Ontwerpopgave Bsc 6 Real estate & Housing | Docenten: ir. L.H.M.J. Lousberg, ir. R. Geraedts,ing. P. de Jong & J. Koolwijk

Arnold Bosch
1352318
Mei 2010 TU Delft

Innovatiecentrum
Haagse Hogeschool
locatie Binckhorst
`

“De laatste pitstop voor innovatie”

Ontwerpopgave Bsc 6 Real estate & Housing | Docenten: ir. L.H.M.J. Lousberg, ir. R. Geraedts,ing. P. de Jong & J. Koolwijk

Inleidend voorwoord

Arnold Bosch
1352318
Mei 2010 TU Delft

In dit ontwerpboek zal chronologisch het proces weergegeven worden van het ontwerpproject van bsc 6 Real estate & Housing. Doordat er een maximaal aantal pagina’s gesteld is kon
helaas niet alles in het boek terechtkomen en is er een weloverwogen keuze gemaakt tussen de verschillende varianten en oplossingen. Het boek laat een transformatie zien van een
bedrijfshal waar nu een vuilverwerkingsbedrijf zit naar een strak, modern en innovatief pand dat een innovatiecentrum en hogeschool huisvest.
Middels deze weg wil ik graag mij begeleidende docenten, Louis Lousberg, Rob Geraedts, Peter de Jong en Jelle Koolwijk, bedanken voor hun ondersteuning en nuttige tips. Daarnaast wil ik
Alexandra den Heijer bijzonder bedanken voor de informatie en begeleiding met betrekking tot het uitwerken van de economische haalbaarheid.
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1. Analyse, formulering en typering van de opgave
1.1 Formulering van de opgave
De Binckhorst in Den Haag verpaupert. Het gebied zou een transformatie
kunnen gebruiken en daarvoor is een incubator nodig. Iets dat mensen
interesseert een woning in de Binckhorst te gaan bewonen.
De Binckhorst is een locatie waar veel mogelijkheden zijn om een incubator
te creëren. In het voorbereidende masterplan zijn mogelijkheden benoemd
als ‘woon-werk-winkelgebouwen’, scholen en musea. De vraag is nu wat voor
incubator geschikt is voor Den Haag en de Binckhorst.
Om die vraag te kunnen beantwoorden zijn diverse ontwikkelingen in Den
Haag en Nederland interessant om mee te nemen:
In de structuurvisie 2020 van de gemeente Den Haag wordt aangegeven
dat “Den Haag wil uitgroeien tot een internationaal toonaangevend
(post)academisch opleidings-, trainings- en onderzoekscentrum op het vlak van
recht en bestuur “(Projectgroep, BVR et al. 2005) Hiervoor heeft de gemeente
700 miljoen euro vrijgemaakt.
Een ander beleidspunt van de gemeenteraad, wat terugkomt in de structuurvisie
2020, is dat zij meer arbeidsplaatsen wil creëren.
Het aantal mensen dat wil studeren neemt de komende jaren toe
(CBS 2010)
De enige HBO-instelling van Den Haag, de Haagse Hogeschool, wil
uitbreiden.
In het beleidsplan van het CvB van de Haagse Hogeschool is als
beleidspunt vastgesteld elk jaar een mastervariant toe te willen voegen.
Voor de ontwikkeling hiervan hebben zij echter nog geen ruimte
(werkplekken).(CvB 2009)
Een onderwijsinstelling lijkt aan te sluiten bij deze wensen en feiten. Een uitbreiding
van de Haagse Hogeschool is een goede optie omdat zij enerzijds op nog geen
kilometer van de Binckhorst hun hoofdvestiging hebben en anderzijds omdat zij zelf
uit willen breiden.
De visie van de Haagse Hogeschool is (Haage Hogeschool,(2008)):
“De Haagse Hogeschool biedt haar studenten door kwalitatief hoogwaardig en
innovatief hoger beroepsonderwijs de mogelijkheid hun talenten maximaal te
ontwikkelen.(..). De hogeschool is een gewaardeerde kennisinstelling in de regio
Leiden, Zoetermeer, Delft en Den Haag. De regio ervaart de hogeschool als een
instelling die haar kennis graag deelt.”
Het opvallende hierbij is dat de Haagse Hogeschool geen opleiding heeft die speciﬁek
ingaat op (het gebruik van) innovatie. Een opleiding die ingaat op innovatie zou dus
voor de Haagse Hogeschool een logische stap zijn. De beleidsmakers van de Haagse
Hogeschool gaan echter niet in op wat innovatie voor hen betekent. Innovatie is
volgens Jones (Jones 2009) cruciaal voor een organisatie om te blijven bestaan. In
principe zou je innovatie kunnen stimuleren door een netwerkende omgeving te
creëren, een sfeer te creëren waar innovatie voorop gesteld wordt, innovatie te

Wanneer de ambitie van Den Haag als toekomstig voortrekker voor bestuur en recht
en het gebrek aan een opleiding over innovatie en ontwikkelcentrum voor de
masters aan de HH vertaald worden naar een concreet gebouw en een concrete
functie, volgt dat Den Haag behoefte heeft aan een academische instelling welke als
voornaamste opleiding “Management en Innovatie” aanbiedt. Deze opleiding wordt
onder andere aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen als professionele mastervariant aangeboden. In het gebouw dient verder een ontwikkelcentrum te zitten om
nieuwe masters te ontwikkelen.
De koppeling van deze functie en het masterplan is een cruciale. De plaatsing van
een dergelijke instelling zal veel sociaal-economische gevolgen met zich meebrengen.
Tevens is het belangrijk dat een onderwijsinstelling interactie heeft met zijn
omgeving met bijvoorbeeld kennisuitwisseling en netwerken.
In het masterplan zijn verschillende gebieden te ontscheiden, zie afbeelding 1. Het
noord-westelijke (oranje) deel van de Binckhorst is bestemd als hoofdzakelijk
woningbouw met appartementen voor studenten,expats en empty-nesters. Het
noorden en zuid-oosten (blauw) van het gebied zijn voornamelijk (bestaande)
bedrijven. Het gebied (grijs) ten oosten van de Binckhorst, tussen de grote bedrijven
in, is bedoeld als innovatiecentrum. In de afbeelding is tevens de “Escherhal”
aangegeven. Als centrum van het innovatiegebied en liggend aan openbaar groen is
het gebouw zeer geschikt als onderwijsinstelling.
In afbeelding 2 is aangegeven dat een functie in de “Escherhal” relaties kan aangaan
met de omliggende gebieden, waarbij de trekvliet en de begraafplaats als natuurlijke
barrières fungeren. Deze barrières hoeven geen belemmering te zijn en kunnen
helpen om het gebied stedenbouwkundig in te delen.

Afbeelding 1 Ruimtelijke indeling
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Afbeelding 2 interactie met omgeving

1.2 Analyse van de opgave
De Escherhal ligt aan de zonweg 13 in de
Binckhorst en is een voormalige machinehal
van de maatschappij Escher. De hal is
gebouwd in 1957 en bedraagt ongeveer
5000 m2 BVO die verdeeld zijn tussen de vrij
indeelbare ruimte in de hal en de
naastgelegen kantine, zie afbeelding 3. De
constructie bestaat uit een vrije
overspanning van meer dan 50 meter,
Afbeelding 3 Overzicht hal
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waarbij in het dak een zevental raamstroken opgenomen zijn.
De machinehal is sinds 1988 in bezit van De Zwart Containers die de hal gebruiken
als vuilstort. Ten tijde dat het constructiebedrijf Escher in de hal gevestigd was, werd
er staal af- en aangevoerd vanuit twee inhammen van de trekvliet. Een van deze
inhammen is inmiddels gedempt en bebouwd met een autopalace.
Uit foto’s uit ca. 1960 bleek dat de voor- en achterpui geheel van glas waren
uitgevoerd voor maximale daglichtintrede. Deze glazen puien zijn eruit gehaald
omdat er twee nieuwe loodsen aangebouwd zijn.

Openbaar groen

Afbeelding 4 Binnenkant hal
Afbeelding 5 Hal in jaren 60
Haalbaarheid
Als gekeken wordt naar de haalbaarheid van het gebouw op zich blijkt dat het
gebouw totaal geen isolatiemateriaal kent en dat de schil in principe maar één laag
dik is. Op het gebied van daglicht zou er voldoende toetreding moeten zijn aangezien
elk dakraam ongeveer 230 m2 bedraagt en de hoogte van de hal ongeveer 17 meter
is. Hoeveel lux er daadwerkelijk op de grond valt, is niet te berekenen aangezien de
dakramen vies en van een onbekend materiaal zijn. Aangenomen wordt dat er vanaf
3 meter boven het maaiveld te allen tijde voldoende licht is om bij te werken.
Qua kosten blijkt dat de (hierna volgende) ROC Twente € 1.178.003 euro gekost
heeft (raming casco restauratie) om het om te bouwen van een staalgieterij.
Omgerekend komt dit neer op 981 Euro/m2. De bouwkosten voor de
escherhal zullen met dat kengetal rond de 4,9 Miljoen Euro liggen. De daarbij
behorende Bar-eis is moeilijk vast te stellen aangezien de Haagse Hogeschool
de opdrachtgever zal zijn. Het brutoaanvangsrendement zou dus in principe
vrij laag kunnen liggen omdat de ontwikkelaar de gebruiker is.
Ter vergelijking: het eigen vermogen van de Haage Hogeschool bedroeg in
2008 ongeveer 89 Miljoen Euro.(Jaarverslag(2008))

Woningen

Water

Bedrijven

Hoofdwegen

Uit te werken gebouw, “Escher gebouw”

Afbeelding 6 Locatie met typologie

1.3 Typering van de opgave
De opgave bestaat er dus uit om de Escherhal te transformeren in een gebouw met
onderwijsfunctie waarbij de thema’s innovatie en management als leidraad gezien
moeten worden. De transformatie van de escherhal kan tevens een boost zijn voor
het ontwikkelingsgebied van de Binckhorst zoals dat bij andere gebieden ook
gebeurt is.
De onderwijsinstelling dient verankerd te zijn in zijn directe omgeving waarbij
duidelijke relaties aangegaan wordt met zijn netwerkende omgeving.
Afbeelding 7 Impressie binnenzijde hal
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2. Precedentenanalyse
Een precedentenanalyse is ook in het geval van de Binckhorst een goede start
om uitgangspunten en concepten te formuleren. Er is voor gekozen om in dit
verband vier soorten analyses te maken:
1. Andere universiteiten/hogescholen waarbij gekeken wordt naar het
inrichtingsprogramma en basisvoorzieningen.
2. De Haagse Hogeschool in Den Haag. Hierbij zal vooral ingegaan
worden hoe de HH omgaat op zijn omgeving.
3. Transformaties van andere scholen. De analyse van loodsen die
omgebouwd zijn in scholen heeft e en directe relatie met de gestelde
opgave.
4. Gebruik van een interieur om innovatie te stimuleren . Omdat
innovatie een duidelijke stempel op het gebied dient te drukken is een
analyse van hoe andere bedrijven omgaan met een innovatieve
inrichting noodzakelijk.
2.1 Inrichtingsprogramma van andere universiteiten
Hoewel de voorgestelde opgave een uitbreiding van een hogeschool betreft,
wordt in de precedentenanalyse uitgegaan van universiteiten. Dit heeft als
reden dat een masteropleiding meer geassocieerd zal worden met een
universiteit. Het gebouw dient zich in dit geval dan ook aan te passen zijn
inhoud. Universiteiten kunnen qua inrichtingsprogramma erg van elkaar
verschillen. Zo zal in een faculteit van de studie chemie de nadruk gelegd
worden op laboratoriumruimte terwijl een rechtenfaculteit slechts
collegezalen kent. Wat blijkt is dat het programma van de meeste ‘alfa’
studies redelijk overeen komt. In de precedentenanalyse is dan ook de keuze
gemaakt om zes ‘alfa’ universiteiten en een technische universiteit te
analyseren op het programma. (Lenghart and V ince 1992)
Wat blijkt is dat in alle precedenten vijf basiselementen terugkomen. Deze
vijf basiselementen zijn: onderwijsruimten, werkplekken, kantine,
administratie/voorzieningen en een bibliotheek. Omdat niet alle voorbeelden
dezelfde aantallen studenten hadden, zijn deze vijf basisbehoeften
omgerekend in m2/student, m2/medewerker of m2/gebruiker. In ﬁguur 1 is
het gemiddelde gegeven van deze oppervlaktes.

