de ruimte in brengt

2. Een rondere vorm krijgt om zo een verbinding te realiseren tussen kamar en kabinet

3. Helpt om verticale v'erlichting te realiseren zodat gezichten niet meer zo zwaar vanaf 
boveu worden uitgelicht.

Materialen
Boven. onder. gezichtsveld. blikveld - alles dat je ziet heefl te maken met reflectie. De 
kleurstelhng en materialisering v'an de ruimte is van grote invioed op de verlichting. De 
daarmee samaihangende conhasten zijn van cnicml belang voor ons visueel comfort.

Voor het toekomsbge materiaal en kleur ontwerp willen wij, in het belang van bet Ucht de 
volgende suggesties aandragen:
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Figuur 32: Glanzende materiaal afVserking
zorgt voor lichtlunder reflectie spots

Figuiir 35: Een uniforme achtergrond 
niaakt de persoon getnakkelijker leesbaar

Figuur 34: Contrasten zorgeii voor een 
onrustig beeld: mensen worden 'door 
inidden gesneden'
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Kwaliteit van tie j;el>(>uwsclul5

\\Tbeteriii*» ^eboiiwsiiiil i.v.ni. coiiserveren 
cultured erfgoetl

Het overgrote deel van de iudividuele gebonwdelen ziju moumnentaal of 
Rijksmouiimeiitaal waardoor bouwkiuidige iugrepeu welovenvogeii dienen te 
woi'den beschoiiwd.

Er is op dit moment geen imifoiine aanpak ten aanzien van het conserveren van 
het aauwezige cultureel erfgoed. Wei zijn er diverse concrete voorbeelden bekend 
van zichtbare degiadatie van het erfgoed als gevolg van vochtschade en/of een 
bonwfysisch gezien verkeerde opbouw van isolatiepakketten.

5.1

Figuur 36; zichtbare degradahe van het cultureel etfgoed

Bekende problemen zullen. waar mogelijk, moeten worden aangepakt in verband 
met behond van het complex. Aanviillende schade aan het gebonw door 
inwendige condensatie of oppei-vlaktecoudeusatie (bijvoorbeeld door de 
aanweziglieid van koudebmggen en/'of bevochtiging van het biiuienklimaat ten 
behoeve van het behond van het erfgoed) moet inuuei-s worden voorkomen.

hi de Voorbereiding VO-fase zal in nanw overleg met de Rijksdienst voor 
cultureel erfgoed en momimentenzorg een inventarisatie van bekende problemen 
en oorzaken moeten worden opgesteld. Aan de hand van deze inventarisatie 
kiumen herstelmgjepen worden gedefinieerd met bijbehorende kwaliteitscriteria.
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W'rbeteriii" webouwschil in \ erband met 
e n e r ep rvstn tie

Naast het verbeteren vaii de kwaliteit vau de geboiivvschil in veibaud met behoud 
van het geboiiw is het weiiselijk de geboviwscliil te verbeteren vanuit het oogpimt 
van eiiergiebesparing. beveiliging en klimaatbeheersing. Het verbeteren van de 
kwaliteit van de gebouwschil zal echter op gespanuen voet staan met de 
monumentale waarde van het complex. Een grootschalige kwaliteitsverbetering 
van de gebouwschil. bijvoorbeeld middels na-isolatie van de gevel ligt daarom 
niet voor de hand. Afliankelijk van de monumentale waarde van de bouwdelen en 
de invloed op hygrische aspecteu dient per deel van de gebouwschil in de 
Vooiiieieiding VO-fase nader te worden bepaald of de thennische kwaliteit uit het 
oogpimt van comfort en energiebespaiing kan worden verhoogd.

5.2
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G: Oiuleiiioiidhaarheid

Iiileidiii^1

Efficient onderhoiid eii beheer is cniciaal voor de teclmische uitweikiug eu de 
orgaiiisatorische opzet van het Biimenliof in de koinende 25 jaai'. Het aspect 
‘onderhoiidbaaiheid’ speelt in alle facetten van het ontweip eeu lol en is van 
invloed op de ontwerpkeuzes en adviezen die zijn beschieven in het Technisch 
Stnictiuuontweip.

Onder ondehoiidbaaiheid verstaan we de mate waarin een voorziening 
mogelijkheden biedt oiu veilig en efficient (tijd en geld) onderhoiid te kmmen 
uitvoeren. Efficient onderhoiid is voor een gioot deel afliankelijk van de inrichting 
van beheer en de organisatie en specifieke keiize voor installaties. inaai in dit SO 
richten we ons op de impact die met het geboiiwontwerp kan worden uitgeoefend 
op de efficientie van het onderhoiid. Het gaat daarbij met name om de locatie van 
technische mimten en distribiitie in relatie tot de bereikbaaiheid voor personeel en 
de bereikbaaiheid iiit het oogpimt van de vervanging van componenten. Daamaast 
gaat het om de grootte van de technische mimten en distributievoorzieningen zelf 
en daanuee ook de bereikbaarheid van de installaties in de niimte zelf

2 roej^aiikelijkheid

Hoe goed componenten en distribiitiesystemen bereikbaar is met name afliankelijk 
van de volgende factoren.

