
In het hart ligt het atrium met 

een nieuwe terrazzovloer van 

Rob Birza. De raamopeningen 

op de eerste verdieping zijn 

open, waardoor de brand

scheiding is verschoven naar de 

gangwand langs het atrium.
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Moderne denktank 
in statig monument
gebouw B30, het vroegere ministerie van eZ, huisvest na een stijlvolle 

renovatie het kenniscentrum van de rijksoverheid. vijf meter brede 

taatsdeuren en de bijzondere inpassing van de installatietechniek 

sluiten naadloos aan bij het monumentale karakter van B30.

Bij de renovatie van het ministeriepand B30 in Den Haag tot 
kenniscentrum van de overheid speelde behoud van de monu-
mentale waarde een grote rol. De outputspecificatie van het 
Rijksvastgoedbedrijf was echter op nieuwbouwniveau. “We wer-
den echt uitgedaagd om passende oplossingen te vinden voor 
zaken als akoestiek en brandveiligheid, want de gangbare op-
lossingen voldeden hier niet door het monumentale karakter en 
de visie van de architecten”, vertelt adviseur Integrale projecten 
en concepten Marten Valk bij Deerns.
De DBFMO-tender, inclusief 30 jaar onderhoud, werd gewonnen 
door Facilicom. Naar ontwerp van KAAN Architecten en restau-
ratiearchitect Braaksma & Roos is het pand grondig aangepakt. 
Het monumentale H-vormige gebouw is uitgebreid met een 
extra bouwlaag boven het atrium en in de oksels van het ge-
bouw zijn op de begane grond een werkfoyer en een seminar-
foyer toegevoegd. Via lichtkoepels in de daken van de foyers en 
het atrium valt royaal daglicht naar binnen. 

Ruimtelijke lichtkoepels
De opvallende koepels laten vrijwel alleen het diffuse licht uit 
het noorden door. Dat komt door de ruimtelijke vormgeving met 
verschillende vlakken onder een hoek, die is afgestemd op het 
weren van direct zonlicht en warmte van de zon. Langs de ge-

Het H-vormige monument is uitgebreid met een extra verdieping op het 

atrium en twee foyers in de oksels, herkenbaar aan de dakkoepels.

Transformatie ministeriegebouw tot 
kenniscentrum
//  Locatie: Bezuidenhoutseweg 30,  

den haag
// Opdrachtgever: rijksvastgoedbedrijf
// Bouw: januari 2015 – februari 2017
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1. P refab conc rete elements,
    p rofiled, san/marble su rcharge, 
    top acetified
2. Curtain wall, aluminum, anodized
    and gloss polished, steel structu re
3. Pivoting door (5,5x2,8m),
    p rofiles and sheets aluminum,
    anodized and gloss polished,
    steel structu re
4. Gutte r, cove red with perforated
    plate, aluminum, anodized and
    gloss polished
5. Terrace/ga rden, Limestone, 
    Cenia bu rned
6. Acoustic plaster
7. Foor Limestone Ramon G rey,
    honed
8. Wall facing and top cover
    Limestone Ramon G rey, honed
 

Seminar foyer - pivoting door detail

auditoriumterras/tuin
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foyer 8
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In de foyers bevinden zich met de hand te openen drie 
tot vijf meter brede taatsdeuren

Detailtekening van de vijf meter brede taatsdeur in de seminarfoyer. (Bron: KAAN Architecten)

vels zijn de koepels voor een speels effect een kwartslag ge-
draaid. Het driehoekige glas is relatief helder en is langs de 
belendingen brandwerend uitgevoerd. Op de vlakke dakdelen 
komt een sedumdak. De binnenzijde van de koepels is uitge-
voerd in Glass Reinforced Gypsum (GRG) van Vari, waaronder 
een dampremmende folie is aangebracht die de complexe vorm 
volgt. 
 
Vijf meter brede taatsdeuren
In de foyers is nog een bouwkundige bezienswaardigheid, na-
melijk drie tot vijf meter brede taatsdeuren die op één punt 
draaien en met de hand te openen zijn. Deze enorme deurcon-
structies met een gewicht van zo’n 1500 kg per stuk bestaan uit 
frames van circa 200 mm diepe stalen kokers met aan de bui-
tenzijde aluminium vliesgevelprofielen voor de beglazing. De 
stalen kokers zijn bekleed met multiplex en zijn afgewerkt met 
aluminium zetwerk dat moest glanzen als een spiegel. Daarom 
zijn speciale aluminium platen eerst op maat geknipt, gepolijst, 
gezet en als laatste geanodiseerd. Aan de binnenzijde is de 

anodiseerlaag vrij dun gehouden om de glansgraad te behou-
den. Bij de vijf meter brede deur in de seminarfoyer ontstond 
ongewenste koudeval. Dit is verholpen door extra isolatie aan te 
brengen onder het zetwerk en de vloerverwarming aan te pas-
sen ter plaatse van de taatsdeur.  

