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Flexibeler, f

Op 12 maart opende koningin Beatrix officieel het compleet gerenoveerde gebouw van het ministerie van Financiën in Den Haag. Het minis-

terie is helemaal aangepast aan moderne eisen, waarbij glas een hoofdrol speelt. Tussen de betonnen balkons hangt nu een glazen twee-

de-huidfaçade. Die houdt het gebouw warm in de winter, koel in de zomer en vermindert het energiegebruik. Een grote bestaande binnen-

tuin is geheel overkapt met een staalconstructie met zonwerend isolatieglas. Dat levert extra gebruiksruimte in de vorm van een atrium op. 

De grote poort is een

doorbreking in het

bestaande gebouw,

die toegang geeft tot

de Platanenhof en

hoofdingang. Foto:

Imre Csany / Studio

Csany voor Min. Fin.
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Voorafgaande aan de opening door

de koningin verklaarde Jos

Nouwt, projectdirecteur renovatie van

het Ministerie van Financiën, tijdens

een persconferentie de noodzaak: ‘De

klimaatinstallatie was niet goed en dat

veroorzaakte klachten. Het enkele glas

in de gevel voldeed ook niet meer aan

huidige eisen, dus we moesten het groot

aanpakken. Maar we steken niet zomaar

ons geld in stenen. Daarom hebben we

eerst degelijk advies ingewonnen bij de

Rijksgebouwendienst en TNO.’

Publiek-privaat

De verbouwing en het gebouwbeheer

voor de komende jaren zijn georgani-

seerd in een publiek-private samenwer-

king (pps). Volgens Nouwt biedt dat kos-

tenvoordelen: ‘We hebben niet gekozen

voor de laagste investering, maar alle

energie- en onderhoudskosten voor de

komende 25 jaar meegewogen. De netto

contante waarde is uiteindelijk 15 pro-

cent gunstiger. Daarnaast hebben we

rekening gehouden met beeldkwaliteit,

functionaliteit en flexibiliteit.’ Het

gerenoveerde gebouw heeft een totaal

vloeroppervlak van 66.000 vierkante

meter met werkplekken voor 1.750

werknemers.

Het ministerie van Financiën is het eer-

ste grote pps-project van de rijksover-

heid, die veel voordelen ziet. Naast de

lagere kosten leidt pps tot een betere

kwaliteit en realisatie volgens planning.

De financiële prikkel om op tijd op te

leveren, is veel groter. Verder biedt pps

meer ruimte voor innovatieve en effi-

ciënte oplossingen. De risico’s komen

terecht bij de partijen die ze het best

kunnen beheersen. Het ontwerp, de

bouw, de financiering, het beheer en de

exploitatie zijn uitbesteed aan het con-

sortium Safire, dat staat voor ‘Samen

Financiën Renoveren’. Daarin werken

onder andere Strukton, GTI en Burgers

Ergon samen. Safire selecteerde ook het

architectenbureau: Meyer en van

Schooten.

Veel vragen tijdens de persconferentie

gaan over het geld. Een logische vraag

tijdens de huidige financiële en econo-

mische crisis: ‘Op dit moment verkeren

veel bouwopdrachtgevers in twijfel of ze

hun bouwplannen moeten doorzetten.

Zou het Ministerie van Financiën in de

huidige situatie dezelfde beslissing

nemen als toen? Nouwt antwoordt

beslist: ‘Jazeker, we zouden nu geen

ander besluit nemen.’ Een andere jour-

nalist vraagt door op de pps-constructie,

waarop architect Jeroen van Schooten

antwoordt: ‘Deze constructie biedt veel

zekerheid voor de gebruiker. Er zijn

harde garanties afgegeven en er zijn

prikkels om energie te besparen. Die

tweede-huidfaçade verdient zichzelf

echt wel terug.’ Nouwt benadrukt dat

de gebruikers tevreden zijn: ‘De mensen

vinden het heerlijk om hier te werken.