• Levensdum component (frequentie vervanging)

• Afinetingen eventiieel te vervangen component

• Frequentie van regiiliere onderhoiidswerkzaamlieden

• T\pe werknemer waaiwoor de installatie bereikbaai' dient te zijn

• Verwachte mate van adaptatie in de toekomst aan dan heersende 
veiwachtingen

• Mate van bedrijfszekerheid (zie criteriimi bediijfszekerheid)

Voor de verschillende onderdelen van de distribiitie is in label 4 een grove 
weging gegeven op basis van deze aspecten. Deze tabel is afgeleid iiit de 
gegevens iiit Figiiiir 37.
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Tabel 4 Grove afivepng onderhoudsaspecten per systeemonderdeel

Levensduur Afmetiug
rompouentru

Frequentie
ODdei'koud

Tjpe
werknemer

^■e^^vachting 
aanpavUngrn 
in loekomst

Onderdeel

Voorbereide
^Mxialist

Klein
gemiddeld

GcmiddeldHoofddistributie
(Binnetihof)

Lang Laag

Klein/
gemiddeld

Gebruiker / 
specialist

Groot/
gemiddeld

Subdistributie
(gebouwdeel)

LaagLang

Middel SpecialistKent' lang: 
steik a&. 
conqxment

Centrale technische 
niimten (Biimenhof)

Groot Groot

Klein / 
gemiddeld

GemiddeldKort / lang; 
stetk a&. 
wmponent

Gebruiker / 
specialist

Decentrale 
technische ruimten 
(gebouwdeel)

Hoog (voor
spccifijcke
instaJlatics)

Klein / 
gemiddeld

Middel GemiddeldRuimtecomponenteii Kort Gebruiker/
specialist
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Figuiir 37; Levensduur, grootte en fi equentie onderhoudper component ([KJ kort fi-equent, [M] middel 
frequent, [L] Laag frequent). Grootte component; 0,5 Met de hand zander speciale voorzieningen te 
vervoeren, I) Met tweepersonen wo normale deuren, 2) metpelletwagen via dubbele deuren en goederen lift, 
3) Groot object, met kraan verplaatsen, of direct op aanhanger takelen, niet wo goederen lift, 4) Zeer grate 
objecten, met kraan verplaatsen, speciale ondememingS (bron).

’ Ondnschnd is gnnulct tussen cec korte en cm langc icveosduiir vooi lespectirvebjk compoorntni met etn trsmsduur < 25 jur en gioln 
dan 25 jaar. gebaseeid op de m de kemwaarden genoemde giens ran 25 >aat Daamaast is ondeisctnd gemaaki m de grote van de 
componeoteii. waarbij de greos tussea ktetn geouddeki en groot is gelegd vnnaf i^’anneer er ecn kiaao aan tr pas iDoet komen om bet 
compooeot te voplaatscn
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Iloofddistrihutie3
De hoofddistributie iiaai de veischilleiide bouwdelen toe behoeft geen frequent 
onderlioud eii de ouderdelen hebben eeii relatief laiige leveusdmu (>25 jaar). De 
kaiis dat het systeem in de toekomst aanpassingen behoeft is kleiner dan bij alle 
andeie ouderdelen.

Als er in de toekomst aanpassingen gewenst zijn, dan zullen deze goed worden 
voorbereid eii worden uitgevoerd door een ervaren specialist. tO.I.b

Eventuele aanpassingen aan de hoofddistributie mogen echter uiet tot zeer groot 
overlast van de pi nna ir e processen leiden en mogen niet tot overlast leiden. 10. til

10.1.b

10.1.b

Subdistribiitie4
De subdistributie bestaat in principe uit redelijke kleine componenten en behoeft 
daarom geen niime toegangsweg. Echter is er voor bepaalde installaties lO.I.b

wel een giote kans dat dit naai de toekomst toe gaat wijzigen. met name 
deze distributie dient daarom goed toegankelijk te zijn middels een toegangsdeur
lO.I.b
Aanpassingen in de subdistributie mogen geen overlast veroorzaken in ander 
bouwdelen dan waarv'oor deze distributie bedoeld is.

5 C'eiitrale techni.sche ruiniteii

10.1b

10.1b
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Deceiitrale techiiische riiimteii6
lO.I.b

Ruimtccomponenten7
Ruiintecomponenteu hebbeu over het algeiueen eeu ‘geiniddelde’ fiequeutie 
oiiderhoiid en dieueu daarom relatief makkelijk bereikbaai te ziju en veilig kiuuien 
worden onderhoiideu. Op dit momeut zijii de ladiatoren bijvoorbeeld met 
makkelijk bereikbaai vanwege de ombouweu. Ook dieiit slim te vvordeu 
uagedaclit over niimtecomponeuteu welke ziju vveggewerkt iu het moniimeutale 
paiid. Voor de toegaiikelijkheid iu mimtelijke ziu is de behoefte kleiiier omdat de 
compoueuteu relatief kleiu ziju. 10.1.b

Algeiueen8

Doordat de bediijfsvoeriug van de iiistallaties betrekkiug heeft op meerdere 
pailijeu is het van belaug dat deze eeu duidelijke stnictimr heeft eu imifonn wordt 
iiitgevoerd. Daaniaast is het vauuit bediijfszekerheid eu ecouomisch perspectief 
van belaug dat de iustallatie door meer dau 1 paitij kau wordeu ouderhoudeu eu 
geleverd. Daaniaast dieut geborgd te ziju dat ten after tijde kau wordeu uagezocht 
hoe de iiistallaties iu elkaar zitteu. bijvoorbeeld door dit vast te leggeu iu eeu 
aiitomatisch beheersysteem.
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Bijlage II: BevciHgin» in l elatie tot installaties

Het opstelleu van eeu beveiligingsplan als input voor de veidere ontwerpkeuzes 
eu het definitief kiuiueu iiiakeu van de huidige ontweipkeuzes is een belaugiijke 
tiisseustap. Deze tiissenstap heeft op dit moment nog niet plaatsgevondeu.

