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Dienstverlening  
Vastgoedbeheer
Beheer en onderhoud van rijksvastgoed is één van de kerntaken van het Rijksvastgoedbedrijf. Verbetering van 
de dienstverlening is een continu proces. In 2016 is vooruitgang geboekt bij het oplossen van storingen. Daar-
naast is een nieuwe organisatiestructuur in werking getreden, die beter aansluit op de wensen van de klant.

Oplossen van storingen
Het Rijksvastgoedbedrijf wil storingen zo snel mogelijk oplossen. Wanneer het langer duurt om een storing op 
te lossen, dan is het van belang om daar tijdig over te communiceren. In de in 2015 afgesloten onderhouds-
contracten voor installaties in kantoren is opgenomen dat leveranciers beter communiceren over wanneer 
storingen zijn opgelost, ook als dit langer gaat duren. Dit heeft geleid tot enerzijds het vaker tijdig aanpassen 
van hersteltijden, anderzijds een daling van het aantal overschrijdingen van hersteltijden. De cijfers laten de 
afhandeling van storingen zien voor de kantorenportefeuille. In 2016 is een nieuw contract ingegaan voor de 
portefeuille Dienst Justitiële Inrichtingen, waar eenzelfde trend te zien is.

 

Dienstverlening dichter bij gebruikers
Op verzoek van klanten, in het bijzonder van Defensie, werkt het Rijksvastgoedbedrijf sinds 1 januari 2016 met 
regionaal georganiseerde secties. Elke regio heeft een regiohoofd dat het eerste aanspreekpunt is voor de 
gebruiker op objectniveau.

De regio’s zijn:
• Noord (Assen);
• Noord-West (Utrecht);
• Oost (Arnhem);
• Zuid-West (Den Haag);
• Zuid (Tilburg);
• Caribisch Gebied (Willemstad, Curaçao).

Het Rijksvastgoedbedrijf levert een bijdrage aan de invulling van rijksbeleid op het gebied van energiebespa-

ring, energieneutraliteit, duurzame energieopwekking en circulaire economie. Honderd procent energieneu-

traal en volledig circulair in 2050. Wat is er in 2016 gedaan om dit voor elkaar te krijgen? 

Energie (besparing en opwekking)

•  Een energiebesparing van 2 procent per 

jaar is de doelstelling van het Rijk. In 2016 

werd een besparing van 3 procent  

gerealiseerd. 

•  Begin 2016 is gestart met het landelijk 

programma verduurzaming justitiële in-

richtingen. Het doel is om, gemiddeld over 

alle inrichtingen, energielabel A te  

realiseren binnen een periode van on-

geveer tien jaar. Het Justitieel Complex 

Zaanstad, dat op 1 juni 2016 operationeel 

werd, is het eerste energieneutrale ge-

bouw van het Rijksvastgoedbedrijf. 

•  Met het programma Groene Technologieën 3.0 stimuleert het Rijksvastgoedbedrijf innovaties die leiden 

tot energiebesparing, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en het sluiten van kringlopen. In 2016 

is de testomgeving in een bestaand kantoorpand van Rijkswaterstaat, ingericht.

  Het project ‘Kantoor vol Energie’ heeft voor twee panden energieneutraliteit als ambitie.  

•  Het Rijksvastgoedbedrijf (inclusief Defensie portefeuille) heeft tot en met 2016 als onderdeel van het rijks-

brede programma Opwekking Duurzame Energie (ODE) 0,221 Peta Joule (PJ) opgewekt. Dit is vergelijkbaar 

met het warmteverbruik van 25.000 huishoudens. 

Circulaire Economie 

Het Rijksvastgoedbedrijf geeft bij diverse projecten invulling aan circulaire ambities van de regering.

•  Als pilot voor de Green Deal Cirkelstad is afgesproken om de sloop van het voormalig belastingkantoor in 

Winterswijk volledig te recyclen: 3,5% hergebruik van producten en 96,5% hergebruik van grondstoffen. 

3,5% hergebruik van producten en 96,5% hergebruik van grondstoffen.

•  Van het voormalig ministeriegebouw Rijnstraat 8 is 99,7 procent van alle afvalmaterialen gerecycled. Ook 

het oude glas is omgesmolten om elders te benutten.