Al moet men hier en daar wel wennen

en ik zie ook wel eens gefronste wenk-

brauwen. Niet iederéén vindt transpa-

rantie mooi.’

Nadat directeur Erik Hermsen van

Strukton de rolverdeling binnen Safire

heeft toegelicht, krijgt Van Schooten

het woord. ‘Het oude gebouw was een

groot en in zichzelf gekeerd bouwblok.

Maar het had wel mooie binnentuinen

en die werden ook erg gewaardeerd

door de medewerkers. Helaas waren die

vanaf de straat niet te zien.’ Ook de ont-

sluiting van het gebouw beviel niet.

N O V A T I E  M I N I S T E R I E  V A N  F I N A N C I Ë N  T E  D E N  H A A G

r, functioneler 
en mooier met glas

De gevel is een dubbele-huidfaçade geworden. 

Foto: Imre Csany / Studio Csany voor Min. Fin.

Plantenbakken bekleed met nylonglas; glas met een fijn

reliëf dat aan nylon doet denken. Foto: Glass Inside
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‘Voor dienstauto’s was de achteringang

veel handiger. Maar dan zag je de VIP’s

langs het vuilnis lopen, en dat hoort

niet. Dat hebben we verbeterd door een

grote poort naar één van de binnentui-

nen te maken. De dienstauto’s kunnen

nu de ‘Platanenhof’ inrijden tot vlak

voor de hoofdingang.’

Dubbele-huidfaçade

Het gebouw heeft 250 extra werkplek-

ken gekregen en de ventilatie is verbe-

terd. Tegelijkertijd daalt het energiever-

bruik enorm. De EPC (een getal dat de

energiezuinigheid weergeeft) van het

gebouw is 0,96 en dat is aanzienlijk

beter dan de eis van 1,40 die in 2008

gold. De verwarmings- en koelinstallatie

slaat warmte en koude op in de bodem. 

Ook de dubbele-huidfaçade, door de

gevelbouwer Scheldebouw speciaal voor

dit project ontwikkeld, levert een

belangrijke bijdrage aan de energiebe-

sparing. Van Schooten verduidelijkt de

opbouw met een tekening: ‘Van binnen-

uit gezien, hebben we eerst dubbel glas,

dan de bufferruimte en dan de tweede-

huidfaçade van enkel glas. De ruimte

tussen de twee glazen gevels fungeert als

buffer waardoor je in de winter minder

hoeft te verwarmen en in de zomer min-

der hoeft te koelen. De belangrijkste ven-

tilatiekanalen lopen door de ruimte.’ 

De tweede gevel is bevestigd tussen de

bestaande betonnen balkons. Door de

gematigde temperatuur in de buffer-

ruimte, ontstaan er geen problemen met

condens of koudebruggen. ‘De dubbele-

huidfaçade is een belangrijk thema en

levert veel op. We vervoeren installaties

door de spouw en daardoor blijft de

gang vrij. De mensen kunnen een raam

open zetten, ook wanneer het koud is.’

dat het hart van het gebouw vormt en

waarin het vergadercentrum met daar-

boven een tuin liggen. De kap met isola-

tieglas op het atrium bespaarde op een

andere plaats veel geld. Van Schooten

legt uit: ‘De binnengevels die aan het

atrium grenzen, hoefden we dankzij de

overkapping niet te isoleren. Dat zijn

heel veel vierkante meters gevel.’ De kap

bestaat uit een staalconstructie van

Scheldebouw. Het glas erin is beloopbaar

voor reinigen en onderhoud. Recht

boven de daktuin ligt een vak van vier bij

vier ramen dat er met een kraan uitge-

tild kan worden. ‘Dat vak gebruiken we

Ook in de zomer zijn er voordelen vol-

gens Van Schooten: ‘De zonwering klap-

pert niet en vervuilt niet. Er gaan klep-

pen open om de bufferruimte extra te

ventileren, zodat het niet te warm

wordt. In de winter blijven die kleppen

dicht. Verder is het een akoestische

buffer. De tram rijdt dicht langs het

gebouw, maar door de dubbele huid

zijn we heel wat decibellen kwijt.’