Deze bijlage omschiijft deihalve alleen een aantal algemene veiligheidsaspecteu 
die op iustallaties van toepassing zouden kmmeu zijn, zondei hiermee de relatie te 
leggen met de specifieke randvoonvaarden welke naar venvachting in het 
beveiligingsplan zullen staan.

Iluidige situntie Binnenhof

Tabei 5; Huidige situatie in relatie tot beveiliging Binnenhof

Huidige sitaatieOnderwerp

10.1b

^ Betcikbaa’^mclvoatuig 

Q PuWiekloendnkelijkvoelgatiKCii

Prive

Grcruend aan water

Ftguur 38; Kaart beretkbaarhetdpenferie Binnenhof

\’eiligheidsa»ypecten

lO.I.b
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De maatregeleu die worden geiuiplemeuteerd dieueu iu ieder geval te10.1.b
behoeden dat er de komende 25 jaar weer eeii grootschalige aanpak nodig is.
10.1.b

lO.I.b

lO.I.b

lO.I.b

lO.I.b

lO.I.b

lO.I.b

lO.I.b

lO.I.b

lO.I.b

lO.I.b

lO.I.b

10 1 b
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liijlage I: Distributieoptics

Ill deze bijlage zijii 4 gelijkwaardige distributieopties weergegeven welke zijn 
gebaseerd op het vooronderzoek uitgevoerd in opdiacht vau het 
Rij ks vastgoedbedrij .

10.1 .b - Onder dit gelakte vlak staat informatie over de distribute.

10 lb
10.1 .b - Onder dit gelakte vlak staat informatie over de distributie.

10 1 b

^HEadvTseurs (2015) Ha^baart«id en ranctvoorwaarden wxir centraie aanleg tnfrastructuur
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10.1 .b - Onder dit gelakte vlak staat informatie over de distributie.

10 1 b
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Bijlage J: i echiiische ruiiiiten eii dbtrihiitie

Deze bijlage bevat diverse ondersteiuiende visiialisaties welk ziju ingezet om de 
ouUverpvariauteu voor de tecluiische niimteu en distributie te ondereoekeii.

10.1.b
Figuur 42; beoogde locaries io 1 b

10.1. b
10.1. b

Figuur 43; beoogde locaries van transformatoren, inkoopniimie en laagspanningsruimte

Figuur 44; beoogde locaries van onderverdeelstanons warmte en koude

60[10 Augustus ^171 Vwvjttn rutwcnpQ



ARUP R^Dovatx Bmaenhof 
Bqlajresiboek

VcrvaVen mfancanno

10.1.b
10.1.b

Figiiur 45: beoogde locanes van SER niimtes

Figuur 46; ventilatie sysieem 10.1 b
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Figuur 47: Gevel Kolonien Figuur 48; Overdekte atria Kolonien

Figuur 49; Houten kozijnen met dubbele ramen en 
lage borstwenng

101 b
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10.1.b

Fi^nir_S2£Princpje doormede morgestelde wntilanestrategie Justitie

t

Ml i
•v» 4

il
a»‘"i

a.
r\'

Figuur 53; Visualisatie bmnentuin Justine^

' Bran: OMA (Office ior Metrapoliuin Architecture)
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Figuur 55; Principe doorsnede dak I’ kamer/Staten Generaal aan buitenhof *

*6™!!: EHDK architecteu
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10.1 b
lOl.b
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Bijiage K: Bedrijfs/ekerheidsklasseri

N’oonviiarde verhoginj^ bcdrijl\/ekerhcids-klasse

De mate van bediijfszekeiheid is afliankelijk van het type installatiesysteeni en 
iiet type niimte. Een installatiesysteeni welke eeu belangiijke rol speelt in het 
borgen van 10.1.b
bediijfszekeiheid. ongeacht waai deze zit. Een zeei hoge mate van 
bediijfszekerheid is benodigd vooi 10.1.b

veidient bijvoorbeeld een hoge mate van

onafliankelijk van waai deze zich
bevinden.

Vooi bepaalde andere installatiesysteem hangt het gewenste 
bediijfszekerheidsniveau af van de mimte of het gebied. lO.I.b

Voorwaarden

Door na te gaan wat de voomaaiden kiumen zijn om lokaal te kiezen voor een 
hogere beveiligingsklasse knmien imifonue vooivvaarden worden opgesteld. Op 
basis van de gesprekken met gebniikers en de Diiectie Vastgoedbeheer zijn de 
volgende initiele voorwaarden geidentificeerd:

V'eiligheid
lO.I.b

Zij zijn
diis onafliankelijk van eventiiele voorvvaarde op niimte niveau (deze kiumen niet 
meer leiden tot een verdere verhoging).

hnagoschade
• Ruimten welke piibliekelijk toegankelijk zijn
• Ruimten met uitzendmogelijkliedeu

Bedi ij fscontinuiteit
• Ruimten welke 24 luu' per dag, 7 dagen per week in gebniik zijn.
• Ruimten waai in werkzaamlieden bediijfsprocessen plaatsvinden die 

afliankelijk zijn van die locatie en een bepaalde tijd en waarvoor geen voor de 
hand liggende alteniatieven bestaan.

tat.tt

Gezondlieid
• Ruimten welke geen inogelijklieid tot natuurlijke ventilatie (te openen ramen) 

hebben welke de benodigde verse lucht capaciteit lO.I.b
kan leveren

• lO.I.b
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Tabel 6; Toewijzing bedrijfszekerheidsklassen aan installatiesyslemen en niimten

10.1.b

Onderboun ing voonvaardcn

De werkiug van bijvoorbeeld apparatiiiir is in iedei modem kantoorgebouw 
cniciaal voor de bediijfscoutinuiteit. 10.1b

Bij eeu staudaard kantoorgebouw wordt vrijwel uooit 10.1.b 
geinstalleerd en accepteert men dat inlO.I.b
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Voor het Bimieubofcomplex is het zelfde uiveaii 10.1.blO.I.b
als basis aaugehouden. maai zijn ei voonvaarden opgesteld waarvoor eeii hoger 
bediijfszekeiheidsiiiveau benodigd is.