Figuur 1 Samenvatting vierkante meters per functie

Naast het functionele programma blijkt dat de universiteiten de vijf
basiselementen op enkele manieren ordenen. Deze ordeningen zijn vormen
van types en kunnen de grondslag vormen voor een eventueel concept. De
types die meestal ten grondslag liggen bij de plattegronden van
universiteiten zijn: kloostergang, binnengang en een binnenstraat.
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2.2 Haagse Hogeschool en Den Haag
De Haagse Hogeschool ligt op iets meer dan een kilometer van de Escherhal
en biedt uitstekende aanknopingspunten voor de ontwikkeling van de
Escherhal. Allereerst heeft het gebied waar de Haagse Hogeschool staat , het
Laakhavengebied, veel overeenkomsten met de Binckhorst. Het gebied was
verpauperd en onleefbaar geworden toen de gemeente besloot om het
gebied te herontwikkelen met als aanjager de komst van de Haagse
Hogeschool (Hendrikse, Wingerden et al. 1997). Door te investeren heeft de
gemeente hier laten zien vertrouwen te hebben in het probleemgebied en
daarnaast is een hogeschool een uitstekend instrument om ruimtelijke
ontwikkelingen te sturen en impulsen te geven aan nieuwe activiteiten.
Het architectonisch ontwerp van de hogeschool zelf is geheel gebaseerd op
deze stedenbouwkundige herinrichting. Zo heeft het gebouw directe invloed
op de infrastructuur in de omgeving. Voet- en ﬁetspaden lopen onder het
gebouw door waaroor het met het stedelijke netwerk vervlochten wordt.
In principe is de enerzijds vervlechting met het stedelijke netwerk in
tegenspraak met de functie van het gebouw. Het gebouw is grotendeels niet
openbaar. Dit is bij de Haagse Hogeschool opgelost door een doorgaande
verkeersroute en parkeergarage aan te leggen voor de entree van de
Hogeschool langs. Deze route is verbonden door middel van een langzame
verkeersroute met de achterliggende verkeersroutes.
Door met de vorm van het gebouw niet in te gaan op deze routes is een
duidelijke scheiding gemaakt tussen de passanten en de activiteiten van de
Hogeschool. Omdat bij de opgave in de Binckhorst gesteld is dat er een
nauwe relatie moet ontstaan met de directe omgeving is een dergelijke
aanpak zeer goed bruikbaar.
2.3 Transformatie Gieterij in ROC Twente
+Nieuwbouw (afbeelding 6)
Oppervlakte:13620m 2
Bouwkosten: 1.178.003 Euro
Bij de transformatie van de gietijzerfabriek
van Stork in een school is als ‘hommage’ aan
het gebouw veel gebruik gemaakt van
materialen die al in het gebouw aanwezig
waren. In het gebouw is veel ioniserend glas
aanwezig wat het mogelijk maakt om het met
spanning doorzichtig te laten worden en
zonder spanning mat te laten worden. Dit
geeft een hele open indruk aan het gebouw.
In de voormalige Gieterij hebben,
Afbeelding 6 Binnenkant ROC Twente
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naast een school, diverse bedrijven een vestiging, zoals een bank,
kinderdagverblijf, verkeersbureau, een uitzendbureau en het
innovatiecentrum Stodt .(Habers 2009)
Wat hierbij bruikbaar is voor de opgave zijn de elementen zoals het gebruik
van het ioniserende glas en de plaatsing van diverse bedrijven (vooral het
innovatiecentrum) om de relatie met de praktijk te houden . Deze plaatsing
kan de innovatiemogelijkheden vergroten.
2.4 Creeren van een innovatieve sfeer: Het kantoor van Google (Google 2010)
De innovatie bij Google komt vanuit twee dingen. Enerzijds ligt het besloten
in de bedrijfscultuur, anderzijds zorgen zij ervoor dat hun werknemers in een
inspirerende omgeving hun werk doen. Hoewel Google vele kantoren heeft
op vele plekken in de wereld zijn er enkele overeenkomsten per kantoor die
innovatie sturen. Deze overeenkomsten zijn erg goed bruikbaar bij de opgav e.
Zo probeert Google in haar kantoren:
eenpersoonskamers te voorkomen
heeft ze in elke hoek a ansluitingen voor laptops
zijn er veel soorten amusement (tafelvoetbaltafels, pingpong, volleybal,
piano’s etc.)
zijn er alleen gezonde lunches in diverse cafés verkrijgbaar
zijn er diverse clubs voor medewerkers met dezelfde interesses (ﬁlms,
meditatie etc.)
zijn er diverse ‘pauzeerruimtes’ met eten en drinken
Concluderend blijkt dat voor een innovatief kantoor gezamenlijke
werkruimtes, inspirerende en ontspannende ruimtes en binding van
medewerkers cruciaal zijn.

3. Eisen en randvoorwaarden
3.1 Eisen
De opgave bestaat eruit om de escherhal te transformeren zodat het een
uitbreiding van de Haagse Hogeschool kan vormen. De Haagse Hogeschool
heeft een sterke relatie met de directe omgeving en een goede relatie met
Den Haag. Bij de locatie van de escherhal dient hier ook aandacht aan
besteed te worden.
De hogeschool heeft duurzaamheid, innovatie en een kwalitatief
hoogwaardige leeromgeving hoog in het vaandel staan. Om deze aspecten
meetbaar te maken zijn hieronder kernwoorden geformuleerd bij elk van
deze aspecten. Deze kernwoorden komen vervolgens terug in het concept en
ontwerp.
Duurzaamheid: ﬂexibiliteit, hoge isolatiewaarde, duurzaam materiaalgebruik
Innovatie: tonen van innovatie aan publiek, sfeer creëren waar innovatie
voorop gesteld wordt, netwerkende omgeving creëren.
Kwalitatief hoogwaardige leeromgeving : relatie behouden met praktijk,
hoogwaardig interieur, veel werkplekken en stilteruimtes .
Wanneer gekeken wordt vanuit de student zou een zogenaamde ‘mindmap’
samengesteld kunnen worden. Dit zijn de meest voorname zaken waar
iemand aan zou denken wanneer hij, in dit geval, aan een masteropleiding
zou denken. De mindmap kan helpen bij de bepaling van het programma en
zou er dan ongeveer zo uitzien:

Arnold Bosch
1352318
Mei 2010 TU Delft

3.2 Programma van eisen
Het programma van eisen bestaat,volgens de analyses, uit verschillende
delen. Allereerst zijn er een aantal ruimtes nodig die als het ware de basis
gaan vormen voor de onderwijsfunctie. De Haags e Hogeschool heeft nu
ongeveer 1500 masterstudenten, verdeeld over 12 master-opleidingen.
Uitgaande van 100 masterstudenten voor deze nieuwe opleiding zou dus een
redelijke aanname kunnen zijn. Deze 100 masterstudenten worden aangevuld
met evenveel medewerkers omdat de Haagse Hogeschool een tekort blijkt te
Afbeelding 7 Interieur Google kantoor te Zurich
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hebben aan een ‘innovatiecentrum’ /proeﬂab waar nieuwe masters
ontwikkeld worden. In totaal zouden er dan 200 gebruikers zijn. De ruimtes
volgens de analyses van andere universiteiten zouden dan worden:
Onderwijsruimten
318 m2
Collegezaal
Zelfstudieruimten
Computerruimte
Werkruimten administratie
1260 m2
Werkruimten medewerkers
2236 m2
Kantine
50 m2
Keuken
Balie
Kassa
Bibliotheek
136 m2
Ten tweede blijkt dat het een goede combinatie is wanneer de praktijk
geconfronteerd wordt met de theorie. In het gebouw zouden dus ook ruimtes
moeten komen die deze netwerken mogelijk maken. Deze ruimtes hebben
geen vaste afmetingen maar zouden ongeveer 6 0 m2 ( 3 werkplekken)
moeten worden. In totaal zouden het er 6 moeten worden.
6 Praktijkruimtes
360 m2
Daarnaast blijken er ter stimulatie van innovatie amusementsruimten, extra
vergaderzalen, recreatieruimten (‘pauzeruimten’) en etalages moeten komen
om de innovatie te laten zien. Deze ruimten hebben geen vaste maten en
worden daarom samengenomen tot innovatieruimten . De ruimten zijn puur
ondersteunend en hebben daarom geen groot oppervlak nodig.
Innovatieruimten
400 m2
Tevens zijn er voor de verschillende partijen diverse voorzieningen benodigd:
Entree/hal/receptie
100 m2
Voorzieningen
300 m2
Pantry’s
Wc’s
Ondersteunende ruimten (repro e.d.)
Opslag
300 m2
Technische ruimten
1000 m2
Parkeerplekken
200 stuks
In totaal is het vloeroppervlak 6460 m2, bruto is dit ongeveer 9228 m2. In de
toekomst zou de hogeschool nog uit moeten kunnen breiden. In de fasering
wordt daarom rekening gehouden met een uitbreiding van 1500 m2 bvo.
Samenvattend in een plattegrond ziet dat er zo uit:

Zoals te zien is, past het programma waarschijnlijk niet in de escherhal. De
escherhal zal daarom in het ontwerp uitgebreid kunnen worden langs de
hoofdroute, “de straat”.