Luchtkanalen boven gewelven
Zeker in het monumentale gedeelte waren ongebruikelijke op-
lossingen nodig om de gevraagde voorzieningen in te bouwen. 
Zo zijn de luchtkanalen heel inventief ingebouwd boven de ge-
welven in de gangen op de eerste drie bouwlagen. Achter de 
gewelfde plafonds, die geheel intact zijn gelaten, zijn stoffen 
luchtkanalen geplaatst. Via roosters wordt de verse lucht vanuit 
de kanalen in de kantoorkamers geblazen. De afzuiging vindt 
plaats via roosters en het plenum boven de gewelven, vanwaar-
uit de lucht wordt overgestort naar de gangen. Via een geheel in 
stijl gereproduceerd rooster in de gang gaat de afvoerlucht ver-
volgens naar de schachten. Zo konden de monumentale lijsten-
plafonds, ook in de werkkamers, in de basis volledig intact blij-

1.  Prefab betonelementen, geprofileerd, met marmerlook 
2.  Vliesgevel, geanodiseerd en gepolijst aluminium, stalen constructie
3.  Taatsdeur (5,5 x 2,8 m), stalen frame, afgewerkt met profielen van geanodiseerd en

gepolijst aluminium
4.  Goot voorzien van geanodiseerd, gepolijst en geperforeerd aluminium zetwerk  
5.  Terras/tuin, Limestone en Cenia
6.  Akoestisch pleister
7.  Vloer Limestone Ramon Grey
8.  Muurbekleding Limestone Ramon Grey

34 // Bouwwereld

// Project renovatie

32-33-34-35-36-37_renovatie.indd   34 10-05-17   13:31



1 // De binnenzijde van de koepels is uitge-

voerd in Glass Reinforced Gypsum (GRG). 2 // 

De ruimtelijke vormgeving van de dakkoepels 

is afgestemd op het weren van direct zonlicht 

en warmte van de zon. 3 // De opvallende 

 koepels in de foyer laten vrijwel alleen het dif-

fuse licht uit het noorden door. 4 // Deze vijf 

meter brede taatsdeur draait op één punt en 

is opgebouwd uit een stalen frame, afgewerkt 

met gepolijst en geanodiseerd aluminium 

zetwerk. 5 // Openstaande taatsdeuren in de 

werkfoyer.
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ven. Een ander voorbeeld van het inpassen van de installatietechniek zijn de rookmel-
ders in de gangen. Deze zijn gecombineerd met de ophanging van de kristallen verlich-
tingsbollen, die precies in het midden van de gewelven hangen. 
Voor de toegevoegde vierde bouwlaag is een staalconstructie gebouwd, die over het 
atrium heen spant. De installaties voor de derde en vierde laag zijn in een dubbele 
vloer ingebouwd tussen deze bouwlagen in. 

Historische deur brandwerend maken
Omdat op de eerste verdieping het atrium in open verbinding staat met de gang, is de 
brandscheiding verschoven naar de gangwand. Hierin zitten klassieke houten paneel-
deuren, die van zichzelf zeker niet 60 minuten brandwerend zijn. Maar vervangen door 
nieuwe deuren was onbespreekbaar, net als het doen van laboratoriumproeven met 
deze deuren. Toch eiste de opdrachtgever een gecertificeerde oplossing. De brand-
veiligheid is onder verscherpt toezicht tot stand gekomen. In samenwerking met Efectis 
en DGMR is overeenstemming bereikt over het vervangen van het 7 mm dikke deur-
paneel door een glasvezelversterkte brandwerende plaat als onderdeel van een gelijk-
waardige oplossing. Het paneel is voorzien van een gelakte houtlook, waardoor de 
opwaardering niet opvalt. De sponning van de kozijnen is met een kwartronde lat 
 verdiept. Drangers met een vrijloopfunctie zorgen ervoor dat de deuren open kunnen 
blijven staan, in verband met het ‘open deuren beleid’. 