Publiek toegankelijk uitzend-mogelijkheden
Dit is bijvooi'beeld in niimten waar uitv’al tot imagoschade kau ieideu; met name 
niimten met uitzendmogelijklieden of welke publiek toegankelijk zijn. Dit geldt 
bijvoorbeeid voor de coimnissiekamers en plenaire zaal in de Eerste Kamer en de 
plenaire zaal (en in de toekomst mogelijk ook coumiissiekamers) van de Eerste 
Kamer. bi niimten met uitzendmogelijklieden wordt vemacht dat iedereeu ten 
alleilijden in goede omstandiglieden kan opereren. in niimten welke alleen 
publiek toegankelijk zijn wordt geaccepteerd dat bijvoorbeeid het tijdelijk iets 
wanner of kouder wordt in geval van een calamiteit. Men accepteeil dan 
bijvoorbeeid dat een deel van de klimaatinstallaties uit vallen maar niet alles.

10.1b

24/7 bedrijf

Andere reden tot het verhogeu van de bediijfszekerheid is een 24/7 bediijf Voor 
niimten met een 24/7 bediijf, geldt dat niet alleen storing maar zelfs gepland 
onderhoud aan een van de componenten al van invloed is op de 
bediijfscontinuiteit. lO.I .b

Voor deze niimte moet onderhoud mogelijk 
zijn zonder dat dit merkbaar is. dus zoiider dat bijvoorbeeid het comfortuiveau 
verlaagt.

Afhankelijk locatie en tijd

hi het gebouw bevinden zicli ook een gjoot aantal niimten waarin werkzaamlieden 
plaats vinden die niet zoniaar te verplaatsen zijn. Door de weeks is er een strak 
vergaderscliema en als niimten op een specifiek moment niet kunnen worden 
gebniikt, dan heeft dit direct gevolgen voor de bedrijfscontinuiteit op het 
Bimienliof Zo wordt de plenaire zaal in de Eerste Kamer en de Voile Raadzaal 
van de Raad van State meestal maar 1 dag in de week gebuikt, maar is men voor 
die ene dag wel sterk afliankelijk van die niimten. Ook voor niimten bimien 
Algemene Zaken geldt dat deze niet zomaar naar elders kmmen worden veiplaatst. 
Om die reden wordt voor dit soort niimten ook een hogere bedrijfscontinuiteit 
verlangt. hi de basis wordt in deze niimten tijdeiis calaniiteiten een verlaagd 
comfort geaccepteerd

Stand by

lO.I.b

Groot
onderhoud aan installaties dum1 al snel enkele dagen tot weken alvorens het
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systeem of coiupoueiit weei volledig iii bediijf is gesteld eu goed ftuictioneert. Dit 
oiiderhoud kau iii de liuidige situatie voor eeu aaiital niiuiten alleeii tijdens de 
reces wordeu geplaiid. Maar tijdens de reces bestaat de kans dat men tenig moet 
komen. bi de afgelopen jaien was dit bijna elk reces het geval.

Algemene verlichting

Uitval van verlichting kan zeker in voor publiek toegankelijke mimten al snel 
voor paniek zorgen. 10.1.b

lO.I.b
Dit geldt voor het gehele Bimienliofcomplex, 

en met name in de monmuentale bouwdelen. waar veel niveauverschillen 
voorkomen. Ook zijn er mimten zoals eeu plenaue zaal waar iiitv'al van de 
verlichtmg eeu directe verstoriug van het pnmaire proces als gevolg heeft. 
Koilom. een groot deel van de algemene verlichting behoeft een verhoogd 
bediijfszekerheid niveau.

Apparatuur en WIFI

Bedrijfscontiuuiteit van apparatuiu' (zoals PC’s.) eu met name WiFi is van 
cniciaal belaug voor het primaue proces in soimnige gebiedeu. UiU-al van WiFi 
heeft verstoriug van bedi ijf continuiteit tot gevolg bij commimicatiemiddelen 
zoals tablets en laptops.

.Afbankelijkheid ventilatie

Uitval van het veutilatiesysteem is met name in die mimten waarbij er geen 
altematief is in de vorai van te opeueu rameii lO.I.b

ook eeu rede welke kan leiden tot de
de installaties. Ook voor deze lustallaties wordt 

geaccepteerd dat het comfoiluiveau tijdens ouderhoud en calamiteiteu tijdelijk 
wordt verlaagd.

wens voor lO.I.b
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liileiding1

10.1.b

10.1.b

ifttA
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10.1.b

10.1.b
10 1b

lO.I.b

10.1,b

72llO AngiwtiM 30171 Vcrvaten rutmocrviB



ARUP RenovitwVcrvdicn rutncsme

10.1.b

10.1.b

10.1.b
lo.i.b
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10.1.b

10.1 b

10.1.b
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10.1.b
10 1 b

10 1b
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lO.I.b

101 b

10 1b

10.1.b
lO.lb
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lO.lb

10 1 h101b
10.1.b

lO.I.b
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10.1.b
10.1.b

«BI«

lO.I.b

lO.I.b
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10.1.b

10.1.b
10.1 b
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Bijlaj»e \1: Huidi^e sitiiatie irideliii^ in 
h l a tiden 111pa i ti me ii ten
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Bijiage N: Plan van aatipak vo<>rl(»pi« niitwerp

Structuiir iiitvoerin«sfase1

Het Biimeiiliof bestaat uit eeu groot aautal geboiiweu. Vooi de uitv oeriug kaii 
gekozen wordeii voor veischillende coiitractuele modelleii met de aamiemers en 
verschillende opdeliug van uit te voeren weikeii.

