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(Arcadis),(ARMB),
(de Architecten Cie), 

(Wessel de Jonge Architecten).
(BERNS Architectuur),

Afwezig met kennisgeving

(stedenbouw)

Opening en welkom
Floris opent de vergadering. Het verslag van de bijeenkomst van het Kwaliteitsteam van 17 
juni jl. is door de leden goedgekeurd en wordt formeel vastgesteld.

Klimaatconcepten Renovatie Tweede Kamer
De installatieadviseur presenteert de klimaatconcepten voor de Tweede Kamer.
Gezondheid, klimaatadaptatie, bedrijfscontinuTteit, flexibiliteit en duurzaamheid zijn 
thema's die hierbi] een rol spelen. Er wordt uitgegaan van drie uitgangspunten:

Allereerst wordt er ingezet op passieve maatreeelen om een prettig binnenklimaat 
te garanderen. Hierbi] wordt gekeken naar het verbeteren van kier- en 
naaddichting, zonwering en dubbelglas om de warmtelast te beperken en 
tochtkiachten te voorkomen.
Het binnenklimaat moet voldoen aan Klasse B conform ATG. Er wordt uitgegaan 
van een bezetting van 6 m2 per persoon voor kantoren en een hoeveeiheid verse 
lucht van 40/m3/h per persoon. Elke ruimte is individueel regelbaar.
Ten slotte wordt er aangesloten op de Centrale enereievoorzienine. waarbij ingezet 
wordt op middentemperatuur verwarming.
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Gebouwsimulaties
De adviseur toont klimaatschema's waarin duidelijk wordt gemaakt welke 
installatietechniek in de gebouwen moet worden ingepast. De schema's zijn gebaseerd op 9 
basisprincipes:

Klimaatplafond 
Klimaatplafond met radiator 
Gevel ventilator convector

1.

2.

3.
Wand- of plafond ventilatorconvector
Wand- of plafond ventilatorconvector met radiator
Wand- of plafondinductieunit
Wand- of plafondinductieunit met radiator
Verdringingsventilatie met radiator
Radiator

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Per bouwdeel is in samenwerking met de architecten gekeken welke principes toegepast 
worden en hoe de installatietechniek kan worden ingepast.

Reactie Kwaliteitsteam:
• Gevraagd wordt in hoeverre er kritisch gekeken is naar de normen in relatie tot de 

bezettingsgraad. Er wordt nu uitgegaan van een bezetting van 6 m2 per persoon in 
kantoorruimten. In een gemiddeld kantoorgebouw ligt deze norm op 8 m2 per 
persoon of hoger. Als er uitgegaan wordt van 8 m2 per persoon kan de 
installatietechniek kleiner gedimensioneerd worden, waardoor deze beter kan 
worden ingepast in de monumentale gebouwen. Het is van belang om te wegen 
wat past en te kijken naar het karakter van het gebouw. Komen er nieuwe 
mogelijkheden in beeld als de norm waarop de berekeningen gebaseerd zijn, wordt 
aangepast?
Advies: Het Kwaliteitsteam benadrukt met klem dat het van belang is om erfeoed
en cultuurhistorische waarden als uiteangspunt te nemen bii de renovatie van de
bouwdelen. Presentatie-eisen ten aanzien van comfort en binnenklimaat zouden
hierop aangepast dienen te worden.
10.1.b

Gevraagd wordt of er in het kader van de huidige 
ontwikkelingen met betrekking tot CO\/ID-19 niet anders gekeken moet worden 
naar installatietechniek.

Gebouw N, Tweede Kamer
De architect presenteert het ontwerp voor bouwdeel N en toont welke installatietechniek in 
het gebouw moet worden ingepast. Hij gaat in op twee verschillende type ruimten: de 
commissiezaal en het hoekkantoor.

Commissiezaal in vergadervleugel
10.1.b
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Hoekkantoor in Perstoren
10.1.b

Hergebruik installaties
De architect geeft aan dat er onderzocht wordt of delen van de bestaande installaties 
hergebruikt kunnen \worden. In eerste instantie werd ervan uitgegaan dat alle bestaande 
leidingen en plafonds weggehaald zouden worden. Het zou goed zijn om in het kader van 
duurzaamheid en circulariteitte onderzoeken of leidingen en kanalen kunnen worden 
hergebruikt, zodat niet alle plafonds verwijderd hoeven te worden. Er zijn nog geen 
revisietekeningen van de installaties beschikbaar en er is nog geen opname gemaakt van de 
huidige installatietechniek. Dit is een kans voor de vervolgfase.