Akoestiek voorspellen
Het monumentale pand uit 1920 is geschikt gemaakt voor het nieuwe werken, waar-
door sommige werknemers ook buiten de werkkamers overleggen en bellen. Dit ge-
bruik wijkt enigszins af van de outputspecificatie volgens Valk. In de werkkamers kon 

namelijk voldoende akoestische demping 
in voornamelijk de plafonds worden aan-
gebracht, maar dat was niet mogelijk op 
de gangen en open ruimten langs het 
atrium door het monumentale karakter en 
de voorkeur van de architect voor harde 
materialen. Ook op logische plaatsen, 
zoals de nieuwe houten betimmeringen 
bij koffiecorners en de afwerkingen in de 
foyers, is geen absorptie toegepast. 
 Momenteel wordt in dialoog met de ge-
bruikers en andere stakeholders gekeken 
naar aanvullende maatregelen. Om de 
akoestiek voortaan in een vroegtijdig 
stadium in relatie tot gebruik te beoorde-
len, denkt Valk aan het aanbieden van 
auralisatie, een soort visualisatie maar 
dan wat betreft het akoestische effect.  
Zo kan een gebruiker beter van tevoren 
beoordelen hoe een ruimte gaat klinken 
en of dit in overeenstemming is met het 
beoogde gebruik. Voor gebruikers is de 
akoestische beleving in een gebouw 
immers net zo belangrijk als het visuele 
aspect.

BREEAM Very Good
Op het gebied van duurzaamheid lag er 
een duidelijke ambitie, namelijk BREEAM 
Very Good. Met een afgewogen pakket 
van ingrepen is deze certificering be-
haald, alsmede energielabel A. Zo is de 
monumentale gevel aan de binnenzijde 
geïsoleerd met een dunne voorzetwand 
met 30 mm isolatie, waardoor de warmte-
vraag op een eenvoudige manier bleek te 
halveren, vertelt Jeroen Sap, adviseur 
duurzaamheid bij Deerns. Bovendien blijft 
het risico op condensvorming bij de aan-

Door het monumentale karakter was het lastig om voldoende akoestische demping op de gangen 

aan te brengen. 

Op het bestaande rooster in de gang zijn 

zowel de rookmelder als de aansluiting van de 

kristallen verlichtingsbol gemonteerd. 
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sluiting van de betonnen vloer op het 
massieve gevelmetselwerk door de dun-
ne isolatie en geïntegreerde damprem-
ming beperkt, net als de constructieve 
spanningen als gevolg van thermische 
werking. Je ziet er niets van, doordat de 
houten betimmering van de dagkanten is 
verdiept en het originele lijstwerk aan de 
binnenzijde is teruggeplaatst op de voor-
zetwand. De oude stalen gevelkozijnen 
zijn vervangen door aluminium exempla-
ren met HR++-glas. Voor de balans in de 
WKO bleek beperkt isoleren ook gunstig. 
Op plaatsen waar isolatie eenvoudiger is 
aan te brengen en geen risico’s met zich 
meebracht, zoals het dak, is een dikker 
pakket aangebracht. 
De verlichting is vervangen door led-
lampen en HF-T5-armaturen; de regel-
techniek met sensoren doet de rest. Zo  
is een energieprestatie gerealiseerd met 
een EPC van 0,9. 
Voor het BREEAM-certificaat leverde het 
hergebruik van het bestaande gebouw 
veel punten op. Het eikenhout van de 
nieuwe parketvloeren is FSC-hout uit 
Nederlandse bossen en waar mogelijk is 
uitkomend materiaal hergebruikt, zoals is 
gebeurd met de kenmerkende groene 
wandtegels.

Projectgegevens // Locatie: Bezuiden
houtseweg 30, den haag // Opdracht
gever: rvB, den haag // Gebruikers: 
Centraal Planbureau, Planbureau voor 
de leefomgeving, sociaal en Cultureel 
Planbureau, College Bescherming 
Persoonsgegevens en de raad voor de 
leefomgeving en infrastructuur // 
Opdrachtnemer DBFMOcontract: 
Facilicom, schiedam, facilicom.nl // 
Architect: Kaan architecten, rotter
dam, kaanarchitecten.com // Restau
ratiearchitect: Braaksma & roos, den 
haag, braaksmaroos.nl // Con struc
teur: Pieters Bouwtechniek, delft, 
pietersbouwtechniek.nl // Adviseur 
installatietechniek, bouwfysica, akoes
tiek, brandveiligheid en duurzaamheid: 
deerns, rijswijk, deerns.nl // Uitvoering: 
Breijer Bouw en Installaties, rotterdam,  
breijer.nl // Gevelbouw: de groot & 
visser, gorinchem, degrootenvisser.nl 
// Bruto vloeroppervlakte: 21.000 m2 // 
Bouwkosten: 31 miljoen euro // Bouw
periode: januari 2015 – februari 2017

1/2 // Ook bij de nieuwe houten betimmeringen bij koffiecorners en foyers is geen akoestische 

demping toegepast, waardoor enige overlast mogelijk is.
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