Opdelmg kan gedaan worden naar;

• Gebmikers
• Aard gebouwen

o Momimeutaal historisch 
o Niet- moinunentaal historisch

• Aaid uit te voeren werken
o Gezamenlijk gebniik 
o tO.I.b

Het maximaal aautal uiU oerders dat gekozen kan worden hangt van de grootte 
van het miuimaal uit te voeren werken. Met het aautal uitvoerende partijen dat 
gelijktijdig op de bouwplaats aanwezig neemt het aautal raak\ lakkeu toe en 
daannee ook de coniplexiteit van het manageii van de integratie.

Een miuimaal aautal hoofduiU'oerders is 4:

Perceel 1: Gebouw overstijgeude werken 
Perceel 2: Algemene Zaken, 10.1 b2.

Perceel 3: Eerste Kamer en Raad van State, met inbegrip van de 
Ridderzaal en het biimeuplein. omdat deze gebouwen een meer historisch 
karakter hebbeu 
Perceel 4: Tweede Kamer

Doordat percelen 3 en 4 groot zijn, kimneu deze worden oudeiv erdeeld in 2 of 3 
sub-perceleu. wat het maximale aautal percelen op 8 brengt.

3.

4.
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'y Striictuur oiitwerpfaseii

Architectuur
Het is wenselijk dat de stnictiuu iu de ontvveipfasen dezelfde is als tijdeus de 
uiK'oeringsfase.
Vooi het opdelen van de architectiiuropgaven in percelen zijii twee inodellen. Het 
eerste model gaat iiit van het opdelen in gebouwen of gebouwonderdelen en het 
tweede model gaat iiit \ an het opdelen in soorten vaardiglieden, zoals 
stedenbouwkimdig. historisch/iestamatie architecnun, interieiuaichitectmu of 
architectuur buitenniimte.

1.1

Er zullen soumiige architectonische gerelateerde facetten ook gebouw 
overstijgend zijn zoals veiligheid. duurzaamlieid. stedeubouwkrmde, 
buiteumimteu en bewegwijzering.

Het minimaal aantal architectum percelen is 4:

Perceel 1: Gebouw overstijgende werkeu 
Perceel 2: Algemene Zaken. 10.1.b

1.

2.

Perceel 3: Eerste Kainer en Raad van State, met inbegiip van de 
Riddei-zaal en het biimenplem. omdat deze gebouwen een meer historisch 
karakter hebben 
Perceel 4: Tweede Kamer

3.

4,

De percelen kiumen worden opgedeeld naar sub-percelen door luimtelijke 
opdeling of door opdeling naar soorten vaardigheden. Zo is het mogelijk percelen 
3 en 4 op te delen in 2 of 3 onderdelen. Dit resulteeil in maximaal 8 architecten.

Als er ook een splitsing wordt gemaakt voor architectonische sub-disciplines 
bijvoorbeeld 3 sub-disciplines kan het aantal oplopen tot boven de 10.

De volgeude opsonuning is een mogelijke oplossing met 15 architecten. 
bijvoorbeeld:

1. Perceel 1: Gebouw overstijgende werken:
o Coordineerde architecten x 2 
o Stedenbouwkimdig architect 
o Architect buitemuimte

2. Perceel 2: Algemene Zaken, 10.1. b

o Aiclxitect 
o hiterieur architect 
o Restauratiearchitect
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3. Perceel 3: Eerste Kainer eii Raad van State, met inbegrip van de 
Ridderzaal en het biimenplein. omdat deze geboiiwen een meei bistorisch 
karaktei hebben

o Architect 
o biterieiu architect x 3 
o Restaiuatiearchitect

4. Perceel 4: Tweede Kamer
o Ai'chitect 
o Intel iemarchitect x 3

Merk op dat eenzelfde architect meerdeie rollen kau neinen, Vaiuiit keimis 
opboiiw is het aaii te bevelen dat de coGrdineerde architecten van het SO, lueer 
doen dan alleen cobrdinatie van het totaal, maai ook optieden als architect van een 
perceel, inaar voor meer dan een bepaald facet.