•  Sloopmateriaal van de oude Knoopkazerne wordt hergebruikt, ondermeer voor het tijdelijke paviljoen van 

het nieuw te realiseren Rijkskantoor DeKnoop. Uniek aan dit project is dat de circulaire principes al heel 

vroeg in het bouwproces zijn meegenomen. 

Marktvisie

Duurzaamheid

 

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Zowel in de rol als opdrachtgever, eigenaar als 
werkgever. De urgentie is onverminderd hoog: veilig werken aan veilige gebouwen. 

Organisatorisch
Het Rijksvastgoedbedrijf wil een voorbeeldfunctie voor veiligheid vervullen. De directeur projecten en de safety officer  
voeren maandelijks werkbezoeken op bouwplaatsen uit. In 2016 is een brede bewustwordingscampagne gevoerd en een 
groot symposium georganiseerd om gedrag te beïnvloeden. Focus op drie aspecten: de eigen verantwoordelijkheid,  
aansprakelijkheid en inzicht in wat er fout gaat in ons werk.

Leren van voorvallen
Men weet het Meldpunt Veiligheid te vinden. Het aantal meldingen neemt toe. Ook leveranciers en gebruikers geven 
meldingen door. Meer onderzoek naar de oorzaken van incidenten werkt preventief. Een zwarte bladzijde op het gebied van 
veiligheid in 2016 was een dodelijk ongeval met vallend steigermateriaal bij het project rijkskantoor Rijnstraat in Den Haag. 

Markt
Het verbeterprogramma Veiligheid & Gezondheid (V&G) is verankerd in de projectaanpak. Meer deskundigheid is aan- 
getrokken. Projectleiders over de volle breedte van de organisatie hebben instructies gekregen. Het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid heeft het stappenplan V&G van het Rijksvastgoedbedrijf omarmd en ter beschikking gesteld 
aan marktpartijen en andere publieke opdrachtgevers.

Portefeuille
Veiligheidsverbeterprogramma’s werken aan het verbeteren van de portefeuille. Per deelportefeuille worden programma’s 
op maat opgesteld en geactualiseerd, bijvoorbeeld het programma Brandveiligheid voor justitiële inrichtingen, legerings- 
gebouwen en ander defensievastgoed.

De Marktvisie is een initiatief van onder andere Rijkswaterstaat waarbij het Rijksvastgoedbedrijf zich in 
januari 2016 heeft aangesloten. Doel is een verbetering van de samenwerking tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer in de bouwsector en goed inspelen op de uitdagingen die op het Rijksvastgoedbedrijf af 
komen.  

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de Marktvisie vertaald naar de eigen organisatie. De boodschap van de 
RVB Marktvisie is: ‘Samenwerken op basis van vertrouwen’. Realisatie langs twee invalshoeken:
1.  De inhoud van de samenwerking op maatschappelijk èn technologisch gebied;
2.  De wijze waarop wordt samengewerkt: houding en gedrag.

Het Rijksvastgoedbedrijf werkt aan concrete actiepunten:
• Governance Code ‘Veiligheid in de bouw’ vorm geven;
• Aanpak energie-opgave en circulaire economie vorm geven;
• Mogelijkheden Aanbestedingswet vorm geven;
• Inrichten ‘contractenbuffet’ en afwegingskader;
• Heroriënteren op DBFMO;
• Transparantie Rijksvastgoedbedrijf;
• Inkoop- en verkoopprocessen uniformeren en verbeteren;
• Elkaar beter leren kennen;
• Professioneel contract- en contractmanagement;
• Architectenselectie verbeteren;
• Sourcing.

De Marktvisie van het Rijksvastgoedbedrijf wordt in 2017 volledig geïmplementeerd. 

Een goede samenwerking is de basis voor goed presteren, daar werken we continu aan. Belangrijk daarbij 
is het afstemmen van wederzijdse verwachtingen ten aanzien van het presteren. 

