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1. Inleiding 
 

Doel, reikwijdte en besluit 

Dit document heeft tot doel u inzicht te geven in de stappen van het bouwteam, zoals die zijn gezet in 

de afgelopen 10 maanden vanaf de ALV van 27 juni 2017 tot aan de informatieavond dd. 30 april 2018. 

Het bouwteam is tot een voorstel gekomen, die in dit document wordt toegelicht.  

 

Dit document is tot stand gekomen met de inzet en inbreng van alle onderstaande leden van het 

bouwteam, én met input van meedenkende leden van onze vereniging. Helaas heeft het proces langer 

geduurd dat eind juni vorig jaar gedacht, tegelijkertijd zijn we ons er van bewust dat  een zorgvuldige 

voorbereiding essentieel is om één van de belangrijkste beslissingen te nemen sinds het ontstaan van 

ons gebouw. 

 

Zoals gezegd is het doel van dit document u zo goed mogelijk te informeren over wat de bevindingen 

zijn geweest naar aanleiding van het genomen besluit uit laatste ALV:   

 

“Hoewel er duidelijk wordt dat de aanwezigen over het algemeen positief tegenover de integrale en 

duurzame hersteloplossing staan wordt er nog geen daadwerkelijk besluit genomen over het 

alternatieve plan van Atrium, DC en CvT gebaseerd op het ontwerp van Scala architecten. Het onderwerp 

zal nader worden uitgewerkt. Definitieve besluitvorming in bijzondere ALV in najaar 2017. Hier zal het 

alternatieve plan van aanpak ook worden bekeken in het licht van de traditionele aanpak van het 

gevelmetselwerk herstel. Op dit moment wordt er GEEN beslissing genomen door de leden.” 

 

Het helpt u te komen tot een beslissing. Zoals u zult merken, heeft deze beslissing verstrekkende 

gevolgen voor ons gebouw, en voor u als individuele eigenaar. We hebben ons uiterste beste gedaan 

om dit document zo zorgvuldig mogelijk samen te stellen, en u de beide alternatieven te tonen in 

inhoud en kosten. 

 

Zoals u weet, is de aanpak van de gevel niet de enige prioriteit die de ALV heeft gesteld. De 

mechanische ventilatie/verwarming, en het herstel van de parkeerdekken staan eveneens op de 

prioriteitenlijst. Naast de reguliere onderhoudswerkzaamheden aan ons pand. Omdat de keuze voor 

herstel dan wel verduurzaming van de gevel effect heeft op de wijze van aanpak bij de mechanische 

installatie/verwarming heeft het eerder toegezegde onderzoek nog niet kunnen plaatsvinden.  

Feitelijk kunnen we constateren dat kabinet en gemeente Den Haag in de afgelopen maanden een 

grotere nadruk zijn gaan leggen op energietransitie en verduurzaming. Dit onder invloed van 

beëindiging van gaswinning en noodzaak om tot andere energiebronnen over te gaan. Ook dit heeft 

invloed op de te kiezen gevel, als op het vervolg ten aanzien van de verbetering van mechanische 

installatie en verwarming. 

 

Besluiten in twee delen 

Op 30 april heeft een informatiebijeenkomst plaats gevonden. We plannen twee ALV-en in die 

besluitvorming tot doel hebben. De eerste op 28 mei en de tweede juni a.s. Dit doen wij opdat u zo 

goed mogelijk de in dit document voorgestelde opties kunt overdenken en wegen. De 

informatiebijeenkomst is bedoeld om de leden te informeren van alle stappen, de modellen, de kosten 

en de financieringsmogelijkheden.  De Algemene Leden Vergaderingen daarna  zijn gericht op 
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besluitvorming. In de eerste vergadering wordt gekozen en besloten  uit twee varianten: 1) herstel of 

2) renovatie. Voor beide opties zijn er ook stappen nodig om een vergunningaanvraag in te dienen. In 

de tweede vergadering wordt besloten over de keuze van financiering  voor één van beide varianten. 

Ook wordt in de vergadering besloten over de aannemingsovereenkomst, en het bouwteam dat het 

proces gaat begeleiden. Onderwerpen als jaarstukken en voortgang van het proces worden op de 

tweede ALV geagendeerd.   

  

Vanwege de grote hoeveelheid overlegverslagen, formulieren en offertes is getracht hier een de 

belangrijkste documenten samen te vatten tot een overzichtelijk geheel. Mist u iets? Of heeft u een 

vraag? Stel uw vraag per email aan geerlings@atrium-vgm.nl. Een van de leden van het bouwteam zal 

uw vraag dan proberen te beantwoorden. 

 

Leden van het bouwteam, oproep aan eigenaren 

De leden van het bouwteam zijn  

Nel Buis  - VvE lid en lid van de Commissie van Toezicht 

Sebastiaan vd Akker - VvE lid en lid van de Commissie van Toezicht 

Joska Gal  - VvE lid en lid van de Commissie van Toezicht 

Hans Nieuwstraten -  VvE lid (en tot eind 2017 lid van de Commissie van Toezicht) 

Edward Teunissen - VvE lid en lid van de Kascommissie (gestopt per 16 april 2018) 

Peter Perdon  - VvE lid 

Monica van de Hoef - VvE lid 

Cindy Slaghuis  - VvE lid Duurzaamheidscommissie 

Carel van Baardwijk - Van Baardwijk Bouwprojectmanagement B.V. 

Peter Drijver  - Scala Architecten 

Robbert Geerlings  - Atrium Vastgoedmanagement 

Claudio van Aalst - Atrium Vastgoedmanagement 

 

De heer Hamid Elouhabi had zich in de ALV van 27 juni 2017 opgegeven als lid van het bouwteam, 

maar was al snel geen bewoner meer.    

 

Daarbij is tussentijds een oproep geweest aan de leden om mee te denken over het uiterlijk van de 

gevel, in het geval gekozen zou worden voor het renoveren en verduurzamen van de gevel. Aan deze 

oproep heeft Patricia Nijdam, Rob Nijdam en Monica van der Hoef gevolg gegeven. Een intern 

samengesteld team heeft naar de mogelijkheden gekeken en in samenspraak met de architect is er 

een 2e variant uitgerold. Deze variant gaat uit van 1 lichte kleur gevel met een lichtgroen gekleurd 

balkonglas als accent. Ook is er gebrainstormd over een naamgeving van het gebouw. Het idee 

hierachter is een eenheid te vormen tussen de zijdes Zeekant en de Gevers Deynoot en om 

herkenbaarheid te realiseren.  Ook zijn er twee informatiebijeenkomsten geweest. 

 

Wat kunt u lezen in dit document? 

 

In hoofdstuk 2 leest u de besluitvorming, en de activiteiten zoals genomen en opgepakt in de periode 

vanaf 2015 tot de dag van vandaag.  

mailto:geerlings@atrium-vgm.nl
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In hoofdstuk 3 gaan we in op de huidige staat van het gebouw. Dat doen we langs een aantal 

onderhoudsvraagstukken en energieaspecten. Daarna wordt in dit hoofdstuk de twee gevelmethoden 

afzonderlijk toegelicht.  

In hoofdstuk 4 worden de twee met elkaar vergeleken. Dat gebeurt aan de hand van vijf 

uitgangspunten waarvoor het bouwteam heeft gekozen. Verder wordt een overzicht gegeven van de 

positieve en negatieve kanten. Tot slot treft u aan het eind van dit hoofdstuk het voorstel aan van het 

bouwteam. 

In hoofdstuk 5 wordt de architectonische kant toegelicht. Hieronder wordt ook beschreven hoe een 

aantal leden zich hebben aangemeld om mee te denken over die vormgeving.  

In hoofdstuk 6 wordt toegelicht welke activiteiten en inzet er is gepleegd om alle kosten via 

aanbestedingsprocedures scherp te krijgen. 

In hoofdstuk 7 worden de kosten van beide varianten vergeleken. 

In hoofdstuk 8 worden die weer vergeleken met onze financiële ruimte. Teven wordt hier ingegaan op 

wat er nodig is om de verschillende varianten te financieren als Vve en individueel. 

In hoofdstuk 9 wordt het besluit aan u voorgelegd, alsmede de werkzaamheden die nog verzet moet 

worden. 

Ten slotte vindt u een overzicht van alle bronnen, brieven en rapporten. 
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2. Overzicht besluitvorming gevel en grootonderhoud vanaf 2015 
 
Naar aanleiding van een besluit in de ALV van 29 juni 2015 is onder leiding van de vorige bestuurder - 

VVE-beheer - door onderzoeksbureau O&O opdracht gedaan voor onderzoek omtrent de staat van het 

onderhoud, de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden en eventueel wenselijke werkzaamheden. 

Op 1 februari 2016 wijst O&O de VvE op de veiligheidsrisico’s door middel van een  aangetekende 

brief. Na een door leden verzochte vergadering is in de ALV van april 2016 door O&O op de volgende 

drie problemen ten aanzien van de Gevel gewezen: 

• Slechte staat spouwankers  

• Uitzetmogelijkheden gevel in dilataties, dilataties ontbreken 

• Gemetselde oplegging op de betonneuzen is klein.  

O&O werkt daarna de varianten voor gevelmetselwerk en de fasering van het werk in Fase A, B en C 

uit. In juli 2016 is door O&O samen met de CvT en Atrium een marktconsultatie en vraagspecificatie 

ondernomen: “Onderzoek van de kopgevels heeft uitgewezen dat de spouwmuurankers corroderen, 

dat de horizontale dilataties ter plaatse van de terug liggende betonneuzen niet juist functioneren, dat 

er scheurvorming is opgetreden en dat lokaal stenen losraken. Naast gebreken in genoemde kopgevels 

komen ook gebreken voor in andere gemetselde geveldelen en lekkages in de parkeervloeren.” Deze 

actie verliep gedurende de zomer van 2016. 