Het volgende voorbeeld is daarom een bet ere optie met een totaal van 10 
architecten:

1. Perceel 1: Geboiiw overstijgende werken:
a. Coordineeide architecten ( 1 en 2)
b. Stedenbouwkimdig aichitect (1)
c. Architect buitemnimte (1 en 2)

2. Perceel 2: Algemene Zaken. 10.1 b

a. Aichitect (3)
b. hiterieur architect
c. Restaiuatiearchitect

3. Perceel 3: Eerste Kamer en Raad van State, met inbegrip van de 
Riddereaal en het biimenplein. omdat deze gebouwen een meer historisch 
kaiakter hebben

a. Aichitect (1)
b. hiterieiuarchitect x 2
c. Restaiuatiearchitect

4. Perceel 4: Tweede Kamer
a. Aichitect (2)
b. hiterieiuarchitect x 2

Als de coordineeide architecten tevens het interieiu voor him rekening nemen en 
een 1 restaiuatiearchitect woidt aangesteld kau het aantal tenig worden gebracht 
uaar 4. Dit lijkt het minimale aantal.
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Tech nick
Hef is weiiselijk dat de stmcUim in de oiitweipfasen dezelfde is als tijdens de 
uitv'oeriugsfase.
Voor het opdeleii van de teclmiekopgave iu percelen zijii Uvee modellen. Het 
eerste model gaat uit van het opdeleu iii gebomveu of geboiiwondei deleu eu het 
tweede model gaat uit van het opdeleu iu soorteu vaardighedeivdiscipliues, 
bijvoorbeeld iustallaties, coustnicties eu bouwfysica. Er zulleu souumge techuisch 
gerelateerde facetteu ook gebouw-overstijgeud ziju zoals I0.1.b 
diuuzaaiulieid. gemeeuschappelijke iustallaties eu verdeliug. gemeeuschappelijk 
gebniik eu bedrijfsvoeriug beheerfase.
Het miuimaal aautal teclmiek perceleu is 4, als alle disciplines iutegiaal aauwezig 
ziju bij alle cousultants.

1.2

Als de coordinator techuiek ook eeu geboiiwperceel doet daii kau het wordeu 
temggebracht uaar 3 aanvulleiide coiisultauts:

1. Perceel 1: Gebouw overstijgende werkeii
o Coordinatie teclmiek waaionder digitale aaupak 
o lO.t.b 
o Duiu'zaamlieid
o Gemeeuschappelijke iustallaties eu verdeliug 
o Bedi'ijfsvoering beheerfase

2. Perceel 2: Algemeue Zakeu, 10.1.b
o histallaties 
o Constmctie 
o Bouwfysica

3. Perceel 3: Eerste Kamer eu Raad van State, met inbegiip van de 
Ridderzaal eu het biimeuplein. omdat deze gebouweu eeu meer historisch 
karakter hebbeu

o Iustallaties 
o Constmctie 
o Bouwfy'sica

4. Perceel 4: Tweede Kamer
o Iustallaties 
o Constmctie 
o Bouwfysica

Merk op dat het aautal consultants gemakkelijk lutgebreid kau wordeu. Uitgaande 
dat ieder geboiiwperceel losse consultants heeft eu de coordinator techuiek alleeu 
coordiuatie doet. maar andere consultants wordeu aangewezeu voor gebouw 
overstijgende werkeu kau het aautal oplopeu tot 14.
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X'oorstel Voorlopi« Oiitwerp3
Gezieu het aaiital stakeholders, de complexiteit van de opgave, beuodigde 
veiliglieidseiseu en nog niet aanwezig zijn van de benodigde staildocnnientatie 
heeft het voorkeur om voor het Voorlopig Ontwerp, zo inin niogelijk aainiillende 
partijen toe te voegen aan het ontweipteain.

Dit zoii in principe gedaan kimnen worden door liet huidige SO team in de VO 
fase onveranderd door te laten gaan. Mocht het politiek wenselijk zijn het aantal 
architecten en consultants iiit te breiden. is het voorstel om het aantal consultants 
iiit te breiden met 2x2 architecten/consultants (een totaal van 7), zodat het aantal 
raakvlakken beheersbaai' blijft.

Architecten: 4 architecten:

Perceel 1: Gebouw overstijgende werken:
a. Coordineerde architecten ( 1 en 2)
b. Stedenbouwkimdig aidiitect (1 en/of 2)
c. Architect buitemiiimte (1 en/of 2) 

Perceel 2: Algemeue Zakeu, 10.1 b2,

a. Architect (3)
Perceel 3: Eerste Kamer en Raad van State, met inbegrip van de 
Ridderzaal en het birmenpleiu. omdat deze gebouvven een meer historisch 
kaiakter hebben

a. Architect (1)
Perceel 4: Tweede Kamer

a. Architect (2)
b. Architect (4)

3.

4

Technisch adviseurs: 3 adviseurs:

1, Perceel 1: Gebouw overstijgende werken
a. Cobrdinatie teclmiek waaronder digitale aanpak (1)
b.
c. Duurzaamlieid (1)
d. Gemeenschappelijke installaties en verdeling (1)
e. Bedrijfsvoering beheerfase (1)

2. Perceel 2: Algemeue Zaken. 10.1 b

a. Installaties (1)
b. Constnictie (1)
c. Bouwfysica (1)

3. Perceel 3: Eerste Kamer en Raad van State, met inbegrip van de
Ridderzaal en het biimeuplein. omdat deze gebouwen een meer historisch 
kai akter hebben 

a. Installaties (2)
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b. Coustiiictie (2)
c. Bouwtysica (2)

4. Perceel 4: Tweede Kamei
a. Installaties (3)
b. Coiistnictie (3)
c. Bouwfysica (3)

Ill het Defiiiitief Oiirvverp zou dit aaiital uitgebreid kiimieii wordeii.
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Bijla^e (): Flan van aaiipak ( onstructief onhverp 
on j»eotechiiiek

iiileldiiig1

.4nip b.v. is betrokkeu bij de renovatie vaii het Bimieiihof als coordinereiid 
tecluiisch adviseiir. Bimien deze opdiacht heeft Anip b.v. een deelopdracht met 
als doel het Rijksvastgoedbediijf en de cobrdiiiereude architecteu te adviseieu teu 
aaiizieii van coustnictieve en geoteclmische ondenverpen.