Leidraden
Als uitwerking van de wijze waarop samenwerking en afstemming van de rijkshuisvestingsstelsels vorm 
gegeven worden, zijn in 2016 praktische leidraden voor rijkskantoren en specialties opgesteld. In de leidraden 
wordt aan alle betrokkenen een praktisch overzicht van activiteiten, producten, rollen, taken en verantwoor-
delijkheden geboden die samenhangen met de stappen in het huisvestingsproces: vraagarticulatie en behoef-
teplanning, meerjarenplan en jaaropdracht, projectmatige mutaties, uitvoering exploitatie en beheer.  

Ronald Barendse, plaatsvervangend Secretaris-Generaal bij het Ministerie van Veiligheid en 
Justitie
“De totstandkoming van onze leidraad was een mooie oefening in het samenbrengen van twee  
kanten van hetzelfde verhaal. Het resultaat is daardoor een praktisch kader geworden, dat ruimte 
geeft voor de bijzondere eisen van de onderdelen van Veiligheid en Justitie.”

Meerjaren Onderhouds- en Investeringsprogramma (MOIP)
De behoefteplanning en het identificeren van de vastgoedmutaties worden vastgelegd in een Meerjaren 
Onderhouds- en Investeringsprogramma. Per jaar krijgt dit een vertaalslag in een Jaaropdracht, waarin wordt 
vastgelegd welke projecten onder welke condities worden opgestart. Een goede start van een meer zakelijke 
samenwerking. 

Enid van Ommeren, teammanager Huisvesting & Facilitaire Zaken bij het Nederlands  
Forensisch Instituut
“Het werken met een gezamenlijke MOIP (Meerjaren Onderhouds- en Investeringsprogramma) en 
een jaaropdracht creëert een gezamenlijk moment waarbij afspraken kunnen worden gemaakt. Of we  
realistisch plannen zal de komende jaren moeten blijken.”

Samenwerken aan dienstverlening
In een jaar waarin veel is veranderd, is het nog belangrijker om goed met elkaar in gesprek te blijven en de 
zaken samen op te pakken. De periodieke overleggen tussen de Single Point of Contacts van zowel de klant 
als het Rijksvastgoedbedrijf geven invulling aan de samenwerking.  

Rob van Zwieten, hoofd afdeling Behoeftestellingen en Monitoring bij Defensie Vastgoed  
Management (DVM).
“Onze bijzondere positie landt steeds meer in de RVB-organisatie, merk ik. Als zaken qua tijd of 
financieel anders lopen dan gepland, krijgen we het dankzij de goede samenwerking vaak toch weer 
op de rails. We voelen ons dan gehoord. Het zou mooi zijn als we deze lijn kunnen vasthouden en waar 
mogelijk zelfs verbeteren.”

Startbaan Eindhoven

In de periode van 30 mei tot 16 juni 2016 is 24 uur per dag gewerkt aan de vernieuwing van de start- en 

landingsbaan van Vliegbasis Eindhoven en was er geen vliegverkeer mogelijk. De baan wordt gebruikt 

door Defensie en Eindhoven Airport. Het asfalt van de huidige baan was twaalf jaar oud en aan  

vervanging toe. Ook zijn er ongeveer 100 verlichte borden met aanwijzingen voor de piloten geplaatst. 

Zoals altijd bij grondwerkzaamheden in de regio Eindhoven, wordt rekening gehouden met de aanwezig-

heid van niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Die zijn echter niet aangetroffen en 

de baan is vrij van explosieven verklaard.

Hoge Raad

Zijne Majesteit de Koning heeft op 20 april 2016 het nieuwe gebouw van de Hoge Raad der Nederlanden in 

Den Haag geopend. De nieuwbouw aan het Korte Voorhout vervangt de drie oude locaties aan de Kazerne- 

straat en het Lange Voorhout.

De Hoge Raad is de hoogste Nederlandse rechter op het gebied van straf-, belasting- en civiel recht. Door alle 

medewerkers in één gebouw te huisvesten verwacht de Hoge Raad efficiënter te kunnen werken. Ook het  

parket, dat rechtsgeleerde adviezen opstelt, neemt zijn intrek in dit gebouw. Het nieuwe gebouw bestaat uit 

onder meer twee rechtszalen, kantoren en een gezamenlijke bibliotheek.
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Van Goghmuseum

Prijs voor beste samenwerkingsproject in de bouw

Het Rijksvastgoedbedrijf, het Van Gogh Museum en Strukton hebben tijdens de Infratech-beurs de juryprijs én 

de publieksprijs gewonnen voor het ‘Beste samenwerkingsproject in de bouw’, voor het Integraal Beheer- 

contract dat in 2016 van start is gegaan. De jury roemde de vernieuwende onderdelen uit het contract, waar-

onder de ‘doorleefsessies’ met de opdrachtnemer en de gebruiker om het contract helemaal door te nemen 

tot iedereen het ermee eens was en de mogelijkheid dat alle partijen tijdens de looptijd van het contract een 

verbetervoorstel mochten indienen.