 

In de ALV van 6 juli 2016 wordt de balans opgemaakt van alle onderhoudswerkzaamheden die gepland 

staan. Een extern adviseur (Fa. Van Bladel) die het onderhoudsplan heeft geactualiseerd, roept de 

algemene ledenvergadering op tot verhoging van de reserves vanwege de omvang van het ingeschatte 

noodzakelijk onderhoud. De belangrijkste werken zijn in die vergadering benoemd: o.m. het 

schilderwerk, de gevel, en de mechanische ventilatie gecombineerd met verwarming, en de lekkages 

parkeergarages.  

 

In die Algemene Leden Vergadering wordt besloten om de TC te combineren met een 

duurzaamheidscommissie(DC). De DC zal vanuit een op te stellen missie en toekomstvisie aan de slag 

gaan met beleid en zorg op weg naar een duurzaam gebouw. Tevens wordt in die vergadering besloten 

tot allocatie van 75.000 voor het schilderwerk, 85.000 voor noodtrappen/hekwerken en 400.000 voor 

ventilatiekanalen en CV. Vanaf augustus 2016 zijn bestuurders, de leden CvT en TC gestart met 

uitwerking. Het vertrekpunt is het met vereende krachten realiseren van een veilig gebouw. Met een 

zo verstandig, een zo verantwoord mogelijk, liefst duurzame en integrale benadering, pakken zij de 

opdrachtsturing en de sturing op de aanvraagformulering op. Inmiddels wordt ook gesproken over 

hulp van een bouwkundige om het inzicht op de verschillende vraagstukken te vergroten: Van 

Baardwijk Bouwprojectmanagement komt de geledingen versterken. 

 

In september 2016 wordt gestart met het aanvragen van offertes voor een architect; dit wordt Scala.  

En komt men tot een keuze voor de aannemer van de gevelherstelreparatie. Besloten wordt te kiezen 

voor IMTO, maar tegelijkertijd willen CvT en bestuurder, geadviseerd door TC/DC, nog een nader 

onderzoek voordat gestart wordt met het gevelonderhoud. Een en ander wordt in de 

afstandsverklaring als volgt geschetst: “…… dat Aanbesteder (zijnde bestuurder en CvT) na het uitdoen 

van de aanvraag en ontvangst van meerdere offertes heeft besloten dat het eerst een aantal studies 
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wil afronden naar onderhoud, verduurzaming en renovatie alvorens met de uitvoering van 

gevelmetselwerkrenovatie te starten; daarmee wordt een meer geïntegreerde aanpak van de plannen 

en werkzaamheden beoogd”. Wel worden de meest gevaarlijke plekken onderzocht en behandeld.  

 

In de zomer van 2016 wordt aan de gemeente Den Haag gevraagd om een duurzaamheidsrapport op 

te stellen. De leden zijn eerder uitgenodigd om kennis te nemen van de mogelijkheden die de 

gemeente Den Haag kan bieden aan VVE die hun gebouw willen verduurzamen. Dit rapport komt in 

januari 2017 beschikbaar. Tevens zijn er gesprekken geweest over de subsidiemogelijkheden.  

 

Deze voortgang  wordt doorkruist door een ander urgente situatie. De aandacht van alle betrokkenen 

wordt hierop gericht. De deplorabele staat van de  elektriciteitsvoorzieningen levert acuut gevaar op, 

meerdere keren ontstaat kortsluiting. Door losliggende bedrading, vochtsituaties, en lampen en 

leidingen die met water vollopen, ontstaat steeds meer de overtuiging dat deze acute situatie met 

spoed moet worden opgelost.  De bestuurder besluit tot een bijzondere leden vergadering, die 

plaatsvindt op 20 maart 2017.   

 

In het voorjaar 2017 is, na instemming van de ALV, de staat van de elektrische installaties aangepakt. 

Dat zeer recent heeft geleid tot afgifte van erkenning van het certificaat NEN 3140.  Daarvoor waren 

ook extra aanpassingen aan de elektra noodzakelijk, de hydrofoor was niet geaard en dergelijke. Er is 

inmiddels een brand meldingsinspectieteam actief, waarvoor 3 leden elke maand een oefening 

verrichten en deze vastleggen.  Ook is het voorjaar onderzoek gedaan naar de oorzaak van 

parkeerdeklekkages.   

 

Steeds meer kwam gedurende 2017 de wens om een meer duurzame aanpak te kiezen. Niet alleen het 

duurzaamheidsrapport van de gemeente Den Haag geeft daarvoor inzichten, ook eigen onderzoek 

(Van Baardwijk) laat zien dat warmte uit huizen makkelijk verdwijnt (infrarood foto’s). Ondertussen 

nemen in de maatschappij steeds luider de discussie toe over verduurzaming, en over alternatieven 

voor gasvoorziening. Bestuurder en CvT zetten in om alternatieve mogelijkheden te plaatsen naast de 

aanvankelijk herstelvoorziening ter voorbereiding van besluitvorming in junivergadering. Een operatie 

als gevelherstel is zo ingrijpend dat een dergelijke ingreep – qua inzet budget - niet snel zal kunnen 

worden herhaald.  In het Zeekantje wordt in een informatiebijeenkomst aan leden naast de 

herstelvariant de mogelijkheden getoond van het renoveren en isoleren van de gevel.  Dit leidde tot 

het voorstel van twee modellen in de ALV van 27 juni 2017.   

 

In de ALV van 27 juni 2017 wordt het alternatief getoond en besproken. De vergadering komt niet tot 

besluitvorming maar wil de vergelijking verder onderbouwd zien. Er wordt een bouwteam 

samengesteld met nog bredere vertegenwoordiging uit de eigenaren. Daar wordt mee 

samengewerkt om tot de gevraagde onderbouwing te komen. Dat heeft overigens veel voeten in de 

aarde. De offerteaanvragen worden niet zonder meer in de markt onthaald. We merken dat 

bouwondernemingen het werk steeds minder aankunnen vanwege de aantrekkende economie. Dat 

resulteert ook in het vragen van een hogere prijs. 
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3. Situatie gebouw en twee gevelmethoden nader toegelicht 
 

3.1. Gebreken gevelmetselwerk en de relatie met andere tekortkomingen 

Gedurende een aantal jaren maken eigenaren zich zorgen om een aantal grote tekortkomingen aan 

ons pand. In hoofdstuk 3 lezen we dat er langdurig gesproken wordt over (deel)oplossingen voor de 

aanpak van die tekortkomingen. Er is een toenemende wens om die tekortkomingen goed en 

duurzaam op te lossen.  

 

Het bouwteam heeft niet alleen de opdracht op zich genomen om de gevelaanpak zo goed mogelijk 

voor te bereiden, maar ook om – voordat de eigenaren tot een definitieve keuze komen -  de relatie 

tussen de gevelaanpak en de andere tekortkomingen in het pand te onderzoeken en te verhelderen. 

Opdat wij zo goed mogelijk geïnformeerd zijn voor te maken – onherroepelijke -  keuzes. Het 

bouwteam ziet het als zijn plicht, ten eerste vanwege de omvangrijke investering en ten tweede 

vanwege het ingrijpende karakter van de gevelaanpak, om die samenhang aan te brengen. Het 

bouwteam handelt hierbij zo kostenbewust mogelijk gezien de grote hoeveelheid in te halen 

onderhoud.  

 

Zijn drijfveren zijn de noodzaak om de gevels te herstellen, en de wens om te verduurzamen. In de 

loop der tijd speelt hierbij een steeds voornamere rol dat er binnen een aantal jaar noodzakelijke 

maatregelen moeten worden genomen om de  overgang van gas naar andere energiebronnen te 

ondersteunen. Dit betekent dat wij nu reeds stilstaan bij de mechanische ventilatie, de verwarming en 

de lekkages die in sommige huizen het wooncomfort aanzienlijk aantasten. 

 

Onveiligheid gevel  
Het gevelmetselwerk van het appartementencomplex vertoont gebreken in de vorm van scheuren, 

losraken van stenen e.d. Deze gebreken blijven terugkeren, ook na de vele reparaties die in de loop 

der jaren zijn uitgevoerd. De veiligheidsrisico’s – zoals het omvallen van delen van de muren -  zijn door 

meerdere bureaus aan de VvE kenbaar gemaakt, o.a. door bureau O&O op 1 februari 2016, maar ook 

door andere bureaus zoals het bureau SDZ en Boxma. Dat leidde tot de noodzaak om de gevel aan te 

pakken. Het gevolg is ook dat de verzekering van het gebouw opnieuw is bekeken waarna de 

verzekeraar het eigen risico heeft verhoogd tot €10.000. Overigens was dit feit mede aanleiding om 

een groep bewoners te vragen een controlegroep te vormen (I&A team). Zij kijken wekelijks naar het 

pand, houden Atrium op de hoogte. Ook heeft dit geleid tot 2 grotere externe inspecties van de gevel.  

 

Lekkages 

Dat bleek echter niet het enige. Al jaren kampen veel eigenaren met lekkages die buitengewoon lastig 

blijkt te behandelen. Het betreft lekkages door de muren heen en lekkages rondom kozijnen. Deze 

komen voor aan zowel de buitenkant (Gevers Deynootweg, Zeekant en Zuidwest-deel) als ook aan de 

galerijzijde. In november 2016 zijn door IMTO met begeleiding van O&O de laatste grotere reparaties 

uitgevoerd aan de gevel (destructief onderzoek), hierbij is ook verslaglegging (IMTO 15 december 

2016, GJ/16979-2 inspectie reparatie gevel) gedaan met enkele harde conclusies van oorzaken en 

aanpak:  

- Bij alle borstweringen moeten in de toekomst nieuwe, goed naar buiten afwaterende 

loodslabben worden aangebracht. De loodslabben boven de ramen zijn niet opgezet tegen het 
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binnenblad. Verbindingen tussen horizontale en verticale slabbe staan open, hierdoor kan 

water naar binnen treden 

- Metselwerk is verschoven door werking tussen betonnen onderdelen 

- Het voegwerk van de gehele gevel is aan vervanging toe. 