De afgelopen weken heeft Amp b.v. een aantal overleggen gevoerd met de
d.d. f6jimi2017)enDOK

, d.d. 19 jimi 2017) alsmede met de vertegenwoordiging van
cooidinerende architecten OM410.2.e
(10.2.e
het Rijksvastgoedbediijf (10.2.e

, d.d. 21 jiuii 2016). Op basis van deze gesprekken is een beeld 
gevonnd van de omvang en complexiteit van het project, waarvan de meest in het 
oog spiingende zaken hierondei pimtsgewijs gepresenteerd worden:

Het Biiuienhof omvat circa 15 verschillende boiiwdelen van verschillende 
boiiwjaien. verschillende bomvwijzen en monmnentale waarde.

De beide cobrdinerende architecten richten zich op andere delen van het 
Biimenliof. 0M4 richt zich op de 2“^ kamer, DOK op de resterende delen 
(o.a. Raad van State. Grafelijke zalen en 1"' Kamer). De beoogde 
ingjepen hebben voor beide cooidinerende architecten in meer of mindere 
mate impact op de bestaande hoofddraagconstnicties van de bestaande 
geboiiwen of vonnen nieuwe bomwolumes onderdeel van him plaimen. 
Hoewel het ontiverp nog in beweging is, is het de venvachting dat de 
beoogde ingrepen divers van aard en gespreid over alle verschillende 
boiiwdelen zijn. wat gezien him verscheidenheid naar venvachting 
maatwerk zal \Tagen voor alle ingrepen.

Het boiiwkimdige/constnictieve archief van de geboiiwen beslaat circa 
4.000 dociuueuten die momenteel geinventariseerd worden (op niveau 
docimientenlijst in combiiiatie met een omscluijving van de stukken) door 
adviesbureaii ABT. Een systematische verificatie of aichiefstukken 
overeenkomen met de werkelijklieid heeft nog niet plaatsgevondeii. De 
venvachting is dat het archief bij nadere bestiidering een onvolledig beeld 
zal geven van de hoofddraagconstnicties van (met name) de oiidere 
boiiwdelen/geboiiwen. Het dociimentenoverzicht is nog niet beschikbaar 
gesteld, diis op moment van schiijven kan de compleetheid en de 
gebmiksvnendelijkheid niet beoordeeld worden.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft voor zowel de ontwerp- als beheerfase 
behoefte aan eendiiidige dociimentatie van de coustnictieve aard en 
mogelijklieden van de bestaande constnicties zodat er op efficiente wijze 
imiilling gegeven kan worden aan vrageu van de gebniikers. Hierbij is te 
denken aan bijvoorbeeld plattegronden met toelaatbare vloerbelastingen 
zodat plattegrond wijzigingen snel beoordeeld kiumeii worden.
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Een incomplete beeld van de opzet van de hoofddiaagconstmcties zal. naar 
mate de gedetailleerdheid van het ontweip toeneemt, in toenemende mate 
impact bebben op de wijze waarop een rol als constmctief adviseiu 
inge\nld kan worden. In zijn algemeenlieid kan worden gesteld dat 
naannate het keimispeil van de bestaande constmcties hoger ligt de 
oplossiugeu economischer znllen zijn en de uiK'oermg mmdei risicovol.

Er is een casco ondeizoek opgesteld (eveneens door adviesbiireau ABT) 
dat op basis van een aantal dooisneden door de verschillende gebouwen 
een beeld geeft van de staat en in welke mate er behoefte is aan plamiiatig 
eu'of correctief onderhoud. Er zijn een aantal manco’s en gebreken 
geconstateerd vvaar\'an de wens is dat ze bij de renovatie gecorrigeerd 
worden. Bijvoorbeeld de ver\ onniugen van de dakspanten boven de 
plenaire zaal van de Kainer en vochtige kelders.

Onderzoek op locatie is in overleg beperkt mogelijk, echter dient gericht te 
zijn en met een minimum aan overlast. Het is de intentie dat er tussen de 
ontwerp- en bouwfases een periode van enkele maanden zit waarbij de 
gebouwen zoveel mogelijk gestript worden zodat er nader onderzoek op 
locatie uitgevoerd kan worden. Hiemiee kiumen risico’s voorafgaand aan 
uiK^oering voor een deel mee beperkt worden echter deze fase komt wel 
vrij laat in het proces.

2 ( onstructieve cii geotechnische 
werkzaaiiiheden

Op basis van deze bevindingen willen wij graag een procesvoorstel doen hoe op 
een pragmatische wijze iin'ulling gegeven kan aan de rol van constmctief adviseur 
en welke werkzaamheden per fase uitgevoerd dieneu te worden.

De werkzaamheden kiumen ondeiTerdeeld worden in di ie typische onderdelen:

Vergaren van informatie en docmnenteren van bestaande constmcties

De staat en aard van de bestaande geboinven wordt onderzocht en 
gedoaiinenteerd op basis van archiefstnkken en (daar waar deze 
ontbreken of ontoereikend zijn) door onderzoek op locatie. De besindingen 
worden zodanig gedocwnenteerd dat deze in de toekonist op efficiente 
wijze te raadplegen zijn.

Herstel van bestaande constiiicties

Voor geconstateerde gebreken dienen opiossingen gefonmdeerd en 
gecoordineerd te wor den zodanig dat de staat en restlevensdiair van het 
geboinv betaalbaar en dnnrzaani verbeterd wordt.