Reactie Kwaliteitsteam:
10.1.b

Het wordt met name een uitdaging om de 
expeditie te maken, aangezien de Centrale Energie Voorziening veel lager moet 
komen te liggen dan in eerste instantie bedacht was.

• Het Kwaliteitsteam benadrukt dat het mooi zou zijn als er onderzocht wordt in 
hoeverre delen van de bestaande installatietechniek opnieuw gebruikt zou kunnen 
worden.
Advies: Onderzoek of de bestaande traces hergebruikt zouden kunnen worden.
Hiervoor dient een opname eemaakt te worden van de aanwezige
installatietechniek in het gebouw.

• Tenslotte wordt er gevraagd in hoeverre er is nagedacht over het onderhoud van
? De installatieadviseur

antwoordt dat een belangrijk uitgangspunt is dat alle installaties goed te bereiken 
zijn.

de installaties 10.1b WOB

Gebouw H, Tweede Kamer
De architect presenteert de relatie tussen installatietechniek en cultuurhistorische waarden 
voor bouwdeel H, het voormalige Hotel Central. Aangezien de huidige gevel groot 
onderhoud nodig heeft, wordt voorgesteld om de schil en het uiterlijk van het gebouw te 
verbeteren. Er wordt een nieuwe gevelafwerking gemaakt die gei'nspireerd is op het 
oorspronkelijke ontwerp. De nieuwe materialen zijn duurzaam en innovatief. De Moors 
granieten plint wordt gehandhaafd. Er komt tegelwerk rondom de kozijnen en de stalen 
ramen en hekwerk worden hersteld. De kozijnen aan de straatgevel krijgen achterzetramen. 
De gevel wordt aan de binnenzijde gei'soleerd en opnieuw gestukt. De gevels aan de 
binnenhoven en het dak worden ook gei'soleerd.

Klimaatconcepten voor werkvertrekken
lO.I.b
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10.1.b

Bovenste verdieping aan Lange Potenzijde
Op de bovenste verdieping aan de kant van de Lange Poten bevindt zich een opbouw uit de 
jaren '60 met grote raamviakken op het zuiden. De buitenzijde is niet aantrekkelijk en aan 
vervanging toe. Het voorstel is om de gehele gevel te vervangen en kleinere ramen te 
plaatsen, zodat het koelvermogen verlaagd kan worden en de opbouw zich meer voegt naar 
de bestaande architectuur.

Reactie Kwaliteitsteam:
10.1.b

10.1.b

10.1.b

Gebouw K, Tweede Kamer
De architect presenteert de relatie tussen installatietechniek en cultuurhistorische waarden 
voor bouwdeel K, het voormalig Ministerie van Kolonien. Het gebouw stamt uit 1860 en 
werd ontworpen door architect Rose. Ruimte voor installaties werd op een ingenieuze wijze 
in het gebouw ingepast, zodat het niet zichtbaar was vanuit de vertrekken. Vanaf 1867 
werden schouwen en schoorstenen gemaakt. In de jaren 20 werd centrale verwarming 
aangelegd, vervolgens werd een groot deel van de schouwen weer verwijderd. De 
bestaande installaties dateren uit 1997 lO.I.b

De afmetingen van de installatietraces nemen toe ten opzichte van de bestaande 
installatietechniek, vanwege een aantal factoren:

Toevoegen ruimteregeling (individueel regelbaar luchtkanaal naar elke ruimte) 
Toename aantal overlegplekken (grotere luchtbehoefte)
Toevoegen lokale koeling (toevoer + afvoer koud water)
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De architect geeft aan de nieuwe traces op een manier te willen inpassen die meer recht 
doet aan de architectuur. 10.1.b

In de vertrekken wordt gekozen voor een
systeem met opgedikte gangwanden en kasten.

Regentenkamer
In bijzondere ruimtes zoals de Regentenkamer is het niet mogelijk om een koelplafond te 
maken vanwege het rijkgedecoreerde en bijzondere plafond. 10.1.b

Kantoren
10.1.b

In andere gevallen wordt de bestaande wand opgedikt met 
50 centimeter. De deuren blijven op dezelfde plekken zitten. De bestaande timmering en de 
sierlijst rondom de deur wordt verplaatst naar de nieuwe wand. lO.I .b

Begone grand
10.1.b

Hierdoor wordt het plafond weer
zichtbaar en is de ruimte beter te ervaren.