Wat zit er in de 
vastgoedportefeuille?
Gebouwen

Per 31-12-2016 beheert het Rijksvastgoedbedrijf 12,3 miljoen m2 aan gebouwen. Dat is 300.000 m2 minder 
dan het jaar ervoor.
Vastgoed waar geen vergoeding tegenover staat noemen we leegstand. Op 31-12-2016 was dat 5,3% van 
de totale portefeuille.

[Vormgeving conform vlak 2015: Cirkeldiagram, waarbij de totale m2 gebouwen gelijk is aan 12,3 miljoen 
m2:]

Gronden 

Agrarische pacht  43.681ha
Agrarische erfpacht  3.477 ha
Het Loo (Kroondomein) 7.221 ha
Staatsdomein 3.647 ha
Sorghvliet 25 ha

Beheer terreinen

Defensie 35.039 ha 

De gebouwen in beheer bij het Rijksvastgoedbedrijf zijn verdeeld over 4 categorieën: 

De kantoren en specialties vallen binnen de kaders van het rijkshuisvestingsstelsel. Het rijkshuisvestingsstel-
sel regelt de huur-verhuurrelatie tussen ministeries en het Rijksvastgoedbedrijf. De ministeries betalen een 
kostprijsdekkend tarief aan het Rijksvastgoedbedrijf voor het gebruik van het vastgoed. 

Specialties
Als vervolg op de voorbereidingen in 2015, zijn in 2016 concrete afspraken gemaakt over de beprijzingssyste-
matiek voor specialties, de planning van investeringen en de wijze van rapporteren en verantwoorden.  
In 2017 treedt het stelsel voor specialties (onder meer gevangenissen, rechtbanken, laboratoria) in werking. 
Bij specialties is het primair proces bepalend voor de huisvesting. Daarom hebben de departementen de 
zeggenschap over locatie, kwalitatieve eisen, aankoop, contractbeëindiging en aanpalende zaken. Voor deze 
groep gebouwen wordt – waar mogelijk – een gebruiksvergoeding bepaald die vergelijkbaar is met die voor 
specialties.

Bijzondere specialties 
De gebouwen die tot de bijzondere specialties worden gerekend kennen een grote diversiteit. Het gaat veelal 
om gebouwen zonder rijksgebruiker of om bijzondere gebruikers. Hierbij valt te denken aan de paleizen, het 
Binnenhof, maar ook de verzelfstandigde musea en internationale organisaties. Of panden die in het geheel 
geen gebruiker kennen, zoals leegstaande gevangenissen, Veenhuizen en monumenten zonder rijkshuis- 
vestingsfunctie. Daarom is het voor deze gebouwen niet goed mogelijk om een gebruiksvergoeding te  
bepalen die vergelijkbaar is met die van de kantoren en specialties.

Gebouwen

Belang van veiligheid

De kantoren  19%

De specialties  20%

De bijzondere specialties  12%

Beheer Defensie gebouwen  49%

Defensie inrichtingen (kazernes, (munitie)opslagplaatsen etc.) 49% 

Kantoren 19% 

Gerechtsgebouwen 6% 

Penitentiaire inrichtingen 9% 

Paleizen en Hoge Colleges van Staat 3% 

Musea 3% 

Nationale Politie (is het oude deel KLPD) 1% 

Archieven 1% 

Laboratoria 1% 

Internationaal 1%  

Overig 7% 

V&J DJI:  detentiegebouwen

V&J Rvdr: rechtbanken 

V&J overig: Hoge Raad, Forensisch Inst.