3.3 Randvoorwaarden
Aan de Escherhal zijn twee delen aangebouwd. Deze passen niet in het
masterplan en worden gesloopt. Tevens zal het autopalace gesloopt worden
teneinde een directe verbinding met het park te kunnen creëren.
De monumentale gebouwen in de nabije omgeving van de Escherhal dienen
intact te blijven.
De Escherhal zelf is niet monumentaal en mag voorzien worden van
nieuwbouw. Deze nieuwbouw mag maximaal 9 bouwlagen (33,30 meter)
hoog worden en moet passen binnen het perceel zonweg 13. In het gebouw
dient aandacht besteed te worden aan innovatie en aan zijn innovatieve
omgeving. De materialisatie van het gebouw is van energiezuinige materialen.
De onderwijsfunctie in de Escherhal dient aan te sluiten bij de visie van de
Haagse Hogeschool: kwalitatief hoogwaardig en innovatief hoger
beroepsonderwijs bieden teneinde de studenten hun talenten te laten
ontwikkelen. Hierbij dient een duidelijke koppeling gemaakt te worden met
de praktijk.
De instelling dient een inspiratie te zijn op het gebied van innovatie voor zijn
directe omgeving. De instelling dient goed te bereiken zijn met het openbaar
vervoer en de ﬁets. De instelling dient ook ruim voldoende voorzieningen te
treﬀen voor ﬁets en OV waardoor studenten en medewerkers eerder bereid
zijn deze vormen te gebruiken. (GemeenteraadDenHaag 2008)
Het gebouw dient uiteraard te voldoen aan het bouwbesluit.

Eisen & randvoorwaarden
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4. Uitgangspunten en concept
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4.1 Uitgangspunten
Vanuit de analyses en de mindmap zijn gaandeweg uitgangspunten gevormd.
Deze uitgangspunten vormen een startpunt van het uiteindelijke ontwerp.
-Zoveel mogelijk de historische gevels intact laten
-Fietsers en wandelaars betrekken bij het gebouw
-In het complex dienen gezamenlijke voorzieningen aanwezig te zijn om de
studenten in contact te brengen met de bedrijven.
-Het gebouw dient ﬂexibel te zijn zodat het optimaal op de gebruiker kan
afstemmen.
-Het gebouw dient duidelijk herkenbaar te zijn als innovatiecentrum
-De primaire functie van het gebouw moet liggen op het gebied van
onderwijs en onderzoek
-Het thema innovatie dient interieur en exterieur zichtbaar te zijn.
-De ruimten die geen licht nodig hebben, zoals collegezalen en liften, moeten
zo veel mogelijk in de kern van het gebouw geplaatst worden.
-Alle ruimten dienen toegankelijk te zijn voor minder validen.
-De bouwkosten voor het gebouw mogen niet meer dan 5 miljoen euro
bedragen.
4.2 Concept
Het concept dat ten grondslag ligt
aan de opgave ligt besloten in het
idee van een pitstraat. Als er
ergens innovatie plaats gevonden
heeft , is het wel in een pitstraat en
iedereen in een pitstraat werkt
samen om het beste resultaat te
bereiken. In de pitbox zijn
theoretici die de data analyseren
en vakmannen die deze data
kunnen omzetten naar een
daadwerkelijk aanpassing van de
auto. Naast het neerzetten van een team -eﬀort is een pitstraat misschien wel
het voorbeeld waarbij de innovatieve technieken van, in dit geval de
autosport, aan het publiek getoond worden. Het concept zou in dit geval
kunnen doorbouwen op clusters van innovatie aan bijvoorbeeld een straat
zoals dat ook in de faculteit Bouwkunde het geval is. Het organisatiemodel
zou er schematisch zo uit kunnen zien:
Docenten -> theorie < -> Studenten <- > praktijk <- Bedrijven

Uitgangspunten en concept
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5. Uitgangspunten per ruimte
Voor elke ruimte binnen het programma zijn uitgangspunten opgesteld die uiteindelijk samen met het relatieschema zullen leiden tot de basisprincipes van de plattegronden.

Collegezaal
Heeft plek voor 140 studenten
Heeft geen licht nodig
Moet geregeld worden met klimaatinstallatie

Zelfstudieruimte

200 m2

Dicht bij uitgang

Moet studenten betrekken bij het gebouw

120 m2

Moet zich dicht bij de collegezaal bevinden
Clusters van ruimtes voor 8 studenten

Computerruimte

Moet rust kunnen bieden

Heeft uitkijk en veel licht nodig

Moet rust kunnen bieden

Heeft uitkijk en veel licht nodig

100 m2

Moeten eenvoudig te vinden zijn

Werkruimten

Administratie

1260 m2

Moeten sociale controle hebben
Zijn ongeveer 16 m2 per medewerker groot
Zijn in de buurt van de werkruimten voor de medewerkers
Dienen grootste gedeelte van de dag natuurlijk licht
te ontvangen
Mag niet zomaar toegankelijk zijn voor studenten

Werkruimten

9.00 - 17.00

Eenpersoonskamers dienen voorkomen te worden

Medewerkers

2236 m2

Zijn verdeeld in diverse sub-afdelingen
Deze afdeling worden geopend door secretariaten
Zijn ongeveer 22 m2 per medewerker groot
Dienen regelmatig gemixt te worden met innovatieruimten
Dienen grootste gedeelte van de dag natuurlijk licht
te ontvangen

9.00 - 17.00

Zijn semi-openbaar

Eenpersoonskamers dienen voorkomen te worden

Beschrijving ontwerp
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Kantine
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50 m2

Is dichtbij technische ruimten ivm afzuiging
Heeft veel licht nodig
Moet aantrekkelijke plek hebben in het gebouw

N

Maakt optimaal gebruik van zuidkant en water

Bibliotheek

Verbindend element studenten en docenten

200 m2

Heeft geen daglicht nodig
Is dichtbij technische ruimten ivm klimaateisen

Moet rust kunnen bieden

Praktijkruimten

360 m2

Moeten eenvoudig te vinden zijn
Moeten studenten prikkelen om er in te gaan zitten

Entree/hal

Is dichtbij repro / kopieerapparaten

WC

Heeft een aparte WC

Is makkelijk bereikbaar vanuit entree

100 m2

Entree is duidelijk zichtbaar vanaf de weg
De entree is makkelijk te betreden
De hal is representatief
Entree bevat receptie
Hal en entree hebben een sterke relatie

Wc/pantry

Als straat verbindend element tussen functies

200 m2

Behoeven beiden geen daglicht
Wc’s moeten makkelijk te bereiken zijn
Pantry’s liggen aan hoofdroutes ivm bevoorrading
Zijn voldoende verspreid in het gebouw

Pantry’s als plek voor ontmoeting

Beschrijving ontwerp
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Repro
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30 m2

Heeft in principe weinig licht nodig
Is vooral bedoeld voor studenten
Moet goed te vinden zijn voor studenten

Studiewinkel

Moet goed te bevoorraden zijn

30 m2

Bevat studiegerelateerde functies
Behoeft geen daglicht
Moet makkelijk te vinden zijn voor studenten

Bevindt zich aan een doorgaande route

Moet studenten aan zich binden

Opslag/techn. ruimten

1300 m2

Hebben geen daglicht nodig
Techn. ruimten dichtbij collegezalen, wc’s en kantine
ivm afzuiging
Zijn niet toegankelijk voor studenten
Moet goed te bereiken zijn

Techn. ruimten moeten centraal liggen

Beschrijving ontwerp

Opslag/
technische
ruimten

Repro

Wc/pantry

Entrée/hal

Praktijkruimten

Bibliotheek

Kantine

Werkruimten
medewerkers

Werkruimten
administratie

Zelfstudieruimten

Collegezaal

6.1 Relatieschema

Computerruimte

indirecte relatie
directe relatie

6. Samenvatting

Studiewinkel
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Collegezaal
Zelfstudieruimten
Computerruimte
Werkruimten
administratie
Werkruimten
medewerkers
Kantine
Bibliotheek
Praktijkruimten
Entrée/hal
Wc/pantry
Repro
Studiewinkel
Opslag/ technische
ruimten

Voorbeeld: De zelfstudieruimten hebben een directe relatie met de cumpterruimten. Met de bibliotheek en de wc/pantry en de studiewinkel volstaat een indirecte relatie.
NB. Er is gekozen voor een 2D relatieschema omdat er geen directe relaties zijn in het 3D vlak.
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6.1 Conclusies principeschema’s plattegronden

Daglicht bepaalt indeling
Ruimten zonder daglichtbehoefte in kern van het gebouw:
Opslag
Wc’s
Technische ruimten
Pantry’s
Bibliotheek
Collegezalen

Verkeerstromen
Grote verkeersstraat voor studenten
Kleinere straat voor medewerkers

Straat als hoofdverbinding
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“Pitstraat”

Studentgerelateerde functies aan de straat

2161 m2 zonder voldoende daglicht

6.2 Functionaliteit

Plaatsing natte cellen

wc

Functies met klimaatbehoefte
geclusterd rond techn. ruimte
Collegezaal

wc
wc

wc

Kantine

Technische ruimte
wc

wc

Natte
cellen

Natte cellen in middenstrook zodat deze over de hoogte doorgetrokken kunnen worden. Dit bevordert de flexibiliteit

Flexibiliteit

Deel kan buiten openingstijden verhuurd worden. Een groot deel dient daarom
afgesloten te kunnen worden. In het verhuurbare deel dienen geen trappen aanwezig te zijn.

Ruimten dienen eenvoudig uitgebreid te worden of kleiner gemaakt te worden.
De constructie dient in deze context dan ook flexibel te zijn.

Beschrijving ontwerp
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7. Varianten plattegronden aan de hand van relatieschemas en uitgangspunten
7.1 Variant 1: straat als centrale hoofdroute

Praktijkruimten/
expositie innovatie

N

Computerruimte Zelfstudieruimte

st. winkel Repro
Collegezalen

Bibliotheek Kantine

STUDENTEN

Straat als centrale hoofdroute

Receptie

Werkruimten
medewerkers

Werkruimten
medewerkers

Technische
ruimten

Werkruimten
medewerkers

Technische
ruimten

Werkruimten
medewerkers

Werkruimten
medewerkers

Werkruimten administratie

Aan de hand van de basisprincipes kunnen diverse varianten samengesteld worden. Allereerst is een variant mogelijk
waarin er één centrale straat gecreëerd wordt. Deze straat zou alle belangrijke studentenfuncties herbergen. De andere
functies zouden via zijgangen bereikt kunnen worden. Het vlekkenplan biedt een heldere ontsluiting waarbij aan de
straat goede uitbreidingsmogelijkheden zijn. Het grote nadeel aan het bovenstaande vlekkenplan is dat er erg
veel verkeersruimte is. Tevens blijkt dat de , vooral in het midden gelegen, werkkamers weinig daglicht kunnen ontvangen. Een directe oplossing hiervoor zou een verlegging van de straat naar het midden kunnen zijn. Het probleem
daarbij echter is dat er dan een functiemenging ontstaat van functies voor studenten en medewerkers. Er is gesteld dat
deze functies strikt gescheiden moesten zijn.
Een andere variant waarin de bovenstaande plattegrond gespiegeld was (werkruimten administratie aan de oost-zijde
van de hal en studentenfuncties aan westzijde van de hal), bleek programmatechnisch en functioneel niet te voldoen.
De variant is verder buiten beschouwing gelaten en zal daarom niet verder toegelicht worden.