- Het kitwerk in de gevel is verhard en gescheurd of zit los, het kitwerk dient geheel vervangen 

te worden. 

 

Het bouwteam heeft ook de gelegenheid te baat genomen en zorgvuldig onderzocht of de lekkages te 

maken kunnen hebben met de gevel en de gebruikte gevelmaterialen. Omdat we er op uit waren een 

ingrijpende en kostbare reparatie mogelijk te maken, met weliswaar het doel een veilige gevel te 

realiseren, heeft het bouwteam deze gelegenheid aangegrepen om de oorzaak van de lekkages nader 

te onderzoeken. Er zijn werkzaamheden uitgevoerd bij een 6-tal kozijnen die zijn vervangen, verspreid 

over het gebouw, zuidkant, westkant en oostkant. Alle zichtbare lekkage calamiteiten zijn vastgelegd 

met foto’s en films. 

 

Na het plaatsen van de kozijnen bij de bouw kwam men er achter dat de maatvoering niet correct was, 

de 10 cm brede grindbeton stenen pasten niet (niet voldoende plaats) en moesten worden verjongd 

rondom alle kozijnen. Dit verkleinen van de breedte van de steen is met name bij deze steen (hardheid) 

heel lastig, en kan alleen door zagen/slijpen goed gerealiseerd worden. Dit is een tijdrovende activiteit 

en hier is bij de bouw niet voor gekozen.  Er is ongecontroleerd gehakt op de steen, getuige een 

willekeurige breedte. De breedte van de steen rondom de kozijnen varieert van 4 tot 9,5 cm. Dat wil 

zeggen er zijn plaatsen naast het kozijn waar er vrijwel geen steen aanwezig is en het water vrijwel vrij 

naar binnen kan, en er zijn plaatsen waar de rand van de folie kozijnafdichting tegen de steen aankomt.  

 

De kozijnankers buitengevelblad zijn gaan roesten en bij de steen kozijn aansluiting kan het water 

binnen treden. Het water wat is aangetroffen in de elektraleidingen galerijverlichting welke voor 

kortsluiting zorgde is daarmee ook te verklaren. Daarnaast zijn er bouwfouten gemaakt bij de 

overgangen tussen de etages waarbij water tussen de verdiepingen en in de woning kan geraken. Het 

herstel van de lekkagebronnen is noodzakelijk als je de gevel aanpakt. Lekkages van gevels komen niet 

alleen de woningen in, maar er is ook een transport van de gevels/kanalen via de vloeren de 

parkeerdekken in. De oorzaken zijn terug te herleiden naar bouwfouten (aansluitingen), werking van 

het gebouw en achterstallig onderhoud (verweerde kitten). Daardoor leidt dit ook tot lekkages op de 

parkeerdekken. Met het gevolg dat de nieuwe leidinggoten die afgelopen jaar zijn aangebracht al weer 

roesten. 

 

Warmteverlies 

De isolatie van de gevels kan aanzienlijk beter. Als we met dit oogmerk in de gevels investeren, slaan 

we meerdere vliegen in één klap. Ook kan een dit een gemeentelijke subsidie opleveren. Hieronder 

een infrarood visualisatie van ons gebouw. De rode vlakken betekenen een temperatuurverhoging. In 

deze gevallen zijn dit de vloeren en de wanden die zich in de gevel aftekenen. De vlakken die binnen 

de rode vlakken wit aftekenen zijn geconcentreerde warmere oppervlakken die zich aftekenen. De 

vierkante rode oppervlakken die in patroon op de foto’ s staan geven de raam en deurkozijnen aan. 

De blauwe vlakken geven aan dat dit koude oppervlakken zijn.  

In het warmtebeeld betekent blauw ook een vochtophoping. De geel- en groene oppervlakken geven 

aan dat dit een midden temperatuur heeft maar geeft wel aan dat het wel een enigszins opgewarmd 
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oppervlak betreft. Om een goed beeld te geven van koudebruggen is een lage buitentemperatuur 

noodzakelijk. De vierkante vlakjes die raamkozijnen voorstellen die zich op de foto’s blauw aftekenen 

is de weerspiegeling van de koude lucht op het glas. Dit is vooral waar te nemen op de bovenste 

etages. Waar het heelal spiegelt in het glas. 

 

   
 

 

Mechanische Ventilatie   
Er is een relatie tussen  de aanpak van de gevel en de aanpak van de mechanische ventilatie en 

verwarming. Onder invloed van de naderende energietransitie die momenteel in de markt speelt, 

vraagt ons gebouw om moderne, energiezuiniger stookinstallaties en betere ventilatie. Omdat we te 

maken hebben met beperkte schachtmaten voor de aan en afvoer van de ventilatie, biedt een 

hoogwaardig geïsoleerde gevel en goede kierdichting van de buitenschil veel meer keuze 

mogelijkheden om tot energiebesparing te komen. Het is belangrijk om zodra we tot een keuze voor 

een gevelaanpak zijn gekomen om de aanpak van de mechanische ventilatie en verwarming onder de 

loep te nemen.  Voor de installaties is van belang in hoeverre de installaties individueel blijven (nu: CV 

en warm water) of gemeenschappelijk (nu: de mechanische ventilatie), hoe afgerekend wordt naar 

verbruik en welke stappen er komende twintig jaar gemaakt kunnen worden zonder dat investeringen 

voordelige opties hebben uitgesloten. Een installatiedeskundige zal dan ook mee gaan draaien met het 

bouwteam. Essentieel bij een nieuw mv/cv systeem is de vraagstelling en de wensen en mogelijkheden 

op technisch en financieel gebied.  Er wordt gewerkt aan een verkenning op het gebied van de nieuwe 

mogelijkheden die na de keuze voor de duurzame gevelaanpak zal leiden tot een plan van aanpak. 

Overzicht relaties tussen geïsoleerde gevel en mechanische installatie/centrale verwarming: 

- Luchtstromen beter regelbaar, zijn af te stemmen op comfort (niet via oncontroleerbare naden 

lopen) 

- Koude val wordt minder, in combinatie met glas keuze 

- Constantere temperatuur in huis, minder te hoeven verwarmen, minder koude luchtstromen 

(tochten), andere warmtebronnen mogelijk. 

- Balans van de woning (lucht in is uit) is beter te realiseren en te behouden. 

- Co2 en vocht gestuurde ventilatiesystemen zijn te realiseren bij luchtdichtere (geïsoleerde) woningen 

- Betere bescherming leidingen tegen bevriezen en daarmee minder problemen aan installaties. 
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Dakisolatie   
Het aanbrengen van dakisolatie maakt in het kader van de duurzaamheidsvisie onderdeel uit van het 

energieneutraal krijgen van het appartementencomplex. Het isoleren van het dak is vooralsnog niet 

opgenomen in het plan omdat:  

- Dak nog in relatief goede staat verkeert, levensduur circa 10 jaar. 

- Mogelijke nieuwe installaties op het dak van invloed zijn op de te stellen eisen aan het dak. 

- Het dak relatief goede isolatie platen heeft, 5cm xps. 

Indien later in het proces installatietechnische werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden zal de 

staat van het dak en de mogelijkheden tot verduurzaming nader onder onderzocht worden hetgeen in 

het planmatig onderhoud wordt opgenomen. 

Vloerisolatie   
Het aanbrengen van vloerisolatie maakt ook onderdeel uit van het energieneutraal krijgen van het 

appartementencomplex. Er zijn klachten over optrekkende kou bij bewoners van de onderste 

woonlaag. De huidige isolatie bestaat uit 25 mm EPS schuim met een cementgebonden houtwol laag, 

die bovendien niet overal is toegepast. Ook zijn er delen waar helemaal geen isolatie aanwezig is. De 

vloerisolatie heeft een groot effect op het isoleren van het complex en is relatief goedkoop, en als 2e 

besparingsmaatregel noodzakelijk voor verkrijgen van subsidie. Het plan is dat de isolatie laag onder 

de onderste woonlaag wordt aangebracht met diktes van 125 mm en 85 mm (bergingen en gangen) 

maximaal haalbare diktes. De huidige beperkte isolatie wordt daarvoor verwijderd. 

Kozijnen   
Bij de keuze voor een duurzame isolerende gevel worden de kozijnen met glas ramen en deuren de 

zwakste schakels in het energieneutraal maken van de woning. Meer dan de helft van de eigenaren 

hebben in de afgelopen 30 jaar op eigen kosten veranderingen aangebracht aan kozijnen, ramen, 

deuren, glas en hang en sluitwerk. De kozijnen zijn eigendom van de VvE, het hang en sluitwerk valt 

onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar net als voor het vervangen van ander glas. Bij 

onderzoek naar de kwaliteit van de kozijnen als de oorzaak van de lekkages rondom de kozijnen is 

vastgesteld: 

- De meranti hardhouten kozijnen zijn van goede kwaliteit en gaan nog heel lang mee, het 

schilderwerk is slecht aan het worden. 

- Aanpassingen van de hardhouten kozijnen bij plaatsing ander glas geeft problemen met 

kwaliteit schilderwerk. Vaak zijn de glaslatten aangepast, of ander hang en sluitwerk.  

- Draaiende delen, ramen sluiten niet goed. Of door kromte, slecht hang en sluitwerk, te zwaar 

geworden door isolatieglas met groter gewicht. 

- Per individu/eigenaar/woning kan gekozen worden voor nieuwe kozijnen, ramen en deuren 

of aanpassing van de kozijnen. De aannemer zal deze aanbieden. Van belang is dat bijv. triple 

glas een grotere dikte en gewicht heeft die niet geschikt is voor de huidige te openen ramen 

en deuren.  