Atrium

Eén van de oude binnentuinen is over-

dekt met een kap met zonwerende begla-

zing. Daaronder is een atrium ontstaan

Ontmoetingsplein in een kantoorverdieping. Foto: Imre Csany / Studio Csany voor Min. Fin.

Gang in een kantoorverdieping. Foto: Imre Csany / Studio Csany voor Min. Fin.

> Flexibeler, functioneler en mooier met glas
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als er bijvoorbeeld nieuwe bomen in de

atriumtuin moeten komen.’ 

Vóór de binnengevels langs loopt een

glazenwassersbalkon met een glazen

balustrade. Zo zijn het doorzicht en uit-

zicht op de binnentuin overal en conse-

quent behouden. De balustrades

bestaan uit twee maal 8 millimeter

gehard en gelaagd glas. Ze werden

inclusief de bijbehorende staalconstruc-

tie geleverd en gemonteerd door Glasde-

sign Schiedam. Hetzelfde bedrijf ver-

zorgde onder andere ook de glazen U-

profielen met staalconstructie voor de

dakopbouw en een glazen trapopgang

naar de parkeerkelder, met puntbeves-

tigde glaspanelen van twee maal twaalf

millimeter gehard en gelaagd glas.

Binnenwanden kantoren

Het oude gebouw had allemaal donkere

gangen en dichte wanden. Die zijn ver-

vangen door glazen wanden met veel

doorzicht. De bibliotheek heeft een gla-

zen wand met een gezeefdrukt patroon

dat uit allemaal F-jes (van Financiën)

bestaat. Op de bovenste verdieping vin-

den we een serre met uitzicht naar de

binnentuin en naar buiten. Maar de

meeste aandacht gaat uit naar de twee

flipperkasten die we zien staan en

Nouwt bevestigt: ‘Dat zijn inderdaad de

oude flipperkasten van Gerrit Zalm.’ 

De glazen binnenwanden van de kanto-

ren hebben deuren van gehard glas die

zijn voorzien van een zeefdruk in het F-

patroon. De gangscheidende wanden

van zes millimeter gehard glas hebben

een volvlak zeefdruk waarbij vier kleu-

ren gebruikt zijn. De vlakke wanden

zijn zo slank mogelijk gemaakt en ver-

plaatsbaar. Door de deklijsten eraf te

pakken, zijn de glaselementen (ruiten

Trapopgang van de platanenhof naar de parkeer-

kelder. Foto: Glasdesign Schiedam 

Door de binnentuin met glas te overkappen, is een atrium ontstaan. Daarin zijn een vergadercentrum en dak-

tuin gerealiseerd. Foto: Jeroen Musch voor Min. Fin.
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gekaderd in aluminium profielen) uit

het systeem te lichten. De wanden tus-

sen de kantoren en het atrium zijn uit-

Een plat stalen frame verstevigt de

vinnen. Schreurs: ‘Dat staal vangt

de trekkrachten aan de achterzijde

op. Aan die oplossing is anderhalf

jaar gewerkt. Het geheim zit hem

onder andere in de lijmverbinding.

We hebben koppelingen gemaakt

die met een tolerantie van twee

honderdste millimeter passen.

Deze vinnen hebben een derde van

de diepte die anders nodig zou

zijn. Ze zijn opgehangen aan een

as die kan roteren. De glazen vin-

nen vangen de druk op van de

wind, die tegen de pui van de win-

tertuin blaast.’ De glazen vinnen

bestaan uit twee keer 12 millime-

ter gehard en gelamineerd glas.