MEDEWERKERS
ADMINISTRATIE
+ Heldere ontsluiting
+Goede uitbreidingsmogelijkheden
+Alle ruimten zijn goed bereikbaar
- Veel verkeersruimte
-Onvoldoende waarborging van het daglicht in de werkkamers
-Sluit niet aan bij concept van een pitstraat

Beschrijving varianten
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N

7.2 Variant 2: Twee straten als vertegenwoordiging van hun doelgroep

Praktijkruimten/
expositie innovatie

Zelfstudieruimte

Computerruimte

Kantine
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STUDENTEN

st. winkel

Repro

Straat als studenten hoofdroute

Receptie

Bibliotheek

STUDENTEN

Collegezalen

Technische
ruimten

Technische
ruimten

Werkruimten
medewerkers

MEDEWERKERS

Straat als medewerkers hoofdroute
Werkruimten administratie

Met de positieve en negatieve punten van variant 1 in ogenschouw genomen is een tweede variant gevormd die
beter aansluit bij de gestelde uitgangspunten. Tevens is de clustering van ruimten die geen daglicht behoeven
vrij letterlijk genomen. Deze ruimten liggen allemaal in het midden van het gebouw. Wat opvalt is dat de technische
ruimte erg groot is. In de onderzoeksfase is deze gesteld op 1000 m2. Naarmate het project vorderde bleek deze
veel te groot en is deze in m2 verminderd. In de variantenstudies is echter nog rekening gehouden met 1000 m2.
De bovenstaande variant laat weer de hoofdstraat zien, deze keer vergezeld door een andere straat. De andere straat
is toegevoegd ten behoeve van het daglicht van de werkruimten voor de medewerkers. Verondersteld wordt dat
met behulp van de tweede straat elke ruimte voldoende daglicht heeft. Verder is de straat goed af te sluiten zodat
functiemenging goed mogelijk is.

ADMINISTRATIE
+ Heldere ontsluiting
+Goede uitbreidingsmogelijkheden
+Alle ruimten zijn goed bereikbaar
+Aparte medewerkersingang mogelijk
+Functiemening in de studentenstraat is mogelijk
(medewerkersstraat kan afgesloten worden)
+Daglichtbehoefte voldoende gewaarborgd
+ Administratie voldoende afgeschermd van studenten
- Kantine niet direct bereikbaar voor medewerkers
- Technische ruimten aan de straat maakt deze niet levendiger
- Te weinig werkkamers voor de medewerkers

Beschrijving varianten
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8. Varianten doorsneden vanuit plattegronden
8.1 Variant 1: Ruimten volgen dak.
Omdat de hal te laag is voor vier verdiepingen (uitgaande van 3.7 m
vrije hoogte) en eigenlijk te hoog voor drie verdiepingen, is na de
globale plattegrond getracht om de ruimten te ordenen vanuit de
doorsnede. Zo kon er rekening gehouden worden met het gebogen
dak en de hoogte van de spanten. In de praktijk verliepen de ontwerpen
van de plattegronden en doorsnede parallel.
Een van de uitgangspunten was tevens dat er zoveel mogelijk uitgegaan
moest worden van natuurlijke daglichttoetreding. Om dit te kunnen
bereiken moest er wel vanuit de doorsnede gewerkt worden. Het
A
daglichtaspect heeft dan ook een duidelijke stempel gedrukt op de
ontwikkeling van de plattegronden en doorsneden.
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Dakaanzicht

Doorsnede
daglichttoetreding

A’

Spanten Dakramen , oppervlakte: +/- 230 m2 per raam

Programma doorsnede 1
Verkeersruimte
Bruto oppervlakte
Ruimten zonder daglicht

* Ruimten volgen het dakoppervlak teneinde optimaal gebruik te maken van de daglichttoetreding
* Er zijn 2 straten aanwezig, de studentenstraat is groter dan de medewerkersstraat
* Verkeersruimten langs de gevels is voorkomen om meer daglicht toe te laten treden
studentenstraat

medewerkersstraat

Analyse doorsnede 1
studentenstraat

- Er is veel ruimte waar niets mee gebeurd

medewerkersstraat

Ruimtes boven de straat uitbreiden

studentenstraat

- Er is erg veel verkeersruimte

Verkeersruimte clusteren

+ Er wordt met de vorm van de ruimten gerefereerd
aan de vorm van de hal

Samenvatting punten ter verbetering

+ Alle ruimten worden goed ontsloten
- De schakeling van ruimten is ingewikkeld

Beschrijving varianten
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8.2 Variant 2: Ruimten geclusterd in 3 delen.
De tweede variant bouwt voort op de goede punten van variant 1
waarbij getracht wordt om zoveel mogelijk bruto vloer oppervlak
te maken waarbij de ruimten niet te hoog zouden worden. Een
werkruimte van 7 meter hoog kan klimaattechnisch immers nog
voor problemen zorgen.
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Dakaanzicht

Doorsnede
daglichttoetreding

A

A’

Spanten Dakramen , oppervlakte: +/- 230 m2 per raam

Programma doorsnede 2
Verkeersruimte
Bruto oppervlakte
Ruimten zonder daglicht

* Ruimten geschakeld teneinde zoveel mogelijk bruto oppervlak te maken
* Er zijn 2 straten aanwezig, de studentenstraat is even groot als de medewerkersstraat
* Verkeersruimten langs de straten om verkeersruimte beter te clusteren en efficienter in te delen.

studentenstraat

medewerkersstraat

Analyse doorsnede 2

+ De ruimte waar niets mee gebeurd wordt tot een minimum beperkt

-Ruimten worden extreem hoog doordat er geen twee ruimten boven elkaar passen

medewerkersstraat

Ruimten als aparte volumes in de hal waarbij de bovenzijde
wordt afgesloten

studentenstraat

- Er is erg veel verkeersruimte

Verkeersruimte beter clusteren

- Er wordt met de ruimten niet gerefereerd aan de gebogen vorm
waardoor er extreem hoge ruimte kunnen ontstaan.

Samenvatting punten ter verbetering

+ Alle ruimten worden goed ontsloten
+ De schakeling van ruimten is helder

Beschrijving varianten
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9. Situatietekening
Locatie 1:1000

200 Parkeerplekken

Fietsenstalling

De Escherhal is verankerd in
zijn omgeving doordat
het het middelpunt is van
de omliggende auto- en
fietsroutes. De wandelaars
en fietsers komen vanaf
de (op deze kaart) linkerzijde.
De paden leiden vanaf de tramhaltes naar de fietsenstalling
die gelegen is aan de westzijde
van het gebouw. Vanuit deze
fietsenstalling worden de
medewerkers gestimuleerd
de medewerkersingang te
nemen en daardoor ook vaker
op de fiets te komen. De
studenten zijn verplicht de
hoofdingang te nemen
waardoor zij voor de hoofdingang de mensen zullen ontmoeten die met de auto zijn
gekomen (meestal de docenten)
Voor de hoofdingang wordt
dus een ontmoetingsplek
gecreeerd voor studenten
en docenten. De kantine
aan de zuidzijde heeft een
eigen terras omdat deze niet
bestemd is voor dagjesmensen
die toevallig de Escherhal
passeren.
Verder loopt er door het hele
masterplan een innovatieroute,
die ook de Escherhal aandoet.
Omdat de Escherhal geen openbare functies herbergt, is
de straat in de hal geen openbare
straat en is getracht deze straat
ook geen openbare uitstraling
te geven.
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Expositiecentrum
Innovatie

N
1:1000

Ontwerpproduct
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10. Plattegronden
10.1 Begane grond

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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7650

A

Praktijkruimten
Zelfstudie en
computerruimten

C

Kantine

5000

5000

B

Receptie

5000
5000

E

Innovatieruimte

Innovatieruimte
Collegezalen

F
Bibliotheek

Opslag
technische
ruimte

G

Technische
ruimte

Innovatieruimte
Werkkamers

H

5000

5000

Keuken

NB. De ruimten in de plattegrond
zijn illustratief ingetekend. Er is
rekening gehouden met een
aantal vierkante meters per
medewerker waardoor de
afmetingen van de ruimtes
ongeveer vastliggen. Hierdoor
zouden de ruimtes een lege
indruk kunnen hebben.

8530

I

J
10000

Werkkamers

2100

63300

5000

D

De begane grond heeft de
hoofdingang aan de noordzijde van het gebouw. Deze
hoofdingang is het begin van
de studentenstraat die nogal
abrupt lijkt te stoppen
aan bij de kantine. Deze afkapping is zo gekozen omdat
de straat enerzijds niet bedoeld
is als doorgangsroute en
anderzijds is de keuken van de
kantine gelegen aan de straat
waardoor er, wanneer er veel
klanten zijn, een opstopping
kan ontstaan in de straat
wanneer daar ook een uitgang
is. Een ander punt waarom er
geen directe uitgang is, is de
sociale controle. Per jaar worden
er op de TU tientallen laptops
gestolen. Op deze manier wordt
getracht dit te voorkomen.

K

N
1:200
4500

10100

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10100

84700

Ontwerpproduct
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10.2 Eerste verdieping

1

2

3

4

5
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7650

A

Innovatieruimte

Innovatieruimte

C

5000

5000

B

5000
5000

F
G
H

5000

5000

E

Innovatieruimte

8530

I

10000

J

2100

63300

5000

D

K

N
1:200
4500

10100

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10100

84700
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10.3 Tweede verdieping

1

2

3

4

5

6
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7650

A

C

5000

5000

B

5000
5000

Innovatieruimte

F
G
H

Innovatieruimte

5000

5000

E

8530

I

10000

J

2100

63300

5000

D

K

N
1:200
4500

10100

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10100

84700
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11. Doorsnedes
11.1 Langsdoorsnedes

1

A
B

2

3

4

5

6
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A’
B’

7

8

9

+13800
+12800

+7650

+3700

A

A’

0

1:200
+11900
+10990
+7650

+3700

B

B’

0

Ontwerpproduct

C’
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11. Doorsnedes

C

11.2 Dwarsdoorsnede
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2

3

3

4

4

5

4

4

6

7

8

+14885
+13980
+13080
+11380
+7650

+3700

C

C’

0

1:200

Ontwerpproduct
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12. Constructieve opzet

1
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4

5
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9

12.1 constructieprincipe
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A

A

B

De draagconstructie van de Escherhal is opgedeeld
in twee delen. De vloeren en de wanden worden
gedragen door stalen kolommen die aansluiten
bij het industriele karakter van de hal. Het dak is
een op zichzelf staande constructie die de hal
al vanaf zijn bouw bezit. De scheiding van constructie
is enerzijds aangebracht om flexibiliteit te behouden
anderzijds zorgt de scheiding voor een symboliek
met betrekking tot het thema: innovatie. De nieuwe
inrichting van de hal vormt iets totaal nieuws dat
niet te vergelijken of te combineren is met het
bestaande, een zogenaamde Quantum innovatie.
De constructie bestaat zoals gezegd uit stalen HEA
profiel (HEA 220) met daaraan IPE liggers (IPE 500)
momentvast verbonden. Op de liggers liggen in
lijn met het gebogen dak staalplaatbetonvloeren.
Het gevolg van de gekozen overspanning is dat er
in de vliesgevel geen balken lopen, dat de trap eenvoudig uitgespaard kan worden en dat de ‘straten’
totaal vrij blijven in de hoogte waardoor de dak
constructie duidelijk zichtbaar is vanuit elk punt in
de straat.