Tussentijdse inspectie 
Naar aanleiding van de weggewaaide luifel op 29 oktober 2017 alsmede de winterstorm op 18 januari 

2018 werd besloten om de gevel tussentijds te laten inspecteren. Op 26 januari is een visuele inspectie 

uitgevoerd door de firma Rendon. Het doel van de uit te voeren werkzaamheden was: 



 

13 
 

- het (op basis van een representatieve steekproef) bepalen van de aard en omvang van de 

huidige conditie van het gevelmetselwerk, de spouwmuur en de spouwankers aan de diverse 

grote metselwerkvlakken in de gevels van het complex. 

- Zo nodig het opstellen van een advies voor zekerstelling van de gevelvlakken op korte termijn.  

De conclusie was dat het minimum aantal benodigde ankers wel (net) aanwezig maar als gevolg van 

plaatselijke corrosie (tot max 40%) is de totale ankercapaciteit lager dan nodig.  

 

3.2. Twee gevelmethoden nader bekeken 

Er zijn grofweg twee manieren om de buitengevel aan te pakken echter daarbij spelen verschillende 

uitgangpunten een rol in de bepaling van de manier waarop de gevel aangepakt kan worden. De ene 

is het herstel of reparatie van de huidige gevel. Die staat beschreven onder A.  De ander is het volledig 

slopen of wel vernieuwen van de huidige gevel. Die staat kort beschrijven onder B.  

O&O Civieltechnisch Advies heeft, op basis van een offerteaanvraag met mondelinge toelichting van 

de Technische Commissie van de VvE en de eerdere uitgevoerde inspectierapporten van Boxma en 

SDZ, een plan van aanpak opgesteld om de problemen met de gemetselde buitenspouwbladen van de 

kopgevels te analyseren en op te lossen. O&O zette de denkbare varianten uiteen: 

 

A. Reparatie van de (kop)gevel 
Bij de reparatie van de (kop)gevel worden de betonneuzen en het grootste deel van het metselwerk 

gehandhaafd. De werkwijze is als volgt. 

- Aanbrengen rvs renovatieankers (type nader te bepalen; er zijn meerdere types op de markt, 

aangeduid als wokkels, slagankers en plugankers). 

- Gefaseerd verwijderen van klezoren (over de lengte doorgeslagen baksteen die voor de 

betonneus zijn aangebracht), controleren en zo nodig aanbrengen van dilatatie tussen 

metselwerk en onderzijde betonneus, aanbrengen open stootvoegen boven de betonneus en 

onder de betonneus. Daar waar oplegging van het metselwerk te beperkt is aanbrengen van 

roestvaststalen strip of hoekstaal ter vergroting van de oplegging. 

- Sponning ter plaatse van de terugliggende betonneus (waar voorheen klezoren waren 

geplaatst) opvullen;  

- Reparatie doorgescheurde balkonmuren en/of vervanging hekwerken. 

- Grotere oplegging gevelmuur op betonnokken aanbrengen (hoekprofielen). 

- Voorkomen lekkage, waterdicht/luchtdicht maken rondom de kozijnen. 

- Voorkomen lekkage water in de leidingen lichtarmaturen. 

- Voorkomen van water dat via de spouw de parkeerdekken in loopt. 

- Aansluiting balkonvloeren opleggingsbalken nabij gevel aansluiting dichten. 

De reparatie op deze wijze lijkt goed uitvoerbaar. De constructieve veiligheid voldoet weer. Het 

uiterlijk van de gevel wijzigt en reparaties blijven enigszins zichtbaar. De aansluiting van de 

terugliggende betonneus en in het zicht komende betonneus alsmede de detaillering ter plaatse van 

de terugliggende betonneus zijn kritisch voor wat betreft waterdichtheid. 

 

B. Renovatie en verduurzaming door slopen bestaande buitenspouwblad en aanbrengen 

van nieuwe gevelbekleding 
De renovatie verloopt langs de volgende stappen: 
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- Slopen van alle aanwezige metselwerk (buitenspouwblad), klezoren, betonneuzen, ankers en 

isolatie. 

- Aanbrengen van een nieuwe gevelbekleding. Vele opties mogelijk: isolatie - spouw – 

gevelbeplating, isolatie waarop stucwerk, etc. 

- Isolatieplaten op de betonnen gevel aanbrengen van 16cm dik. 

- Verwijderen borstweringen en vervangen balkonhekwerken. 

- Meer vrijheidsgraden dan bij variant 1 en daardoor mogelijk een kwalitatief betere kopgevel 

Uiterlijk van de gevel wijzigt ingrijpend. 
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4. Beide gevelmethoden inhoudelijk vergeleken en voorstel 
 

Het bouwteam heeft enkele uitgangspunten geformuleerd om de vergelijking van beide methoden 

goed te kunnen doen. Hieronder worden deze uitgangspunten per punt toegelicht.  

 

4.1. Uitgangspunten voor de vergelijking  

Het bouwteam heeft op 4 uitgangspunten mee laten weten in zijn advies 

1. Veiligheid 

2. Kostenbesparing door integrale aanpak 

3. Duurzame verbetering 

4. Hogere pandwaarde  

5. Kosten initieel (voor nu) en op langere termijn 

Uitgangspunt 1 – Veiligheid  
Het gevelmetselwerk van het appartementencomplex vertoont gebreken in de vorm van scheuren, 

losraken van stenen e.d. Deze gebreken blijven terugkeren, ook na de vele reparaties die in de loop 

der jaren zijn uitgevoerd. De veiligheidsrisico’s zijn door meerdere bureaus aan de VvE kenbaar 

gemaakt, o.a. door bureau O&O op 1 februari 2016. Die risico’s houden in ieder geval in dat een deel 

van de gevel kan losraken en op derden of bezittingen van derden/eigenaren terecht kan komen. 

 

Vanwege de technische staat van de gevel is de WA-verzekering van het pand door de verzekeraar 

opnieuw bekeken waarna het eigen risico is verhoogd tot € 10.000,-. Dat was mede aanleiding om een 

groep bewoners te vragen (vanaf begin 2017) een inspectiegroep te vormen. Zij kijken wekelijks naar 

het pand, maken een extra ronde bij storm en ontij, en brengen Atrium op de hoogte van eventuele 

gevaarlijke situaties. Zij pakken dat breder op dan alleen de gevel. Voor de gevel zijn nog inmiddels 2 

grotere externe inspecties geweest aan de gevel. 

 

Uitgangpunt 2 – Integrale aanpak nevenactiviteiten 
Vanuit kostenoogpunt heeft het bouwteam geïnventariseerd welke bouwdelen voor onderhoud in 

aanmerking kwamen ten tijde van het groot gevelonderhoud en dus makkelijker – lees goedkoper – 

kunnen worden meegenomen. Daarbij ging het om:  

- Schilderwerk van houten gevelopeningen (dubbel glas en hang- en sluitwerk individueel)  

- Onderhoud aan balkonhekwerken 

- Doorkijk galerijzijde 

- Verbeteren van alle aansluitdetails 

- Entree/luifel Zeekant 

De gevelaanpak brengt (in beide gevallen) met zich mee dat er stijgers moeten worden geplaatst. Door 

combinaties van werkzaamheden besparen we op onderhoudskosten die reeds gepland waren. Dat 

betekent dat een aantal onderhoudswerken eerder worden opgepakt, waardoor kosten relatief  lager  

worden maar wel eerder worden gemaakt. 
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Uitgangspunt 3 - Duurzame verbetering 
Zoals eerder genoemd zijn beide varianten ingrijpend, niet alleen in de uitvoering, maar ook in de 

kosten. Hoewel onze vereniging er financieel goed voor staat, kunnen we ons slecht een keer zo’n 

investering veroorloven. Daarom heeft het bouwteam ook meegewogen in hoeverre beide varianten 

naast bijdragen aan vergroting van de veiligheid ook de wooncomfort en energieverbruik positief 

beïnvloeden. 

 

‘Duurzame verbetering’ betekent bijvoorbeeld in onze situatie dat door bouwkundige ingrepen de 

isolatie van muren en vloeren, de verbetering van ventilatie en het energiezuiniger maken van 

verwarming leidt tot een algehele verhoging van de woonkwaliteit en tevens tot verlaging van de 

energielasten. De verbetering van de gevelisolatie maakt bovendien mogelijk dat er meerdere opties 

te kiezen zijn  in verwarming- en ventilatieoplossingen: nu en in de nabije toekomst. Een beter 

geïsoleerde woning heeft minder verwarming nodig. Daardoor komen andere vormen van 

verwarmingsmogelijkheden in beeld. De ventilatie kan beter gestuurd/gecontroleerd worden bij een 

luchtdichtere en warmere woning.  

 

Naar aanleiding van de besluitvorming om een duurzaamheidscommissie in te stellen is eind 2016 

begin 2017 een van de eerste acties geweest om de Gemeente Den Haag een energiescan -

duurzaamheidsscan voor het gebouw te laten uitvoeren. In de rapportage van die scan wordt het 

verwijderen van het metselwerk buitenblad en het isoleren als optie genoemd.  

 

Uitgangspunt 4 – Hogere pandwaarde 
Woningen met energielabel A leveren gemiddeld tien procent meer op bij verkoop dan een verder 

identieke woning met label D. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg in samenwerking 

met de Universiteit Maastricht. Op dit moment wordt het label geschat op C, maar het kan ook D zijn. 

Label A is met alle mogelijke maatregelen uit de duurzaamheidsscan mogelijk. Verwacht mag worden 

dat de uit te voeren maatregelen een positieve ontwikkeling hebben op de waarde van de woning 

alsmede op de woonlasten van de woning. Dit is mede afhankelijk van de keuze om de ramen/glas aan 

te pakken. Verder speelt het uiterlijk van het gebouw mee met aantrekkelijkheid maar dit is lastiger in 

waarde verhoging in te schatten. 