Dakverdieping 
10.1,b

Aan de oostzijde worden
kantoorruimte gemaakt. lO.I.b

De nieuwe vioer wordt met 70 centimeter opgehoogd, 
waardoor het dak ook hoger moet komen te liggen. De minimale vrije hoogte onder de 
spanten bedraagt 2 meter. De kap voIgt de oorspronkelijke spantvorm.

Reactie Kwaliteitsteam:
Complimenten. De opiossingen zijn helder, zorgvuldig en goed doordacht.
Een gevoelig punt in het ontwerp is het ophogen van het dak. Tegelijkertijd zorgt 
de voorgestelde ingreep ervoor dat er een enorme kwaliteitswinst ontstaat 
doordat de bestaande koven verwijderd kunnen worden. Hierdoor wordt het 
gebouw beter leesbaar.
10.1b WOB

Er wordt geadviseerd om
kritisch naar de prestatie-eisen te kijken die als uitgangspunt zijn gebruikt.
Er wordt opgemerkt dat het voorstel om de wanden met 50 centimeter op te 
dikken, een forse ingreep is, maar dat het uiteindelijk overtuigend en goed uitpakt. 
Het Kwaliteitsteam benadrukt dat iedere vorm van optimalisatie welkom is. De 
installatieadviseur geeft aan dat er ook gekeken wordt naar reserves in verband
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met de toekomst. Bij het optimaliseren van installatietechniek wordt dat soms uit 
het oog verloren.

Gebouw J, Tweede Kamer
De architect presenteert de relatie tussen installatietechniek en cultuurhistorische waarden 
voor bouwdeel J, het voormalige Ministerie van Justitie dat door architect Peters 
ontworpen is. Het gebouw heeft de hoogste monumentwaarde van het Tweede 
Kamercomplex. Het bestaande gebouw is zeer beperkt voorzien van installatietechnische 
uitrustingen ten behoeve van klimaat en comfort.

Aanpak schil en dak
De schil van het gebouw wordt verbeterd door middel van nieuwe isolerende beglazing die 
geplaatst wordt in de bestaande dubbel raamconstructie. Daarnaast wordt de gevel op de 
derde verdieping en het dak aan de binnenzijde geisoleerd. Deze aanpak zorgt ervoor dat de 
monumentale wandafwerking van de werkruimtes en fractiekamers behouden blijft.
Er wordt nieuwe installatietechniek ingebracht ten behoeve van ventilatie, verwarming en 
keeling. In het DO wordt een ramendossier gemaakt.

Installatieprincipe
101b

Er moet in het DO worden onderzocht of er door de bestaande schachten in het gebouw 
voldoende lucht kan worden getransporteerd. De architect benadrukt dat het lastig is om te 
voldoen aan de comforteisen en tegelijkertijd rekening te houden met monument waarde 
van het gebouw. Een gebouw heeft een bepaald 'laadvermogen' dat zou moeten bepalen 
hoeveel installatietechniek ingepast kan worden. Er moet een balans zijn tussen de mate 
van ingrijpen en de aanwezige cultuurhistorische waarde.
Het plan is om in november al een bouwvergunning aan te vragen. De architect geeft aan 
dat sommige aspecten zoals het onderzoek naar de schachten vragen om een zorgvuldige 
evaluatie en misschien meer tijd kosten.

Reactie Kwaliteitsteam:
• Overtuigend verhaal. Het Kwaliteitsteam onderschrijft de benadering van de 

architect om het monument leidend te laten zijn om te kijken welke comforteisen 
gerealiseerd kunnen worden.

• Aangeraden wordt om te onderzoeken in hoeverre zonwering zou kunnen worden 
toegepastlO.I.b 10.1.b
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Advies: Onderzoek of het moeeliik is om in gebouw J gebruik te maken van
zonwering. 1Q.1.b

• Is er in de voorbereidingen onderzoek gedaan naar de bezettingsgraad in de 
huidige situatie? Het zou interessant zijn om hiernaar te kijken.

Mededelingen en afsiuiting
De volgende bijeenkomst van het Kwaliteitsteam vindt plaats op 16 September van 9:00 - 
12:00 uur.
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