C
D
E
F
G
H
I

B
J

N
1:500

K

Aanzicht A nieuw toe te voegen constructie

Aanzicht B nieuw toe te voegen constructie
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13. Gevelfragment
13.1 Gevelfragment 1:50 en detail 1:5

210

10 27 23

185

Bevestigingsanker plantenbak

Dekvloer

50

Staalplaatbetonvloer

100

HEA 220

Aluminium
vliesgevelprofiel
(Reynaers, CW 50 SG)
Isolerende beglazing

Hoek anker
Isolatiemateriaal

49

Potgrond met mineralen
Betonnen plantenbak
met siermotief
Buiten zonwering

24 36 30 5

Het gevelfragment 1:50
laat een deel van de
langsdoorsnede uitvergroot
zien. Het gevelfragment is een
vliesgevel waaraan betonnen
uitkragingen zijn bevestigd.
Deze betonnen uitkragingen
dienen enerzijds als gedeeltelijke
zonwering en anderzijds zal er
door de toevoeging van geurige
planten in de betonnen elementen
getracht worden in de zomer een
frisse lucht door het gebouw
te laten waaien.
Het thema innovatie is wederom
terug te vinden in de uitwerking
van het detail.
Doordat de gevel in de jaren 60 ook
van glas uitgevoerd was en dat nu
in ere hersteld wordt, wordt getracht
met het detail innovatie zichtbaar te
laten worden. De gevel heeft immers
dezelfde aanblik als in de jaren 60
maar de constructie en bevestiging
van het glas zijn geinnoveerd tot de
hedendaagse standaard.

82

1:5

Hangende balkons
Beton met houtmotief

1:50

Transparante vliesgevel
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13.2 Noord- en zuidgevel
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13.3 West- en oostgevel
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Westgevel

Oostgevel

1:200
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14. Economische haalbaarheid
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De economische haalbaarheid van een onderwijsfunctie is niet eenvoudig te berekenen. Een trend binnen het hoger onderwijs is bijvoorbeeld dat deze bereid zijn meer te investeren teneinde
talentvolle wetenschappers en studenten binnen te halen. Om ook factoren mee te nemen die niet in geld uit te drukken zijn, is er een onderscheid gemaakt in negen aspecten die een rol spelen
bij de exploitatie van een hogeschool. De negen aspecten zijn: personeel, ICT, technologie/lab, vastgoed (huisvestingskosten), kapitaal, productiviteit, winst, onderscheidend vermogen en duurzame ontwikkeling. Om een goede vergelijking te maken worden drie situaties vergeleken met de huidge situatie: de renovatie van de Escherhal, nieuwbouw op de locatie van de Escherhal en nieuwbouw op een andere locatie.
Allereerst zal hieronder een overzicht gegeven worden van de huidige financiële situatie van de Haagse Hogeschool.

14.1 Huidige situatie Haagse Hogeschool

Lasten

Baten
Personeel

In totaal heeft de Haagse Hogeschool nu 1722 medewerkers (1320 Fte). Hiervan
vallen er 1091 onder onderwijzend personeel. De overige 631 medewerkers vallen
onder onderwijs beheer personeel.
De kosten voor het personeel waren in 2008 99.380.272 Euro per jaar. Dit komt neer
op 75.288 Euro per Fte.

ICT
Op het gebied van ict besteedt de Haagse Hogeschool veel aandacht aan het
aanbieden van de meest moderne technieken en materialen. Op de gehele campus
is draadloos netwerk aanwezig en zijn voldoende computers aanwezig. Hoeveel
daadwerkelijk uitgegeven wordt aan deze diensten in niet bekend. Geschat wordt
dat deze kosten per jaar rond de 3.000.000 Euro liggen . Dit is omgerekend 150 Euro
per gebruiker.

Technologie/lab
Volgens het jaarverslag van 2008 heeft de Haagse Hogeschool ruim 111 miljoen
aan materiele activa. Deze activa vertegenwoordigen de waarde van de gebouwen
maar ook van de voorzieningen die in die gebouwen aanwezig zijn, zoals printers
, zware apparatuur en patenten. Aangegeven wordt dat 72,6 % van de activa van de
Haagse Hogeschool vastgoed is. De waarde van de inboedel zou dus ongeveer 31
miljoen Euro zijn. Bij een afschrijvingstermijn van 7 jaar (gemiddeld) komen de kosten
per jaar op 4.4 miljoen Euro.

Vastgoed
Op het gebied van vastgoed heeft de Haagse Hogeschool naast kosten voor huisvesting
ook kosten voor afschrijvingen. De kosten voor afschrijving komen terug bij “Kapitaal”.
De kosten voor huisvesting zijn in 2008 gestegen tot ruim 9 miljoen Euro, bijna 7 % van de
totale kosten. Hier is echter de recente nieuwbouw in Delft nog niet meegenomen. Geschat
wordt daarom dat de huisvestingskosten, prijspeil 2010, ongeveer 11 miljoen Euro zijn.

Kapitaal

Volgens de redenering bij het bovenstaande kopje “Technologie/lab” zou de waarde
van het kapitaal (exc. van de Haagse Hogeschool neerkomen op 90 miljoen Euro. De Haagse
Hogeschool heeft vier vestigingen: Den Haag (2x), Delft en Zoetermeer. De locatie in
Zoetermeer wordt gehuurd waardoor deze niet meetelt bij de materiele activa.
De locatie in Delft is in 2009 opgeleverd waardoor deze in het jaarverslag van 2008
nog niet op de balans stond. De kosten voor de nieuwbouw in Delft bedroegen 24 miljoen
Euro (ex btw). Hiermee komt de totale waarde van het vastgoed van de Haagse Hogeschool op
104 miljoen Euro. Bij een afschrijvingstermijn van 40 jaar komen de kosten per jaar op
2,6 miljoen Euro.

Productiviteit

Aan de Haagse Hogeschool studeerden in 2008 bijna 2500 studenten af, een daling van 5.4 % met het
jaar daarvoor. Of deze daling zich voorgezet heeft in 2009 is niet bekend.
Onder docenten zijn er in 2008 10 mastertitels behaald en zijn er 6 docenten gepromoveerd.
De baten op dit gebied vallen tegen. In totaal is er in 2008 bijna 5,8 miljoen Euro binnengehaald
met werk in opdracht voor derden. Uitgaande dat dit bedrag binnengehaald is door het
onderwijzend personeel (1091 medewerkers), komt dit neer op 5.309 Euro per medewerker.
Aan te nemen is echter dat niet al het onderwijzend personeel onderzoek heeft verricht in opdracht
van derden. Er wordt daarom uitgegaan van 26.547 Euro per medewerker (20% van het totaal) per jaar.

Winst

In 2008 heeft de Haagse Hogeschool een winst gemaakt van 3.3 miljoen Euro, terwijl een negatief
resultaat begroot was. Dit verschil is te verklaren doordat de Rijksbijdragen 8 miljoen Euro hoger
uitvielen dan begroot. De Rijksbijdragen bestaan voor een groot deel uit vergoedingen die onderwijsinstelling krijgen om hun studenten op te leiden en om wetenschappelijk onderzoek uit te kunnen
voeren. Een hogere Rijksbijdrage betekent dus in principe meer studenten. De Rijksbijdrage wordt vastgesteld door de Minister van OCW maar bedraagt ongeveer 4.775 Euro per student/medewerker
(uitgaande van een gelijke verdeling tussen medewerkers en studenten)

Onderscheidend vermogen
De wens om zich te onderscheiden van concurenten neemt steeds meer toe. Niet alleen schijnt het
onderscheidend vermogen cruciaal te zijn om talentvolle studenten en wetenschappers binnen te
halen, ook kan het bijdragen aan het halen van doelstellingen en de prestatie van de organisatie
in het algemeen (Jackie de Vries, 2007). Vastgoed neemt hierin een prominente plek in. Met de
nieuwbouw in Delft en Den Haag heeft de Haage Hogeschool ongetwijfeld meer studenten en
wetenschappers binnengehaald. In hoeverre hoeveel van de nieuwe aanwas van de studenten te
danken is aan de ontwikkeling van het nieuwe vastgoed is echter nog de vraag.

Duurzame ontwikkeling

De Haagse Hogeschool heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Zo is er bewust voor
gezorgd dat de nieuwbouw in Delft het duurzaamste onderwijsgebouw van Nederland is geworden.
(meerkosten: 1,5 miljoen euro, totaal gesubsidieerd )
Ondanks het feit dat er aan het verduurzamen van de energiebehoefte gewerkt wordt, worden er
weinig tot geen andere duurzaamheidsprincipes, zoals functiemenging, toegepast in de gebouwen
van de Haagse Hogeschool. De gebouwen zijn totaal niet flexibel en worden enkel gebruikt als
onderwijsinstelling.
Algemeen blijkt dat vooral de bezetting van kantoorruimte, onderwijsruimten en laboratoria erg laag is.
Hierdoor wordt er aandacht besteed aan het verkleinen van de footprint per medewerker in de backoﬃce ten behoeve van de front-oﬃce (hal,ontvangstbalie etc) welke meer en meer als visitekaartje
gaan dienen. Een andere trend in het hogeschoolvastgoed is dat gebruikers liever minder oppervlak
van hogere kwaliteit beschikbaar hebben dan voldoende ruimte. De verkeersruimte dient daarbij
als olie in de machine waar docenten en studenten elkaar toevallig kunnen ontmoeten.
(Den Heijer, 2008)

Economische haalbaarheid

Ontwerpopgave Bsc 6 Real estate & Housing | Docenten: ir. L.H.M.J. Lousberg, ir. R. Geraedts,ing. P. de Jong & J. Koolwijk
14.2 Referentieprojecten
De berekening van de economische haalbaarheid
van het project wordt gemaakt aan de hand van
referentieprojecten van onderwijsprojecten omdat
deze voor onderwijsgebouwen reëler zijn dan een
elementenbegroting.
Wat opvalt aan de referentieprojecten is dat de
investeringskosten nogal verschillen per project.
Dit heeft verschillende oorzaken. Allereerst maakt
het uit hoe de ruimten bestemd worden. De
specifieke ruimten (zoals laboratoria) kosten meer
geld om in te richten.
Daarnaast is het voor de kosten van groot belang
hoe de ruimten afgewerkt worden. Met andere
woorden: wat is het doel van de ruimten (representatief, sober etc).
Het blijkt verder dat de grootte van het project
weinig invloed heeft op de kosten. Men zou kunnen
verwachten dat er een schaalvergroting op zou
treden, wat de kosten zou verminderen. Het blijkt
dat dat slechts heel summier het geval is.