 

Uitgangspunt 5 – Kosten initieel en op termijn 
Zoals gezegd heeft het bouwteam zijn advies ook gebaseerd op in de in eerste aanleg te maken kosten 

voor herstel. Hiervoor zijn beide varianten qua kosten zo goed mogelijk vergelijkbaar gemaakt en naast 

elkaar gezet. Bovendien zijn de kosten mede afgezet tegenover de te verwachten toekomstige kosten 

in geval er later aanpassingen aan het gebouw verricht moeten worden in het kader van de 

maatschappelijke realiteit.   
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4.2. De vergelijking 

 
Om een goede keuze te maken tussen Variant 1 en 2 is het belangrijk om inzicht te hebben in de 
positieve en negatieve punten van beide oplossingen. In onderstaande tabel zijn deze uiteengezet.  
 

A. Bestaande gevel herstellen (reparatie)  B. Nieuwe duurzame gevel (renovatie) 

Positief Positief 

Snellere uitvoering t.o.v. nieuwe gevels, daardoor 
minder risico's voor calamiteiten.  

Een goed geïsoleerd en duurzaam gebouw. 

Omgevingsvergunning waarschijnlijk niet 
benodigd. 

Mooie, nieuwe en eigentijdse uitstraling van het gebouw. 
(zal goed aansluiten bij alle initiatieven in de omgeving.) 

Onderzoek Wet natuurbescherming misschien niet 
noodzakelijk. 

Alle lekkages en andere problemen kunnen worden 
opgelost. 

Lagere investeringskosten Goede prijs/kwaliteit verhouding van het 
investeringsbedrag. 

Een onderhouden gebouw geeft een iets beter 
aanzicht als nu. 

De maandelijkse gebruiks- en woonlasten zullen dalen. 

Procedure binnen VvE kan sneller vanwege 
gevaarzetting (O&O presentatie in ALV en rapport) 

De investeringen zullen positief uitwerken op de waarde 
van de appartementen (hogere energie index en labels). 

Er is al een besluitvorming binnen de VvE over 
geweest. 

Positieve uitstraling en samenwerking met de gemeente 
Den Haag. 

Er wordt voldaan aan de verzekeringseisen en 
opmerkingen gemeente DH. 

Kans op subsidies (gevels en installaties) en speciale 
duurzaamheidsleningen van banken. 

 Woonbeleving en wooncomfort wordt veel hoger. 

  Er kunnen gelijk eenduidige keuzes (en beleid) gemaakt 
worden m.b.t. zonwering etc. 

  Er wordt voldaan aan de verzekeringseisen en 
opmerkingen gemeente Den Haag. 

  Binnenblad, betonskelet kan gecontroleerd worden op 
fouten, deze zijn dan te herstellen. 

  Toekomstgericht, zie alle ontwikkelingen op het gebied 
van CO2 uitstoot en duurzaamheid. 

  Bij een totaalaanpak zijn veel betere garanties op de 
gehele gevels mogelijk. 

  Integrale oplossing met cv en ventilatie is mogelijk, door 
het luchtdicht kunnen maken van de woningen, de 
mogelijkheid om op andere warmtebronnen over te gaan 
dan een traditionele cv ketel. (actueel thema 
binnensteden, door Europese richtlijnen.)  

  Lagere legeskosten vanwege duurzaam verbouwen, 
korting mogelijk tot 25.000 euro.   

 Gunstige collectieve lening via SVN-Bank mogelijk 

Negatief Negatief 

Investeringen geven geen energetische 
verbeteringen. 

Stucwerkgevel geeft in de toekomst een grotere 
onderhoudsbehoefte.  

Gevels geven esthetisch geen verbetering. Maandelijkse VvE bijdrage zal verhoogd moeten worden. 

Voorgaande punten geven een matige 
prijs/kwaliteit verhouding 

Hoge investeringskosten en grote extra bijdrages van de 
eigenaren. 

Geen lagere verbruiks- en woonlasten, toekomst 
hogere (gasprijzen stijgen) lasten 

Grotere uitvoeringsrisico's door omvangrijke 
sloopwerkzaamheden. 

Woonbeleving blijft nu gelijk en wordt in de 
toekomst alleen maar minder. 

Kans op vertragingen etc. vanwege omgevingsvergunning 
en de Wet natuurbescherming. 
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Er blijft een kans aanwezig op technische 
problemen. 

Aanpak van alleen de gevels (en niet gelijktijdig de 
installaties) geeft risico's. 

De keuze nu voor herstel maakt het isoleren van 
het gebouw in de nabije toekomst zeer moeilijk. 
Financieel en technisch, alle ontwikkelingen en 
beleidsvoornemens en doelstellingen wijzen op 
isoleren vanwege klimaatverdragen, 
energietransities en milieu eisen. Deze grote 
investering brengt ons verder weg van isolatie.  

Als men het gevelaanzicht aanpakt zal men de neiging 
hebben ook andere zaken eerder aan te pakken. Entrees , 
kleurstellingen binnenzijde 

Gevel met aansluitingen zal ondanks herstel nooit 
100% leiden tot waterdichte woningen. 

Door hoge investeringen (en bijdrages van de eigenaren) 
zal het een zeer langjarig uitvoeringstraject gaan worden 

Integrale oplossing met ventilatie en verwarming is 
minder goed te realiseren, de woning kan niet 
luchtdicht worden uitgevoerd. 

Steenstrips kunnen loskomen. 

De toekomstgericht zijn en de voortuitgang in 
techniek en duurzaamheid wordt teniet gedaan. 

  

Verkoopwaarde woning zonder isolatie, en met 
keuze voor herstel op de lange baan geschoven 
worden kan de waardestijging negatief 
beïnvloeden. 

  

Geen gunstige lening mogelijk, extra kosten zullen 
door leden gedoteerd moeten worden 

 

 
Het kiezen voor de duurzame aanpak gevel en vloer is een eerste stap naar een duurzaam gebouw 

welke nodig is om rekening te houden met de maatregelen die met zekerheid gaan komen. De nog te 

kiezen installaties ventilatie en warmte zullen aansluiten op de muur en vloerisolatie. Individuele 

keuzes op isolerend glas maken onderdeel uit van dit energieneutraal concept en moeten dus ook 

mogelijk zijn, het huishoudelijk reglement mag het duurzame plan niet in de weg staan maar juist 

zorgen voor een uniform gebouw met individuele mogelijkheden. Duurzame maatregelen zijn ook 

goed voor de portemonnee, met de noodzakelijke investering in 2017 elektra, ledlampen en sensoren 

bespaart de VVE ongeveer € 5.000,- per jaar op de elektrarekening. 

 
Ten aanzien van variant A, de traditioneel gevelherstel, zoals O&O die heeft voorgesteld, blijken een 

aantal overwegingen niet te zijn meegenomen in hun advies. Het gaat om zaken die in het onderzoek 

van leden van het bouwteam, Van Baardwijk Bouwproject Management, Architectenbureau  en de 

verschillende inspecties aan het licht gekomen zijn bij de: 

- Vervanging kozijnen alle zijden gebouw 

- Detailtekeningen Scala Architecten 

- Lekkage kelder Gevers Deynootzijde (Oostzijde) (hoge druk schoonmaakwerkzaamheden bij 

de gevel) 

- Vervanging leidingen elektra galerijverlichting 

 

4.3. Voorstel van het Bouwteam 

Het bouwteam heeft de varianten Inhoudelijk afgezet tegen de 5 eerdergenoemde uitgangspunten:  

- In beide varianten wordt de veiligheid goed gewaarborgd.  

- Ook hebben we de voordelen van onderhoud door de integrale aanpak in beide varianten 

opgenomen.   

- Ten aanzien van de duurzaamheid, zich uitend in verbetering van het wooncomfort en lagere 

energielasten liggen er aanzienlijke voordelen bij de keuze voor variant B.  



 

19 
 

- Ten aanzien van de hogere pandwaarde verwachten we een groter effect bij variant B. Niet 

alleen vanwege de upgrade en vernieuwing in het aanzien van het gebouw, maar ook door de 

verslechtering in het aanzien van het pand bij keuze variant A.  

- De investering is in beide varianten aanzienlijk. We realiseren ons dat dit enorm ingrijpt in het 

budget van elke eigenaar.  Het bouwteam heeft daarom alle voor de hand liggende 

mogelijkheden voor subsidie en financieringsmogelijkheden uitgezocht en aangegeven wat dit 

zou kunnen betekenen voor elk lid van de VVE. 

 

Op basis daarvan en van voornoemde argumentatie leggen wij variant B voor als uit te voeren 

gevelaanpak.  
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5. Architectonische uitwerking duurzame herstel variant B 
 
Scala Architecten (Peter Drijver) heeft op 10 oktober zijn uitwerking ingestuurd o.b.v. de door de VVE 

leden ingebrachte thema’s. Hij heeft daarbij geprobeerd na te gaan waarom de architect destijds 

bepaalde ontwerpkeuzes zou hebben gemaakt. Het complex is in drie forse massa’s geleed en –

ondanks de vervuiling van de betonsteen– kan je zien dat in kleur en geleding geprobeerd is die delen 

verschillend te maken.  Peter Drijver heeft twee verschillende inrichtingen voorgesteld voor de 

interieurafwerking van de hoofdentrees en de hallen voor zowel Zeekant als Gevers Deynootweg: 

strand en stad. Uiteindelijk werkt de architect – langs de weg van de verschillende thema’s – naar een 

voorstel die uiteindelijk het beste lijkt. In dat voorstel worden de kleine kleurverschillen gebruikt om 

de kracht van de verschillende gebouwdelen te versterken. De gemetselde borstweringen van de 

loggia’s en balkons worden vervangen door borstweringen van doorzichtig/niet doorzichtig glas. Het 

wordt daarmee hoe dan ook een heel nieuw gebouw. 