Ontwerp en dimensionering van nieuwe ingrepen

De gewenste ingrepen en nieirwe onderdelen worden onnvoipen en 
gedocwnenteerd ten belioeve van de bonwkostenraming, vergunningen, 
connnunicatie met de diverse betrokken partijen en niteindelijk de botr^v.

1.

2.

3.
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Tijdens liet doorlopen vau de verschillende outweipfases zal de gedefailleeidlieid 
en focus vail de di ie oudei deleii toenemeii. Per fase kau wordeii geevalueerd of de 
infonnatie uit voorgaaiide fases nog afdoeude is voor het eiiiddoel of dat ei 
behoefte is aan meei diepgaug. Hierdooi wordeu de verschillende onderdelen 
beheersbaai en neinen de risico’s en onzekerheden gedurende het ontvveip af

hi Tabel 9 wordt een siminiiere beschrijving vau de activiteiten per fase 
weergegeveu. Gezien het stadnuii waaiiii het project zich bevindt is eivoor 
gekozen oui de fases DO en TO te coinbiiieren en fases als Prijs- en 
Coutractv'onuing en Uitvoeniig iiiet mee te ueuien in dit ovei^icht. Deze kuimen 
op een later tijdstip aangeviild worden.

label 9; Activiteiten per fase

Structuur ontwerp Vooronrwerp Dennitirf outweip/ 
Technisch ontwerp

luformatie Invcntarisatie en 
docimieiitatie bestaaude 
draagstrucmur in 
hoofdlijnen basis san 
archiefgegevens en 
bestaande ouderzoeken.

Uitgebreide inspectics op 
tocatie om de werkelijke 
sitnatie te borgen en om 
inzicht te verschaffeu in 
gebieden waar 
arcliiefgegevens 
ontoereikend zijn.

Gericht destnictief 
onderzoek om inzicht te 
kiijgeu in onderdelen die 
niet zichtbaar zijn.

Herstel Inventarisatie van gcbreken 
aan de geboinven en 
fonnuleren 
oplossingsiichtingen.

Herijking van overzicht 
bckende gcbreken en keuze 
opiossingshchtingen

Herijken san bckende 
gcbreken en 
dimensionering en 
dociuuentcten 
opiossiugen.

Ontwerp Beoordeling op hoofdlijnen 
of de s oorstellen s an de 
coordinerende architecteu 
baalbaar zijn.

Opstcllen
ontss cipuitgangspuntcn en 
ontsverpeu s an tcchnische 
concepten.

Verdcr uitsverkcn en 
documentcren s’an het 
ontsvcip.

Merk op dat deze activiteiten een grote overlap hebbeu met de Standaard 
taakbeschiijving (DNR) 2014. Hierdoor wordt het niogelijk om per fase te 
evalueren of deleu van het ontwerp door andere pailijen iugevnld kiumeu worden 
hi lijn met de huidige insteek van de ontwerpopgave zoals gefoiinuleerd door het 
Rijksvastgoedbedrijf: Het Stnictinuontwerp wordt opgesteld door de beide 
coordinerende architecteu (OMA en DOK) en de coordinerende tecluiische 
adviseur (Amp b.v.).

Voor de discipline constnictief ouUverp eii geoteclmiek is ten aanzieu van 
efficiente en doorlooptijd wellicht wensehjk om adviesbiueau ABT (gezien him 
eerdere betrokkenlieid) actief te betrekken bij de omschreveu 
mfonuatiewerkzaamheden.

El lijkt bij deze aaupak wel een blijveude behoefte aan partijeu die een 
regisserende en coordinerende rol spelen (architectouisch, teclmisch en BIM). Bij
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het opdeleii van het project in deelprojecten ontstaan ei raalcvlakken vvaar 
veiautwoordelijklieden tnssen partijen niet eenduidig kvuuien zijn eu er kau 
piocesmatig. esthetisch, fiuictioneel. tecluiisch en fuiancieel vooideel behaald 
woiden.

Werkzaaniliedeii Voorbereiding VO fase3
Ondeistaande activiteiten zijn ons insziens van belang in de Voorbereiding VO 
fase:

Informatie;

Beoordeling beschikbare archiefgegevens
NB: Dit kan pas plaatsviudeii no ontxwigst van het overzicht van ABT.

Documenteren van hoofdprincipes van de verschillende bouwdelen 
Uitgongspnnt is een rapportage waarin per botnvdeel, vergelijkbaar met 
het beschikbare casco onderzoek, woar op met behidp van schetsen van 
een typische doorsnede en plattegrond zaken als historie, peilmaten, 
funderingen, vioeren en daken, verticale draagstructnnr, materiolen en 
stabiliteitsprincipes vastgelegd warden.

Herstel:

Documenteren van constnictieve gebreken per bouwdeel.
Op basis von het casco rapport en gesprekken met gebniikers/ 
Rijksvastgoedbedrijf warden bekende gebreken per bonwdeel 
gedocumenteerd.

Constmctief en of geotechnisch adviseren hoe bekende gebreken op 
duurzame wijze verholpen kiuuien worden.
Aandachtspnnt hierbij is eventnele monnmentale status van onderdelen.

Ontwerp:

Adviseren van coOrdinerend architecten inzake constmcties en 
geoteclmiek Toetsen haalbaarheid, verkennen constructieve opzet, 
mogelijke principes hoofddraagstmctuur, grondgesteldheid, grondwater, 
mogelijke principes fundering, bouwput en bemaling twaar relevant). 
Voor veel ingrepen zullen de activiteiten onder ‘informatie ’ als input 
moeten dienen.
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