Als referentieprojecten voor een nieuwbouwproject op de locatie van de Escherhal zijn weinig
projecten geschikt. Als eerste referentieproject is
de nieuwbouw van de Haagse Hogeschool
gekozen. Deze werd gebouwd als aanjager van het
transformatiegebied “de Laakhaven”, op ongeveer
een kilometer van de Escherhal. De nieuwbouw die
gepleegd werd is weliswaar een factor 2,5 groter,
toch kunnen de investeringskosten een houvast
bieden.
Het tweede referentieproject is de Meander in
Twente dat onderdeel is van de transformatie van
een onderwijsterrein. Het gebouw is grotendeels
opgebouwd uit laboratoria waardoor er een groot
deel van het programma gereserveerd is als
specifieke ruimte. De kosten om specifieke ruimten
in te richten liggen veel hoger dan voor standaard ,
flexibele ruimten. Hierdoor liggen de investeringskosten van dit project waarschijnlijk iets
boven de investeringskosten zoals die zouden zijn
bij nieuwbouw aan de zonweg 13.
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Situatie renovatie Escherhal

Stad
Gebouw
Oppervlakte
Gebruik:
Kantoor- % NO
Onderwijs - % NO
Specifiek - % NO
Investering/bvo prijspeil 2007
prijspeil 2010
Doel

Delft
Faculteit Mijnbouw TU Delft
13,847 m2
Gebruik:
44 %
1%
0%
555 Euro
595 Euro
Representatief visitekaartje

Rotterdam
L-Gebouw (EUR)
16,625 m2
Gebruik:
54 %
16 %
0%
2082 Euro
2232 Euro
Representatief visitekaartje

Hengelo
ROC van Twente
10.000 m2 renovatie
Totaal: 60.000 m2
Gebruik:
nb
nb
nb
766 Euro
821 Euro
Sociale ontmoetingsplaats

Situatie nieuwbouw op locatie Escherhal

Stad
Gebouw
Oppervlakte
Gebruik:
Kantoor- % NO
Onderwijs - % NO
Specifiek - % NO
Investering/bvo prijspeil 2007
prijspeil 2010
Doel

Den Haag
Haagse Hogeschool
83,000 m2
Gebruik:
nb
nb
nb
1881 Euro
2016 Euro
Representatief visitekaartje

Twente
Meander
10,214 m2
Gebruik:
44 %
0%
53 %
1660 Euro
1779 Euro
Sociale ontmoetingsplaats

Groningen
Bernoulliborg
11,980 m2
Gebruik:
49 %
21 %
2%
2110 Euro
2262 Euro
Representatief visitekaartje

Utrecht
Jeanette Donker-Voet
6,305 m2
Gebruik:
24 %
3%
45 %
3967 Euro
4252 Euro
Sober en doelmatig

Situatie nieuwbouw op andere locatie
(prijspeil gemiddeld)

Stad
Gebouw
Oppervlakte
Gebruik:
Kantoor- % NO
Onderwijs - % NO
Specifiek - % NO
Investering/bvo prijspeil 2007
prijspeil 2010
Doel

Wageningen
Forum gebouw
35,307 m2
Gebruik:
18 %
39 %
4%
2054 Euro
2202 Euro
Representatief visitekaartje
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14.3 Grondkosten,verwervingskosten en investeringskosten Escherhal

Grondkosten

Uit de referentieprojecten komen investeringskosten naar boven. Deze kosten zijn echter zonder grondkosten of aanschafkosten
omdat de gebouwen al in eigendom waren van de instanties. De totale kosten voor de uibreiding van de Haagse Hogeschool in de
Escherhal bestaan in dit geval uit de grondkosten en de investeringskosten. Het blijkt dat de Escherhal door de huidige gebruiker
gehuurd wordt en dat de hal in eigendom is van een vastgoedbedrijf. Hoewel de hal en grond nu waarschijnlijk minder dan 100 Euro
per m2 opbrengen zal de eigenaar een marktprijs vragen die past bij de functie van een onderwijsinstelling. In de kadernota van de
gemeente Rotterdam van 2004 wordt een prijs genoemd voor de grond met als bestemming maatschappelijke voorzieningen van
185 Euro per m2 (bebouwd). In een latere nota wordt een waarde van 209 Euro (2007) genoemd. Het prijspeil van 2010 zou dan
evenredig op 233 Euro per m2 uitkomen. De aanname bij de Escherhal wordt gemaakt dat de gemeente Den Haag het gehele perceel
aankoopt. Volgens het masterplan is er ongeveer 3 Ha nodig. De totale verwervingskosten voor de gemeente Den Haag worden dan
6.990.000 Euro.
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€ 6.990.000 ,3 HA

Verwervingskosten

De verwerving van de Escherhal moet hier echter nog bij. De huidige oppervlakte van de Escherhal is 8878 m2, waarvan er 4944 m2
blijft staan. Bij een renovatie volgens de voorgestelde plannen zou hier 4356 m2 aan toegevoegd kunnen worden. Omdat de hal een
bedrijfshal is komt de huurprijs volgens DTZ Zadelhoff op ongeveer 50 Euro per m2. De hal zou dus nu een huurprijs van 443.900 Euro
moeten hebben. Omdat de hal van functie zal veranderen zal de prijs per m2 stijgen. Hoeveel deze zal stijgen, is echter de vraag
omdat een onderwijsinstelling geen commerciele instelling is. De aanname wordt gemaakt dat de huidige eigenaar tenminste 200
Euro per m2 wil hebben. De kosten voor de Escherhal komen dan op 200 x (4944+4356) = 1.860.000 Euro. De totale kosten voor de
gemeente Den Haag komen daarmee op 8.850.000 Euro.

Investeringskosten renovatie Escherhal

Omdat zogezegd de investeringskosten bij de referentieprojecten
aangeduid werden als zijnde zonder grondkosten worden ook bij deze
berekening de investeringskosten apart gerekend van de grondkosten.
Het blijkt dat bij een renovatie verschillende factoren de prijs op zullen
jagen. Zo is het bepalend uit welke ruimten een onderwijsgebouw
bestaat. De inrichtingskosten van een laboratorium zijn immers vele
malen hoger dan die van een kantoorruimte. Ook het doel van de renovatie hangt een prijskaartje aan de totale kosten. Zo vallen de kosten om
een representatief visitiekaartje te maken veel hoger uit dan de kosten
om een sociale ontmoetings-plaats te maken. De investeringskosten
voor de Escherhal komen grofweg neer op het gemiddelde van de drie
referentieprojecten. Het doel van de renovatie is in principe om een
representatief visitekaartje te maken waarbij de ruimten voor 75 % uit
kantoor zouden bestaan. Enerzijds zouden de kosten door het hoge
afwerkingsniveau hoger uitvallen, anderzijds zouden de kosten lager
uitvallen door het vermijden van specifieke ruimten. Aangenomen wordt
dat het gemiddelde van de drie referentieprojecten dus volstaat.
De investeringskosten komen daarom op 1.216 Euro per m2 BVO.
NB. Hoewel anders voorgeschreven wordt hier geen gebruik gemaakt
van de elementenbegroting. De eerste reden daarvoor is dat het
gebouw zich daar niet voor leent, de tweede reden is dat referentieprojecten in dit geval een betrouwbaarder beeld geven van de daadwerkelijke kosten.

Investeringskosten nieuwbouw op locatie Escherhal

De investeringskosten voor nieuwbouw op de locatie van de Escherhal komen voort uit de kosten van onderwijsgebouwen die gebouwd
zijn in herstructureringsgebieden. Hierbij wordt de bouw van de
Haagse Hogeschool, locatie laakhaven, als meest betrouwbare referentie gezien. De Escherhal is in principe in veel opzichten te vergelijken met de locatie aan de Laakhaven: het is toendertijd gebouwd
in een herstructureringsgebied, het betreft ook de Haagse Hogeschool en het afwerkingsniveau is van dezelfde kwaliteit. Bij de
investeringskosten voor de nieuwbouw op de locatie van de Escherhal wordt daarom uitgegaan van de toenmalige investeringskosten
van de Haagse Hogeschool (prijspeil 2010). De investeringskosten
komen daarmee op 2016 Euro per m2 BVO.

€ 1.860.000

Investeringskosten nieuwbouw op andere locatie in de
Randstad

De laatste optie die overwogen moet worden is nieuwbouw op een andere
locatie in de randstad. De referentieprojecten geven aan dat de investeringskosten voor een nieuwbouw op een ‘gemiddelde’ locatie maar iets boven
de investeringskosten liggen van nieuwbouw op de locatie van de Escherhal. Bij een schatting wordt de locatie in Utrecht buiten beschouwing
gelaten omdat deze niet overeenkomt met de eisen die gesteld worden
aan de Escherhal. De investeringskosten van de andere twee projecten
komen gemiddeld op 2250 Euro per m2. Met dit kengetal zal dan ook
verder gerekend worden.

Economische haalbaarheid
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14.4 Renovatie Escherhal (uitgebreide toelichting)
In de onderstaande tabel wordt een toelichting gegeven zoals deze voor alle varianten nagegaan is. Omdat het niet zinvol geacht wordt om alle varianten te uitgebreid toe te lichten is er
een keuze gemaakt om het geheel samen te vatten in een tabel. Deze volgt op de volgende pagina.

Lasten

Baten

Bij de voorgestelde uitbreiding zouden er 100 werknemers
bij moeten komen. Omdat er naast dit personeel ook
ondersteunende werknemers zullen moeten komen
(bijvoorbeeld facilitair) wordt uitgegaan van 100 FTE die er
extra bijkomen. Deze kostenpost komt dan neer op
7.528.800 Euro.

Productiviteit

Personeel

De productiviteit van de Haagse Hogeschool zal met
de toevoeging van de Escherhal toenemen. Er
komen 100 medewerkers bij die een groot deel van
de tijd werk in opdracht van derden kunnen doen. Er
wordt uitgegaan van een toename van 60 FTE's die
samen € 1.592.820 Euro gaan verdienen voor de
Haagse Hogeschool

ICT
De uitbreiding gaat plaats bieden aan 200 gebruikers. De
extra kosten voor ICT zouden dan rond de 3000 Euro
liggen. Omdat de schaal van de ict bij de Escherhal echter
een stuk kleiner is, is een aanname van 9000 Euro een stuk
reëler.

Technologie/lab
De kosten voor technologie en labfuncties zullen zeer
beperkt blijven. In het plan zijn als zodanig geen extreme
specifieke functies gepland met dure apparatuur. Deze
kosten zullen daarom verwaarloosd kunnen worden.