 

Per mail hebben alle eigenaren de mogelijkheid gekregen om met inbreng/ideeën te komen. De leden 

die hier aan gehoor hebben gegeven zijn uitgenodigd voor een designsessie. Op 9 oktober hebben 8 

leden uit de vereniging deze ‘designsessie’ gehouden om met elkaar te bespreken wat men graag terug 

zou zien in het uiteindelijke ontwerp. Verschillende opties zijn aan bod gekomen. Er is aangegeven dat 

er een voorkeur is voor een tweekleurig ontwerp, licht boven en wat donkerder in de plint. Door de 

lichtval (plastiek) komen bepaalde gevelkleuren vanzelf verschillend uit op verschillende gevels. De 

leden hebben voorkeur om de éénlaagse plint aan de Zeekant en de drielaagse onderbouw aan de 

Gevers Deynootweg uit te voeren in metselwerk –maar dat zouden ook steenstrips op isolatie kunnen 

zijn. Leden vinden een lichte kleur belangrijk, maar niet ´spierwit´. Belangrijk te accepteren dat het 

nooit één gebouw´ wordt, het blijft een samengesteld gebouw.  

 

Voorop staat zowel bij de betrokken leden van de VVE als bij de architect dat het gebouw een ‘upgrade’ 

nodig heeft zonder modieus te worden –en dus uit de mode kan raken. Op 21 juni en 14 november 

2017  vonden drukbezochte informatieavonden plaats in ’t Zeekantje. Op 14 november zijn beide 

‘herontwerpen’ van het gebouw getoond. In details, gevels en perspectieven is gewezen op de 

eigenschappen van de nieuwe ‘jas’ en wat dit voor het uiterlijk kan betekenen voor de toekomst. 

 

Uitgangspunt is in eerste instantie een aanpak van alle bouwkundige problemen van de ‘schil’: het 

metselwerk als afwerking van de betonmuren, de kalkzandsteenmuren of de houten 

binnenspouwbladen. En omdat het gebouw daarmee een héél andere ‘jas’ krijgt kunnen twee wegen 

worden bewandeld: 1) ofwel het gebouw heeft één kleur en de lichtval op de bouwmassa’s zorgen 

voor de geleding,  2) of de verschillen in de geleding worden door kleine kleurverschillen aangedikt. In 

beide gevallen wordt vooral gekeken naar de kwaliteit die het gebouw vandaag de dag op de 

beschouwer nog heeft: in zijn geleding van massa’s van Zeekant tot Gevers Deynootweg. Er zijn zo 

twee voorstellen voor een denkbare uitwerking van het ‘duurzame’ scenario dat voorziet in sloop van 

het gemetselde buitenspouwblad en vervanging door isolatie en pleisterwerk/steenstrips.  
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Variant B1:  
Blank balkonglas met verschillende kleuren gevel, de rust van het transparante glas en de schakering 
aan verschillende geveldeelkleuren zijn de kracht van dit ontwerp. Hierbij worden de verschillende 
bouwdelen geaccentueerd. 

 
 

   
 
Variant B2:  

Licht getint groen balkon glas met 1 lichte kleur gevel. De uniforme kleur versterkt de verschillen in 

massa en geleding van de verschillende bouwdelen. De kracht van dit ontwerp zit in de eenvoud en 

de balkon accenten. 
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6. Aanbesteding duurzame herstelvariant B 
 

Van Baardwijk Bouwprojectmanagement en Scala Architecten hebben op technisch en esthetische vlak 

de aanbesteding vorm gegeven. Hieronder de stappen op een rij: 

 

- Van Baardwijk heeft alle hoeveelheden van het project berekend en gecalculeerd. 

- Scala Architecten werkte alle detailleringen uit die benodigd zijn in geval van gevelisolatie.  

- Van Baardwijk selecteerde in eerste instantie 9 aannemers. 4 daarvan zegden gelijk af vanwege 

planning technische redenen. Vervolgens nodigde Van Baardwijk 4 firma’s (Rendon, Vastbouw, 

Willems en Dinq Bouw) uit voor het uitbrengen van een offerte.  

- Aanwijzing op locatie aan de vier partijen vond plaats in verschillende tijdvakken op 24 januari 

2018. 

- Uiteindelijk bleken 3 partijen in staat om de aanvraag uit te werken waarna de presentaties 

van de plannen van aanpak van de 3 partijen plaatsvond in 3 verschillende sessies ten kantore 

van Atrium op dinsdag 20 en woensdag 21 februari 2018.  

- Definitieve offertes werden ontvangen op vrijdag 23 februari 2018. 

- Van Baardwijk vervaardigde een inhoudelijke vergelijking  van de offertes en toetste deze aan 

de opgestelde scoringsmatrix. 

- Op basis van de presentaties en prijs/kwaliteitsverhouding had firma Vastbouw de beste 

uitgangssituatie voor vervolgbesprekingen.  

- Op donderdag 22 maart 2018 vond een vervolggesprek plaats met Vastbouw om de vragen en 

opmerkingen over de offerte te stellen.  

- Hierop werd op 12 en 26 april 2018 een aangepaste prijsopgave ontvangen. Evenals de 

uitwerking van de vloerisolatie. 

- Van de beste inschrijver wordt een aantal gegevens gevraagd ter beoordeling. 

o Een open begroting van het werk; 

o Een uitvoeringsplan; 

o Veiligheidsplan; 

o Met welke partijen (onderaannemers) wordt het werk gerealiseerd; 

o Recente verklaring betreffende betalingsgedrag van de belastingdienst; 

o Een bereidverklaring van de bank tot afgifte van de benodigde bankgarantie; 

o Kopie CAR verzekering. 
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7. Variant A en B in kosten vergeleken 
 
In het verleden is door O&O reeds een uitgebreid offertetraject doorlopen voor de herstelvariant A. Er 

zijn offertes opgevraagd voor Variant B. In 2018 zijn de beide kostenopstellingen verder uitgewerkt op 

basis van de nieuwe inzichten. Hieronder treft u een vergelijk aan: 

 

Voor de herstelvariant zijn ook de extra kosten meegenomen voor het oplossen van de 

lekkageproblemen in de gevel, rondom de kozijnen, leidingen en lekkages naar onderliggende etages. 

Bij hevige regenval/storm lekt het vaak rondom kozijnen en verdiepingsetages. Deze zijn 

waargenomen en vastgelegd met foto’s en video’s. De oorzaken zijn achterhaald met behulp van 

inspecties en destructief onderzoek. Het heeft o.a. te maken met de karakteristiek van de gevelsteen 

en de verwerking daarvan. Maar vooral met bouwfouten, slechte aansluitingen en onjuist 

aangebrachte afwateringen in de gevels. 

 

 

 
We weten dat er bij beide opties nog een investering van €210.000 voor de aanpak van 

parkeerdeklekkages is gealloceerd alsmede een bedrag van €350.000 tot €400.000 voor de 

vervanging van het collectieve ventilatie en rookgassysteem. (CV/MV). Deze bedragen komen 

bovenop bovenstaande totalen.  

 

* De bedragen zijn gebaseerd op uitgebrachte offertes.  

* Voor een goede projectbegeleiding komt er zeker nog €150.000 bij voor beide opties, want bij  

herstel  moeten we uitgaan van €25.000 aan extra legeskosten.  

* De subsidiebedragen voor de duurzame variant zijn nog niet meegerekend.  

* Bij de herstelvariant worden de balkonhekwerken/perspex glas niet vernieuwd. 

 

Materialen 

Het is een feit dat het gebouw grote problemen ondervindt door aantasting van het zeeklimaat. Het 

bouwteam kijkt met name naar de kwaliteit van de toegepaste materialen, deze zijn van de 

allerhoogste kwaliteit: 

- Balkons , betere kwaliteit geanodiseerd aluminium i.p.v. gepoedercoat aluminium of rvs. 

- Muurcoating, speciale coating tegen alg groei, waterafstotend 

- Isolatie, grafiet isolatiemateriaal  

Gevelherstel traditioneel (Imto) Duurzame isolatie variant

Alle gevels rondom inclusief galerijen Alle gevels rondom inclusief galerijen

inclusief schilderwerk € 1.045.715,00 inclusief schilderwerk

Extra lekkage aanpak rondom kozijnen € 258.338,50 inclusief droogloop € 1.752.614,14

Galerij aanvullend aansluitingen € 99.147,50

Herstel balkonmuren € 58.965,00 nieuwe glazen balkons west zuid € 147.603,56

Droogloop zeekant € 20.000,00

totaal € 1.482.166,00 € 1.900.217,70

vloerisolatie onderste woonlaag € 143.588,28

alle bedragen incl btw
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- Steenstrips, kwaliteitsproduct 

- Veiligheidsglas ipv perspex 

- Dakrand van geanodiseerd aluminium 

- Verf op een goede ondergrond 

 

Optie ronde balkons Gevers Deynootweg 

Er kan gekozen worden om ook de resterende balkonhekken aan Gevers Deynootwegzijde te 

vernieuwen. Technisch gezien is al eerder vastgesteld dat de noodzaak daarvan niet aanwezig is. Deze 

mogelijkheid en de bijbehorende kosten worden nader in beeld gebracht.  

 

Optie loggia’s  

De slanke transparante nieuw beoogde balkonhekken gesitueerd op de buitenkant van de balkonvloer 

maken het mogelijk dat er achteraf opvouwbare afsluitbare glaswanden ingezet of opgezet kunnen 

worden.  

 

Wet natuurbescherming  

De geldende natuurbeschermingswet geeft aan: Gaat u buiten aan het werk op plaatsen waar mogelijk 

beschermde planten of dieren aanwezig zijn? U krijgt dan te maken met de Wet natuurbescherming. 

Vanaf 1 januari 2017 heeft de nieuwe wet de Flora- en Faunawet vervangen. U mag geen schade 

toebrengen aan vogels en beschermde dieren of planten. Door aannemers en door bouwteam leden 

is ons gewezen op deze verplichting. Om te weten te komen of we schade kunnen aanbrengen aan 

vogels en beschermde dieren en planten is een Eco-effectscan van het plangebied uitgevoerd door de 

firma Aqua-Terra Nova bv uit Naaldwijk (rapport 6 april 2018).  