Voor de glazen dakliggers gebruik-

te men drie keer 12 millimeter

glas. ‘De dakliggers in de winter-

tuin hebben een geweldige over-

spanning, tot wel 10 meter, maar

alleen aan de onderkant van de lig-

ger zie je een trekstaaltje. In de

dakserre liggen om de 1,8 meter

glazen dwarsliggers. De dakruiten

zijn vierzijdig opgelegd en de

afdichting is tevens de verlijming.

Het hele dak functioneert als één

plaat. Er zijn geen trekstangen aan

te pas gekomen.’

Ir. Rik Vollebregt

gevoerd met twee gelaagde ruiten. Dat

is gebeurd vanwege de doorvalveilig-

heid en om het geluid te dempen.

Wintertuin

Op de hoek van het Korte Voorhout en

de Prinsessegracht is rond de betonnen

liftschachten een wintertuin met wan-

den en een dak van enkel glas aange-

legd. Een echte blikvanger, die vanaf het

Malieveld en het centraal station goed

te zien is. In de wintertuin ziet de voor-

bijganger zilverachtige olijfbomen in

glazen plantenbakken staan. De bakken

zijn door Glass Inside uit Wateringen

bekleed met nylonglas; glas met een fijn

reliëf dat aan nylon doet denken. De

gehard-glasruiten zijn aan de achterzij-

den met een RAL 9010 kleur gecoat en

op de bakken gelijmd. 

Absoluut Glastechniek heeft als onder-

aannemer van Scheldebouw de winter-

tuin en een dakserre gerealiseerd. Tech-

nisch adviseur Peter Schreurs vertelt:

‘We waren al langer bezig met onder-

zoek om glazen vinnen met kleinere

afmetingen te maken want niemand

wil vinnen van anderhalve meter diep.

Wij hebben alle krachten geanalyseerd

en zijn tot een beter product gekomen.

Daarbij hebben we steeds dingen ont-

wikkeld en beproefd in samenwerking

met de Universiteit van Gent.’ 
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Beglazing 

Tweede huidfaçade

Isolatieglas: 6 mm float buitenblad Planibel met Low-E-coating - 15 mm

spouw argon - 8 mm float glas binnenblad

Enkel glas tweede huid: 2 x 6 of 2 x 8 mm gelamineerd floatglas 

SSG Stadip Protect

Atriumkap

buitenblad 10 mm gehard met zonwerende coating IPASOL 60/31 - spouw

15 mm argon - binnenblad 2 x 6 mm gelamineerd floatglas

Wintertuin

Gevel wintertuin: Scheuten 12 mm enkel gehard glas (met heatsoaktest)

waarvan deels met zeefdruk

Dak wintertuin: Scheuten gelaagd glas (8 mm gehard en 8 mm halfgehard)

Verticale vinnen wintertuin: 2 x 12 mm gehard gelamineerd glas

Dakvinnen wintertuin: 3 x 12 mm half gehard gelamineerd glas

Overig

Binnenwanden: Interwand Interline SO gelaagd en gezeefdrukt glas (AGC

glaspanelen 6 mm en glasdeuren 10 mm gehard en gezeefdrukt; kleuren

wit, blauw en groen)

Brandwerende beglazing trappenhuizen: SGG Vetrotech Contraflam Lite 60

Balustrades: Glasdesign Schiedam 8.8.2 gehard en gelaagd glas

Glaspanelen bij trapopgang: Glasdesign Schiedam BV 12.12.2 gehard en

gelaagd glas

Glas plantenbakken: Glass Inside

Rond de betonnen schachten op de hoek van het gebouw is met enkel glas een wintertuin gereali-

seerd. De olijfbomen staan in glazen plantenbakken. Foto: Imre Csany / Studio Csany voor Min. Fin.

Schema van de tweede-huidfaçade. 

Beeld: Meyer en van Schooten

> Flexibeler, functioneler en mooier met glas
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