Vastgoed
Huisvestingskosten : In totaal heeft de Haagse Hogeschool
nu 106133 m2 vastgoed in haar bezit. De
huisvestingskosten die zij daarvoor betaalt zijn geschat op
11 miljoen Euro. Per m2 komt dit neer op 104 Euro. Bij een
renovatie van de Escherhal komt er 9300 m2 BVO bij. De
totale kosten zijn dan 967.200 Euro.

Kapitaal
Volgens de referentieprojecten komen de
investeringskosten gemiddeld uit op 1216 Euro per m2. In
totaal zal er 9300 m2 gerealiseerd kunnen worden. De
investeringskosten voor de Haagse Hogeschool (excl.
grond + verwerving) zijn dus 11.308.800 Euro.
De totale kosten voor de Haagse Hogeschool komen daarmee
op (11.308.800+ 6.990.000+1.860.000) 20.158.800 Euro.
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Winst

Met de komst van 100 studenten en 100
medewerkers zal de Haagse Hogeschool 955.000
Euro aan extra rijksbijdragen kunnen krijgen.

=

Onderscheidend vermogen
Het is de vraag of de Escherhal voor onderscheidend vermogen gaat
zorgen. De trend is dat onderwijsinstellingen meer gaan investeren om
talentvolle studenten en wetenschappers binnen te halen (Den Heijer,
2007). De Escherhal zou hierbij een belangrijke rol kunnen spelen. Door de
exploitatie van de Escherhal zal de Haagse Hogeschool zich onderscheiden
van de nieuwbouw van andere universiteiten en hogescholen. De Haagse
Hogeschool zal bekend worden als voortrekker van renovatie van
industrieel vastgoed en het imago van de school zal versterkt worden als
duurzaam en innovatief.

Duurzame ontwikkeling

De Haagse Hogeschool gaat voor duurzaamheid. Hoewel de instanties nu
vooral ingaat op het beperken van de energiebehoefte en het duurrzaam
opwekken van de energie kunnen hier met de Escherhal nog extra
dimensies aan toegevoegd worden. Zo laat het zien duurzaam om te gaan
met het bestaande vastgoed door het her te bestemmen en tevens zal er in
de Escherhal aandacht besteed worden aan dubbel ruimtegebruik wat nu
nog zelden gebeurt.
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14.5 Samenvatting economische haalbaarheid
De onderstaande tabel toont het resultaat van de economische haalbaarheid. Achter de waarde in euro’s (zover mogelijk) wordt een vergelijking gegeven tussen de varianten. Bij een “=-teken”
zijn alle varianten gelijk en kan er geen onderscheid gemaakt worden.
Renovatie Escherhal
Nieuwbouw op locatie van Escherhal
Nieuwbouw op andere locatie in de Randstad

Conclusie

Extra opbrengsten

Meerkosten

Personeel
€ 7.528.800 Euro
€ 7.528.800 Euro
€ 7.528.800 Euro

ICT
€ 9.000 Euro
€ 6.000 Euro
€ 6.000 Euro

Technologie/lab
€ 0 Euro
€ 0 Euro
€ 0 Euro

Vastgoed
€ 967.200 Euro
€ 967.200 Euro
€ 967.200 Euro

Kapitaal
€ 11.308.800 Euro investering + € 8.850.000 Euro grondkosten
€ 18.748.800 Euro investering + € 6.990.000 Euro grondkosten
€ 20.925.000 Euro investering+ € 6.990.000 Euro grondkosten

=
=
=
-

+
+

=
=
=
=
=
=
++

---
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Productiviteit
-

€ 1.592.820
€ 1.800.000

+
+

€ 1.800.000

Winst
€ 955.000
€ 955.000
€ 955.000

Onderscheidend vermogen
Loods kan niet concurreren met nieuwbouw. Kan imago van Haagse Hogeschool versterken
Nieuwbouw op de locatie heeft veel voordelen t.o.v. renovatie
Nieuwbouw is gunstiger dan renovatie. Een andere locatie is echter niet per se beter.

Duurzame ontwikkeling
De Escherhal bouwt voort op het duurzame imago van de Haagse Hogeschool
Een nieuwbouw zal op korte termijn weinig toevoegen aan het imago van de HH
Een nieuwbouw op een andere locatie zal de HH niet ten goede komen.

Totaal
- € 26.115.980
- € 31.485.800
- € 33.662.000

=
=
=
=

++
+
+

--

Het blijkt dat het grootste
verschil in de varianten zit in het investeringsbedrag. In de uitgangspunten is gesteld dat
de Escherhal niet meer dan 4.9 miljoen euro
mocht kosten. Omdat we uitgegaan zijn van
betere kengetallen zijn deze kosten dubbel
zo hoog uitgevallen. Het bleek namelijk dat
het kengetal waar in eerste instantie van uitgegaan werd (981 euro/m2 , ROC Twente)
niet representatief was voor het gebouw.
De hal die bij de ROC Twente verbouwd is,
is wel verbouwd voor 981 euro/m2 maar in
de hal zelf zijn verder geen onderwijsfuncties aanwezig. Deze hebben ze ondergebracht in 60.000 m2 nieuwbouw.
Het was dus te voorbarig om uit te gaan van
dit kengetal. Tevens is belangrijk om op te
merken dat een onderwijsinstelling vooral in
deze tijden bereid is meer te investeren om
betere wetenschappers en studenten binnen
te halen. Een comfortabel en ‘gezond’ gebouw
is hierbij cruciaal. Hierbij bleek er een enorm
verschil te zitten in het doel van de ROC en
een doel van een instelling voor hoger
onderwijs. Een ROC haalt leerlingen uit zijn
directe omgeving die meestal thuis wonen
en dus vaak kiezen voor een ROC die dicht
bij huis. Een ROC hoeft dus niet te investeren
om talentvolle studenten en onderzoekers
binnen te halen.
Het onderscheidend vermogen van
de Escherhal iswaarschijnlijk nihiel. Hoewel het
een industrieel gebouw is dat waarschijnlijk
onder creatieve geesten veel aandacht zal
krijgen, is de Escherhal nooit klimaattechnisch
even goed te maken als nieuwbouw. De beste
optie voor de Haagse Hogeschool zou daarom
nieuwbouw zijn op de locatie van de Escherhal
op termijn van ongeveer 10 jaar.
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15 Architectonische haalbaarheid
15.1 Gerealiseerde ruimten en uitbreidingsmogelijkheden
Ruimten
Collegezaal
Zelfstudieruimten
Computerruimte
Werkruimten administratie
Werkruimten medewerkers
Kantine
Bibliotheek
Praktijkruimten
Innovatieruimten
Entrée/hal/receptie
Pantry
Wc's
Repro
Studiewinkel
Opslag
Technische ruimte

Volgens PvE
150
100
100
1260
2236
50
136
360
400
100
50
250
25
25
300
1000

Gerealiseerd BG
184
222
250
730
227
167
427
342
202
200
35
98
23
23
250
321

Gerealiseerd 1e

Gerealiseerd 2e
0
0
0
406
1242
0
0
0
149
0
0
107
0
0
0
0

Totaal
0
0
0
0
994
0
0
0
141
0
10
107
0
0
0
0

184
222
250
1136
2217
167
427
342
492
200
35
312
23
23
250
321

34
122
150
-124
-19
117
291
-18
92
100
-15
62
-2
-2
-50
-679

6601

Totaal VVO
Totaal BVO

Verschil

9228

4944

2766

1590

9300

Verantwoording
Wat opvalt aan de gerealiseerde ruimten is dat vooral de bibliotheek en de kantine fors groter uitgevallen zijn en dat de technische ruimte flink kleiner is geworden. Dit heeft te maken met het feit dat de technische ruimten in
eerste instantie te groot aangeduid stonden in het leerplan. De technische ruimte bleek veel kleiner gedimensioneerd te kunnen worden dan de gestelde 1000 m2 waardoor er op de begane grond ruimte vrij kwam. Deze ruimte
lag in de zone waar geen daglicht zou kunnen komen waardoor er weinig functies deze ruimte op konden vullen. Hierdoor is de bibliotheek vergroot uitgevoerd. Wat verder opvallend is dat er slechts 78 m2 meer gerealiseerd is
dan gesteld in het pve. De hal is dus in principe zeer geschikt voor het programma.
In de eisen staat tevens vermeld dat er in de toekomst een utibreiding van het programma plaats moet kunnen vinden van 1500 m2 bvo. De uitbreiding zou eenvoudig langs de straat plaats kunnen vinden. De verwachting is dat
de uitbreiding een onderwijsfunctie zal krijgen aangezien werkplekken in de toekomst steeds meer flexwerkplekken zullen worden waardoor er geen behoefte zal bestaan om deze uit te breiden. Deze uitbreiding met onderwijsfunctie kan eenvoudig aan de straat worden toegevoegd. In het onderstaande schema is een voorbeeld gegeven hoe dat eventueel zou kunnen.

Huidige situatie

Situatie na uitbreiding
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De gestelde uitgangspunten waren:
-Zoveel mogelijk de historische gevels intact laten
Aan dit uitgangspunt is grotendeels voldaan. De noord- en zuidgevel refereren met hun vliesgevel aan de gevels in de jaren 60 waardoor er toch een stukje historie teruggebracht is. De westgevel is vrijwel
hetzelfde gebleven. De oostgevel is door de sloop van de later aangebouwde loods totaal veranderd en volgt nu wel de daklijn zoals deze ook ooit bedoeld is.

-Fietsers en wandelaars betrekken bij het gebouw

De fietsers en wandelaars worden passief betrokken bij het gebouw. Het eerste idee was om fietsers en wandelaars door het gebouw heen te leiden met een promenade. Uit een analyse van de Haagse Hogeschool
bleek dit echter geen goed idee. De functie van een hogeschool is in die mate prive dat het gebleken is dat een openbare fiets- en/of wandelroute door het gebouw geen toegevoegde waarde heeft voor de functie.
Er is dus voor gekozen om de fietsenstalling en parkeerplekken zo neer te leggen dat er voor het gebouw, bij de entree, een ontmoetingsplek ontstaat. Tevens is de fietsenstalling groter opgezet zodat passerende
fietsers in de nabijgelegen cafe’s een hapje en een drankje kunnen nuttigen. De fietsers en wandelaars worden dus niet direct betrokken bij het gebouw. Ze worden betrokken in de openbare ruimte.

-In het complex dienen gezamenlijke voorzieningen aanwezig te zijn om de studenten in contact te brengen met de bedrijven.
De praktijkruimten die bedoeld zijn om bedrijven en studenten bij elkaar te brengen zijn ondergebracht in het gebouw. Vlakbij de entree en overdag en ‘s nachts bereikbaar zodat bedrijven en studenten alle
flexibiliteit hebben om te innoveren.

-Het gebouw dient flexibel te zijn zodat het optimaal op de gebruiker kan afstemmen.