 

Kosten onderhoud 

Vervanging van de buitengevel door een gestucte isolatielaag neemt de volgende kosten met zich mee. 

Deze kosten zullen onderdeel worden van de toekomstige meer jaren onderhoudsplanning. Bij 

gebouwen met gestucte buitenwanden in onze omgeving zijn de 2 roze appartementencomplexen 

bezocht aan de van Alkemadelaan. De voorzitter van de VVE aldaar gaf aan dat de gevels behandeld 

zijn met een waterafstotende coating en deze om de 12,5 jaar opnieuw geverfd worden. Er zijn geen 

steenstrips aanwezig en de wanden blijven mooi. Het schoonmaken gevel of verven kan eventueel 

gecombineerd worden met schilderwerkzaamheden kozijnen. 

 

 

  

onderhoudsaspecten

Stuclaag behandeld met Lotusan water- en vuilafstotende coating

onderhoudsadvies fabrikant/leverancier :

cyclus inspectie en kleine reparaties om de 5 à 6 jaar i.v.m. ligging direct 

aan de kust 4102 0,50€                 m²  2.051,00€              

na 10 à 12 jaar stoomreinigen 4102 5,00€                 m²  20.510,00€            

na 10 à 12 jaar nieuwe coating aanbrengen 4102 20,00€               m²  82.040,00€            

huur hoogwerker 4 1.500,00€          post 6.000,00€              

onvoorzien 1.000,00€              

111.601,00€         

BTW 21% 23.436,21€            

135.037,21€         

per woning : 1.286,07€              

per woning per jaar (te indexeren per jaar) 128,61€                
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8. Financiën 
 

8.1. Financiering van gevelaanpak en aanvullend onderhoud 

De VvE heeft per medio 2018 ongeveer €1.100.000 in reserve voor groot onderhoud. Er wordt een 
ruime 100.000 gespaard voor groot onderhoud per jaar. Bij alleen herstel van de gevel moet dit uit 
eigen middelen komen. De beiden varianten kunnen als volgt worden  betaald 

1. Variant A:  Eigen middelen.  
2. Variant B:  Eigen middelen + lening  

 

8.2. Energiebespaarlening  

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting biedt mogelijkheden om VvE’s te ondersteunen bij de 

financiering van energiebesparende onderhoudszaken. Zij zijn bereid om de VvE tot maximaal €25.000 

per woning (€2.650.000 voor de VvE) te lenen. Met de Energiebespaarlening kan de VvE 

energiebesparende maatregelen direct laten uitvoeren. Voor een energiezuinig complex en een fijne 

plek om te wonen. Nu en in de toekomst. En de VvE profiteert direct; de maandelijkse energiekosten 

gaan omlaag en het wooncomfort voor de bewoners wordt verbeterd. De voorwaarden zijn als volgt: 

- Looptijd 10 of 15 jaar 

- Rente 2,6% of 3% 

- VvE als lening houder, rente en aflossing worden begrotingspost (in de maandbijdrage) 

- Geen afsluitprovisie. 

- Geen BKR controle individuele eigenaren 

- Bij verkoop woning neem je de lening niet mee 

- Huidig budget 300 miljoen euro voor heel Nederland 

- Lening valt vanwege duurzaamheid voor de belastingdienst in box1 en is dus aftrekbaar 

Het bestuur heeft gesprekken gevoerd met de gemeente Den Haag en SvN over de mogelijkheden en 

de eisen tot het verkrijgen van een lening. In dat kader is er al eerder een energiescan op kosten van 

de gemeente Den Haag voor ons gebouw uitgevoerd. Zonder verdere verplichtingen of kosten is in 

April 2018 door de beheerder met akkoord van de CvT een voorlopige aanvraag ingediend voor 1,5 

miljoen euro voor onze VvE. Dit is gedaan om er zeker van te zijn dat indien de VvE kiest voor een 

energiebesparende maatregelen (isolerende gevel) er überhaupt nog geld beschikbaar is bij SVN en 

dit snel kan worden opgepakt. 

Aflossing en verhoging maandelijkse bijdragen 

De jaarlijkse rente- en aflossing zullen een component in de servicekostenbegroting van de VvE 

worden. Nu wordt er via de maandelijkse bijdragen zo’n €110.000,- per jaar gereserveerd voor groot 

onderhoud. Het MJOP van de VvE zal aangepast worden aan de hand van het uitgevoerde groot 

onderhoud. Daarmee zal de huidige post van €110.000 worden gesplitst in een nieuw deel 

‘reserveringen’ en een deel aflossing. De bedragen zullen direct worden opgenomen en worden 

doorgerekend in een nieuwe bijdrageberekening. Deze zal in de volgende ALV van juni worden 

vastgesteld. De verwachting is dat de maandelijkse bijdragen ongeveer 40 tot 70 euro per maand zullen 

stijgen als gevolg van de toegevoegde post ‘ rente en aflossing’.  

 

Zie het stappenplan op: https://www.energiebespaarlening.nl/vve/stappenplan-aanvragen-vve-

energiebespaarlening/ 

 

https://www.energiebespaarlening.nl/vve/stappenplan-aanvragen-vve-energiebespaarlening/
https://www.energiebespaarlening.nl/vve/stappenplan-aanvragen-vve-energiebespaarlening/
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8.3. Subsidie 

Wanneer de VvE tegelijkertijd kiest voor 2 besparende maatregelen (bijv. vloerisolatie en gevelisolatie) 

dan komt de VvE in aanmerking voor een subsidie. De duurzaamheidsspecialisten van de gemeente 

Den Haag adviseren ons de volgende maatregelen: 

 

 Maatregel Subsidiemogelijkheid:  
% of /m2 per 
eenheid* 

Relatie met tot nu besloten 
prioritaire werken 
GDW/Zeekant 

1 VR-ketel vervangen door HR-107 ketel  (106 stuks) 
a. zonder 
b. met warmtepomp 

 
a. 0 % 
b. 23 % 

ja 
 

2 Vervangen dakventilatoren (14 stuks) 
 

- Afh. van de technische 
uitwerking. Bij de keuze van 
individuele instelbare ventilatie 
en ketels met blaasunit 
vervallen een groot aantal 
ventilatoren op dak.  

3 Spouwmuren 2920 m2 
a. Na isoleren of  
b. buitenblad vervangen door isolatie en 

afwerking 

 
a. 5 euro/m2 
b. 15 euro/m2 

Ja 
 
 

4 Glas vervangen per 106 huizen 
a. Door vernieuwd dubbelglas, aanpassingen 

kozijnen. 
b. Door HR-triple glas. Dit kan alleen in 

combinatie met nieuwe kozijnen.  

 
a. 35 euro/m2 
b. 45 euro/m2 

Nee, tenzij koppeling met 
gevelaanpak  
b. Voor de gevelisolatie 
moeten de kozijnen vervangen 
worden. 

5 PV-panelen - IN MJDOP 

6 Voordeuren vervangen door geïsoleerde 
voordeuren 

- In MJDOP 

7 Isolatie dak vervangen 15 euro/m2 In MJDOP 

8 Isolatie vloer vervangen 5 euro/m2 In MJDOP 

 

Opmerkingen tav (Subsidie)voorwaarden: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-

energiebesparing-eigen-huis/vereniging-van-eigenaren/voorwaarden-vve/welke-maatregelen-kan-ik-

als-vereniging-nemen-.  

Als maar een deel van de gevel of vloer geïsoleerd wordt, wordt er geen subsidie verstrekt. Indicatief 

komen wij met de keuze gevelisolatie en vloerisolatie uit op €68.000 aan mogelijke subsidie op een 

totale investering van €143.000 (PM) vloerisolatie.  

 

  

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis/vereniging-van-eigenaren/voorwaarden-vve/welke-maatregelen-kan-ik-als-vereniging-nemen-
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis/vereniging-van-eigenaren/voorwaarden-vve/welke-maatregelen-kan-ik-als-vereniging-nemen-
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis/vereniging-van-eigenaren/voorwaarden-vve/welke-maatregelen-kan-ik-als-vereniging-nemen-
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9. Besluitvormingsvoorstel 
 

9.1. Het voorstel 

De basis voor het voor te stellen besluit is gebaseerd op een afweging ten aanzien van de 

uitgangspunten.   

 

9.2.  Hoe de procedure van besluitvorming 

1. Informatieve ledenvergadering, is gehouden op 30 april 2018 

2. Besluitvormende ALV op 28 mei 2018  

a. Keuze voor Variant A of B 

b. Keuze voor Variant B1 of B2. , 

c. Akkoord voor aanvraag omgevingsvergunningen 

d. Akkoord voor vooruitlopende besteding van directiekosten  

e. Principeakkoord voor uitwerken onderhandeling firma Vastbouw en het uitvoeren van 

een prijstoets.  

3. Besluitvorming opdracht uitvoering, bouwteam eind juni 2018. 

9.3. Wat nog nodig? 

1. Aanvraag lening 

2. Aanvraag bouwvergunning 

3. Aanvraag groene legeskosten korting 

4. Toestemming buren oranjeflat gebruik grasveld als bouwterrein 

Er moeten nog aanvullende onderzoeken worden uitgevoerd om tot het uiteindelijke plan te komen: 
1. Onderzoek asbest: 
2. Eventueel vervolg Wet natuurbescherming. 
3. Onderzoek naar mogelijkheden en oplossingen voor het 

a. slopen van de gevel buitenom: 
b. graafwerk maaiveld gevel ter plaatse van de 3 gevels Oost-, Zuid-, Westgevel 
c. aanbrengen gevelisolatiesysteem voorgevel op betonnen binnenspouwblad en HSB 

gevelelementen; 
d. aanbrengen gevelisolatiesysteem galerijgevel op HSB elementen c.q. vlakheid gevel; 
e. ondersteuning bestaand MBI buitenspouwblad op vloerrand; 
f. demonteren van de MBI balkonborstweringen; 
g. plaatsen van galerijhekken; 
h. plaatsen van balkonhekken; 
i. plaatsen steiger; 
j. bouwplaats inrichting; 
k. aan- en afvoer materieel en materialen; 
l. vloerisolatie  

 
De onderzoeken worden uitgevoerd met de volgende partijen: 
1. De projectmanager namens de VvE; 
2. De beheerder/bestuurder van het complex namens de VvE; 
3. Onderzoek Wet natuurbescherming 
4. De asbestinventarisatie/saneerder; 
5. De constructeur; 
6. De architect; 
7. De hoofdaannemer; 

a. Het sloopbedrijf; 
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b. De systeemhouder van het gevelisolatiesysteem; 
c. De betreffende onderaannemer van onderhavige onderdeel (bijvoorbeeld 

balkonhekkenleverancier); 
8. De gemeente Den Haag m.b.t. vergunningen en mogelijke subsidies. 
9. Uitbreiding bouwteam naar aanleiding van ervaringen intern en extern met duidelijke rol 

projectleider, en jurist. 
 