Het gebouw is flexibel op veel punten. Zo staat het interieur totaal los van het exterieur. Hierdoor kan men bij een functieverandering de gehele binnenkant elimineren en vervangen door een totaal ander interieur.
De draagstructuur van het interieur sluit daarom ook niet aan bij de dakconstructie. Hoewel de kolommenstructuur van zichzelf al erg flexibel is, kan er voor gekozen worden om ook deze zonder problemen te
verwijderen. Daarnaast is er flexibiliteit door de toegepaste functiemenging. De studentenstraat kan afgesloten worden van de rest van het gebouw waardoor deze ‘s avonds en ’s nachts ook gebruikt kan worden.

-Het gebouw dient duidelijk herkenbaar te zijn als innovatiecentrum

Aan dit uitgangspunt is op gebouwniveau en op stedelijke niveau voldaan. Doordat er in het masterplan een innovatieroute is opgenomen, die ook de Escherhal aandoet, zal de Escherhal herkenbaar worden als
onderdeel van de innovatieroute. Op gebouwniveau zal er voldoende profilatieruimte zijn voor de hogeschool om zich te profileren als innovatieve school. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld tentoonstellingen over innovatie.

-De primaire functie van het gebouw moet liggen op het gebied van onderwijs en onderzoek

Doordat er nauwelijks is afgeweken van het programma dat afgeleid is van de focus op onderwijs en onderzoek, ligt de primaire functie van het gebouw totaal op onderwijs en onderzoek. Er wordt in het gebouw o.a.
door middel van ruimtegebruik gefocused op onderwijs en onderzoek. Daarnaast is er ook op het financiële vlak veel aandacht besteed aan de functies onderzoek en onderwijs. Door trends en ontwikkelingen te
onderzoeken die gaande zijn in het beleid van hogescholen is er geprobeerd hierop in te spelen. Dit is o.a. te zien bij de financiële haalbaarheid.

-Het thema innovatie dient interieur en exterieur zichtbaar te zijn.

Het thema innovatie komt in het interieur heel duidelijk terug in de ruimteindeling, met bijvoorbeeld de innovatieruimten. Daarnaast komt het thema ook subtiel terug. Zo verbeeldt het detail de essentie van innovatie. De gevels waren in de jaren zestig van glas, zijn toen weggehaald omdat er loodsen aangebouwd werden , en worden nu weer uitgevoerd van glas waarbij de detail aangepast is aan de huidige stand van de
techniek. In principe is er dus geinnoveerd in de gevel.

-De ruimten die geen licht nodig hebben, zoals collegezalen en liften, moeten zo veel mogelijk in de kern van het gebouw geplaatst worden.

Ook aan dit uitgangspunt is voldaan. Er leek een probleem te ontstaan doordat de ruimten die geen licht nodig hadden minder bruto vloeroppervlak behoefte dan de dat de oppervlak zonder voldoende lichtinval
groot was. Dit probleem is uiteindelijk opgelost door het bruto vloeroppervlak van het programma te vergroten waarmee de ruimte opgevuld kon worden. De enige onderdelen die niet in de kern van het gebouw
geplaatst zijn, zijn de liften. Dit heeft te maken met het feit dat deze zo veel mogelijk in het midden van het gebogen dak geplaatst moesten worden zodat deze over de hele hoogte door konden lopen.

-Alle ruimten dienen toegankelijk te zijn voor minder validen.

In principe zijn alle ruimten toegankelijk voor minder valide. De deuren zijn breed genoeg voor een rolstoel en elke verdieping beschikt over een invalidetoilet. Tevens heeft het gebouw twee liften waardoor een
ook minder valide personen overal in het gebouw kunnen komen. Het gebouw kent tevens geen verhogingen of opstapjes wat de toegankelijkheid zal bevorderen.

-De bouwkosten voor het gebouw mogen niet meer dan 5 miljoen euro bedragen.
Aan dit uitgangspunt is helaas niet voldaan. De bouwkosten zijn meer dan dubbel zo veel geworden. Dit feit is te verklaren doordat er bij de aanname voor de bouwkosten in het leerplan (de gestelde 5 miljoen euro)
uitgegaan is van een verkeerde referentie. De gekozen referentie, de ROC van Twente, waar tevens een fabriekshal was verbouwd tot onderwijsfunctie, bleek bij nader onderzoek op financieel gebied niet te vergelijken.
Dit kwam omdat er in de fabriekshal van de ROC van Twente geen onderwijsfuncties geplaatst zijn. Deze zijn allemaal ondergebracht in de aangebouwde nieuwbouw. Hierdoor vielen de investeringskosten een stuk
lager uit. Tevens bleek het afwerkingsniveau een stuk lager te liggen omdat de ROC geen ‘moeite’ hoeft te doen om ‘klanten’ binnen te halen. De scholieren die een ROC aandoen blijven meestal dicht bij huis waardoor
zij ook kiezen voor de ROC die het dichtste bij huis is. Bij een hogeschool ligt dit anders. Deze hebben moeite om talentvolle studenten binnen te halen waardoor zij een aantrekkelijke leeromgeving moeten creëren
wat uiteraard meer investering vergt.
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16 Duurzame haalbaarheid
16.1 Toegepaste duurzaamheidaspecten in Haagse Hogeschool, locatie Binckhorst

Warmtepomp
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PV-systeem
transparante PV-cellen bevestigd
op de dakramen

-80m
Verbeterde schilisolatie

De duurzaamheid in de Escherhal is drie
delig. Als eerste wordt er aandacht
besteed aan functiemenging en dubbel
ruimtegebruik doordat de straat afgesloten
kan worden van de rest van het gebouw
waardoor het ook ‘s avonds gebruikt
kan worden. Daarnaast is het gebouw
flexibel doordat de ’schilconstructie’ los
Energiezuinige verlichting
staat van de binnenconstructie die de vloeren
en wanden draagt. Hierdoor kan het gebouw in
de toekomst eenvoudig uitgebreid worden of
van functie veranderen.
Naast deze duurzaamheidsaspecten zijn er grotendeels dezelfde ‘duurzaamheidssnufjes’ toegepast
als in de Haagse Hogeschool te Delft. Enerzijds is dit omdat de mensen die er dadelijk mee moeten
werken (studenten en medewerkers) al bekend zijn met het systeem en anderzijds omdat de technieken
die ze gebruikt hebben bij de Haagse Hogeschool in Delft een van de innovatiefste zijn van dit moment
wat uiteraard aansluit bij het gekozen thema.
Het innovatieve regelsysteem Octalix meet in elke zone (of ruimte) het binnenklimaat. Deze informatie
speelt hij door aan de installaties zodat in elke zone accuraat en zuinig met energie wordt omgegaan.

Energieopslag in de bodem

Innovatief regelsysteem Octalix
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Klimaatzones
De toetsing aan de duurzame haalbaarheid is eigenlijk niet reeel. Omdat het ontwerp in een VO-fase
wordt gepresenteerd zijn de klimaatinstallaties hooguit bedacht. Zij zijn nog niet gedimensieerd of
ontworpen op ruimtelijk niveau. De toetsing zal daarom geschieden aan de hand van diverse aannames.
Bij deze aannames wordt gebruik gemaakt van de uitgangspunten die de Haagse Hogeschool gesteld heeft
bij de bouw van hun vestiging in Delft. De ambities van de Haagse Hogeschool in Delft waren:
-EPC- verbetering van minimaal 50 %
-Greencalc score van minimaal 175
De uiteindelijk gerealiseerde waarden waren:
-EPC gehaald van 0,59
(66 % onder de norm van 1,3)
-Greencalc score van 256
-Extra investering: 1,5 miljoen Euro
-Terugverdientijd: 10 jaar
Alle vooraf gestelde waarden zijn dus ruim gehaald. Wanneer dit wordt vergeleken met de Escherhal moet
allereerst gesteld worden dat deze waarden alleen gehaald kunnen worden (met de huidige stand van de
techniek) bij nieuwbouw. Bij een renovatie van de Escherhal wordt daarom uitgegaan van een verbetering
van minimaal 25 % van de EPC waarde 1,3 (onderwijsgebouwen) en een greencalc-score van minimaal 100.

Escherhal is onderverdeeld in 5 klimaatzones. Deze klimaatzones hebben allemaal
hun eigen kenmerken en zijn met behulp van het systeem van Octalix allemaal
eenvoudig door de gebruiker zelf te regelen. In de onderstaande tabel is
weergegeven in welke mate het systeem van Octalix het klimaat bevordert:

-

De Escherhal heeft klimaattechnisch wel wat voordelen. Zo heeft de hal een grote vrije indeelbaarheid zodat
elke installatie zonder problemen aangebracht kan worden. In principe doet de Escherhal daarbij niet onder
voor nieuwbouw. Het andere relatieve voordeel vergeleken met andere renovatieprojecten is dat de Escherhal goed is te na-isoleren. De golfplaten op het dak bieden genoeg ruimte om een voldoende isolatiemateriaal
aan te brengen zodat deze aangepast kan worden aan de hedendaagse gestelde eisen.
Met de bovenstaande feiten is het reeel om aan te nemen dat de Escherhal zal voldoen aan een besparing van
minimaal 25% onder de epc eis en een greencalc score van 100. Met de glazen puien aan de noord,- en vooral
zuidzijde zal veel warmte opgewekt kunnen worden die met behulp van het ondergrondse systeem om warmte
op te slaan zal leiden tot besparingen. Daarnaast zal ook het regelsysteem ocatlix veel besparingen opleveren
omdat vooral bij de onderwijsfuncties veel ruimten vaak overdag leeg zullen staan. In de avond worden deze
echter wel gebruikt waardoor een ander systeem vereist is. Het regelsysteem van Octalix biedt hierin uitkomst.
Omdat de Escherhal te laag is voor 4 verdiepingen en te hoog voor 3 verdiepingen hebben de installaties vanaf
de eerste schetsen al meer ruimte toebedeeld gekregen dan dat het geval zou zijn bij andere renovatieprojecten.
Dit is uiteindelijk positief gebleken voor het klimaatsysteem.
In de randvoorwaarden is gesteld dat er energiezuinige materialen gebruikt moesten worden. In het gebouw is
zo veel mogelijk hieraan proberen te voldoen. Zo is de vliesgevel totaal opgebouwd op aluminium dat sterk is
waardoor er weinig materiaal nog is, weersbestendig en duurzaam is. Het duurzame aspect zit hem er in dat
aluminium na gebruik, met behoud van kwaliteit, eenvoudig en zonder veel energie kan worden omgesmolten
tot een nieuw product. Daarnaast wordt de vliesgevel totaal opgebouwd uit HR++ glas waardoor er meer energie
binnen kan worden gehouden. Daarnaast wordt er ingespeeld op de vaak zuid-westelijke wind in Nederland door
onder de ramen (lekker) geurende planten te plaatsen zodat er in de zomer, wanneer de ramen openstaan, een
frisse lucht het gebouw in zal stromen.
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