De CvT zal om goed toezicht te kunnen houden geen actief onderzoek uitvoeren, maar voor zover het 

bouwteam het nodig acht wel meekijken. 

 

Op basis van de bevindingen van de onderzoeken wordt invulling gegeven aan de aanneemsom welke 

als contractueel zal worden bestempeld. De aanneemsom is taakstellend en de aannemer maakt 

vooraf een open begroting van de werkzaamheden waarbij ook de aanneemsommen van de 

onderaannemers worden opgenomen. De aannemer krijgt een vergoeding voor de coördinatie van de 

onderaannemers. De hoogte van de coördinatievergoeding wordt vooraf procentueel bepaald. De 

staartkosten worden in gezamenlijkheid met aannemer en opdrachtgever (VvE/CvT) bepaald. De VvE 

als opdrachtgever maakt een bouw-/aannemingsovereenkomst welke beiderzijds ondertekend wordt. 

 

Tenslotte 

Er is veel tijd en aandacht besteed aan alle mogelijke aanpakken van de onveilige gevel. Jaren aan 

onderzoek en analyses en afwegingen hebben wij achter de rug. Op dit momenten vinden er door 

eigenaren wekelijks controles plaats  op scheuren en verplaatsingen van de gevel. Deze controles 

blijken nodig. Verder uitstel van keuzes betekent grotere, dure en tijdelijke reparaties, zoals  

- grotere delen gevels vast gaan zetten met balken of stalen netten, andere entree zeekant  

- meer inspecties door externe partijen 

- toenemende schades door lekkages 

- Langer wachten geeft extra hoge extra kosten  
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Geraadpleegde/gebruikte bronnen  
 

 Rapport Gevel Boxma GI2013SA33 2013 

 Rapport O&O Onderzoek en advies inzake diverse gebreken in de bouwconstructie 6 oktober 

2015 

 Verslag O&O verslag 3 aannemers 28 juni 2016 

 Waarschuwingsbrief O&O Onderzoek en advies conditie gevelmetselwerk 1 februari 2016 

 Diepwand parkeergarage boulevard, Haskoning 25 januari 2017 

 O&O Onderzoek en advies Strandweg verslag 19 mei 2017 

 Rapport Gevel SDZ GI6-201402 Februari 2014 

 MJOP van Bladel concept december 2015 

 Offertes Vastbouw , Willems en Rendon,   febr 2018 

 Bijgestelde offertes Vastbouw 26-4-2018, gevel en vloerisolatie 

 Offerte Imto 12 juni 2017 , met aanvullingen opgevraagd door Van Baardwijk bij Imto 

 Verslag Imto 15 december 2016, GJ/16979-2 inspectie reparatie gevel 

 inspecties I&A team, honderden foto’s en video’s genomen bij inspecties en calamiteiten 

2017, 2018 

 Van Baardwijk Bouwprojectmanagement B.V. parkeerdekken advies 14-04-2017 

o briefrapport 1 d.d. 18-03-2017 

o briefrapport 2 d.d. 13-06-2017 

o plattegrond oppervlakken d.d. 15-06-2017 

o kostenopstelling 15-06-2017 

 Van Baardwijk Bouwprojectmanagement B.V. Technisch installatie rapport 07-02-2017 

 Van Baardwijk Bouwprojectmanagement B.V. Dak inspectie 1-05-2017 

 Van Baardwijk Bouwprojectmanagement B.V. Herstel gevel aanvullend 10-03-2018 

o Warmtebeeldfoto’ s d.d. 20-01-2017 

o Kleurenstaat d.d. 23-06-2017 

o Lengtes waterslagen d.d. 15-06-2017 

o Oppervlakken gevel d.d. 27-06-2017 

o Aantallen balkonhekken d.d. 15-06-2017 

o Positie’s balkonhekken d.d. 09-06-2017 

o Steiger gevelrenovatie d.d. 09-06-2017 

o Merkenoverzicht kozijnen d.d. 15-06-2017 

o Oppervlakken glas d.d. 15-06-2017 

o Kostenopstelling 6 varianten isolatieglas draaiende delen d.d. 15-06-2017 

o Tekening terugliggende oppervlakken gevel GDweg d.d. 26-06-2017 

o Tekening geveloppervlakken steenstrips gevel GDweg d.d. 26-06-2017 

o Kostenopstelling balkonhekken d.d. 15-06-2017 

o Kostenopstelling schilderwerk d.d. 15-06-2017 

o Kostenopstelling gevelisolatie buitengevels rondom d.d. 27-06-2017 

o Kostenopstelling gevelisolatie galerijgevels d.d. 27-06-2017 

 Van Baardwijk Bouwprojectmanagement B.V. voor de aanbesteding gevel: 

o Technische Omschrijving d.d. 24-10-2017 

o Plan van Aanpak gevelrenovatie d.d. 27-10-2017 

o Planning 15-01-2018 

o Inschrijvingsbiljet d.d. 28-11-2017 

o Afstandsverklaring d.d. 28-11-2017 
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o Wegingsformulier scoringsmatrix 20-02-2018 

o Briefrapport vóóraanbesteding gevelrenovatie aannemers 08-03-2018 

o Kostenoverzicht vergelijk inschrijvingen aannemers 09-03-2018 

 Van Baardwijk Bouwprojectmanagement B.V. Aanvullend gevelherstel bijkomende 

werkzaamheden: 

o Briefrapport gevelherstel aanvullend d.d. 12-04-2017 

o Kostenraming gevels rondom kozijnen etc. 13-04-2018 

o Kostenraming galerijgevels opgaand werk, kitvoegen- + stralen galerijplaten d.d. 11-

04-2018 

o Kostenraming sloop-herstel metselwerk balkons-/loggia’s d.d. 13-04-2018 

o Kostenopstelling herstelvariant IMTO d.d. 13.04-2018 

 SCALA Architecten Detailleringen  

 SCALA Architecten Tekeningen, plan van aanpak 

 Ontwerp- en bouwtekeningen archief Gemeente Den Haag, Bouwtoezicht. Plattegronden, 

gevels, doorsneden, prefab beton, wapening, constructie, enkele details, mechanische 

ventilatie inrichting en riolering als verzameld door O&O 2016 

 Notitie binnenklimaat 161009 ‘Hou van je Huis’ door Ruud van Schie 

 Duurzaamheidsscan PK2 architecten iov Gemeente Den Haag november 2016 

 WABO aanvraag O&O Scala augustus september 2016 

 Scala Tekeningenlijst WABO 6 dec 2017 

tekening nr. naam schaal formaat datum 

GEVELWIJZIGING 

1 oostgevel, bestaand 1 a 100 A1 15-nov-17 

2 westgevel, bestaand 1 a 100 A1 15-nov-17 

3 zuidgevel, bestaand 1 a 100 A1 15-nov-17 

4 noordgevel, bestaand 1 a 100 A1 15-nov-17 

5 referentie 1e verdieping, bestaand 1 a 100 A1 15-nov-17 

6 oostgevel, nieuw var A 1 a 100 A1 15-nov-17 

7 westgevel, nieuw var A 1 a 100 A1 15-nov-17 

8 zuidgevel, nieuw var A 1 a 100 A1 15-nov-17 

9 noordgevel, nieuw var A 1 a 100 A1 15-nov-17 

10 oostgevel, nieuw var B 1 a 100 A1 15-nov-17 

11 westgevel, nieuw var B 1 a 100 A1 15-nov-17 

12 zuidgevel, nieuw var B 1 a 100 A1 15-nov-17 

13 noordgevel, nieuw var B 1 a 100 A1 15-nov-17 

14 details 1 a 5 A3 15-nov-17 

15 artist impression 1 var A - A3 15-nov-17 

16 artist impression 2 var A - A3 15-nov-17 

17 artist impression 1 var B - A3 15-nov-17 

18 artist impression 2 var B - A3 15-nov-17 

0 fotoblad - A3 15-nov-17 

 SCALA presentatie tbv verwarming en ventilatie maart 2018 

 Tekeningenlijsten Dik Gert Mans : 26 mei 2015/6 juli 2015/25 mei 2016 

 Eco effectscan Aqua Terra 2180140 (Natuurbescherming) 6 april 2018 

 Energiescan rapport 16-332 PK2:  25 november 2016 

 Rendon Advies inspectie kopgevels rapport: februari 2018 

 Cv/Mv EDP 0811108 15 juli 2010 

 Cv/Mv Remeha 16 mei 2011 
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 Cv/Mv Overdevest Adviseurs 19-06-2013 

 Cv/Mv: Dijke, P. t. 2 mei 2014. Notitie Zeekant Ventilatieproblematiek afvoer ventilatie 

rookgas. Bleiswijk: PTD Management & Advies. 

 Cv/Mv Microliner. 16 mei 2014. Rapportage Complex Zeekant te Scheveningen. 

 Cv/Mv EDP 081111-134 2 maart 2016 

 Cv/Mv Samengesteld installatierapport 2 februari 2017 