V&J Politie, Driebergen

FIN: douane, computerdienst belastingen

Verzamel Spec: archieven, RBC

V&J PAG: Openbaar Ministerie

BZK AIVD

EZ: Laboratorium Wageningen

BZK BES: Caribisch Gebied

OCW: Nationaal Archief 

Defensie: Bronbeek

BZK Centraal: Doc direct Winschoten

I&M: aanlegsteigers, KNMI

Verhoudingen tussen specialties (2016)

12,3 mln m2

2016

Verwachtingen managen 

Meer waarde uit vastgoed
Beleidssturing van vastgoed

In de Interdepartementale Commissie Rijksvastgoed (ICRV) bespreken de beleidsdepartementen hoe ze rijks-
vastgoed willen inzetten voor beleidsdoelen. Ook bestuurders van provincies, gemeenten en waterschappen 
bij kunnen bij de uitvoering van omgevingsbeleid hun voordeel doen met de inzet van rijksvastgoed. De ICRV 
heeft in 2016 voor alle provincies een Rijksvastgoedplan opgesteld.

Vertegenwoordigers van de verschillende bestuurslagen en de vastgoedhoudende rijksdiensten zijn op 2 juni 
2016 bijeen gekomen in het voormalige Officierscasino in Soesterberg om de Provinciale Rijksvastgoedplannen 
te bespreken. Afgesproken is om de meest kansrijke beleid-vastgoedcombinaties te selecteren en uit te voeren. 
Om meer waarde uit rijksvastgoed te kunnen halen zijn actieve netwerken tussen Rijk, provincies en gemeen-
ten essentieel.

Kennis: ontwikkelen, delen en implementeren

De Raad voor Vastgoed Rijksoverheid (RVR) stimuleert intensieve samenwerking tussen alle vastgoeddiensten 
van het Rijk als het gaat om aankopen, ontwikkelen, verkopen en beheren van vastgoed. Ook het ontwikkelen, 
delen en implementeren van kennis maakt deel uit van de samenwerking. Jaarlijks verzorgt de RVR een  
Landelijke Vastgoeddag. In 2016 was dat op de Zuidas van Amsterdam. Presentaties over ‘Vastgoedsturing 
nieuwe stijl’ en ‘Professioneel Publiek Opdrachtgeverschap’ en de uitdagingen en complexiteit van het gebied 
maakten het kleurrijk en leerzaam. 

Naast de Landelijke Vastgoeddag heeft kennisoverdracht plaatsgevonden door middel van:
•  Werkgroepen: cultureel erfgoed, energietransitie, gronden, professionalisering en kennisdeling;
•  Periodieke nieuwsbrief ‘Rijksvastgoed Actueel’;
•  Diverse lunchlezingen met aansprekende thema’s; 
•  De opleidingen Vastgoedeconomie voor de rijksoverheid en Juridisch Vastgoed Rijksoverheid.

Kerncijfers
Verkopen en verhuur derden

Hoeveelheid BVO resp. Defensie en Rijk Af te stoten objecten 

Omzet per product

Afstootopgave per 1-1-2017

€ 278 mln € 1.125 mln

1109
objecten

1.901.623 m2

€ 113 mln € 963 mln€ 133 mln

€ 78 mln

€ 16 mln € 1 mln€ 16 mln

€ 83 mln

Verkoop
gebouwen en 
grond

VerhuurVerhuur en pacht
gronden en opstal

Verkoop

Verkoop zand, 
grind en schelpen

Defensie
971.623 m2 BVO

Defensie
9%

Rijk afstoot verwacht
25%

RWS
11%

RWS KORV
4%

Rijk afstoot zeker
50%

Rijk
930.000 m2 BVO

Overige productenVeiling huurrecht
tankstations

Beheer, expertise, 
advies en project- 
ontwikkeling

  

  

Bouwplaats De Knoop, Utrecht

Omzetcijfer voor producten zoals opgenomen in de baten-lasten- 
verantwoording

RVB
Marktvisie

Samenwerking

Vooruitstrevend

Veilig

Waar voor je geld

Inkoop- en verkoop-
processen

Duurzaam

Overzicht storingen 2015 2016

Aantal aanvragen 13171 14208

Aantal afgehandeld 99,7% 98,3%

Aantal in behandeling 0,3% 1,7%

Aantal overschrijdingen 45,5% 13,8%

Aantal aangepaste hersteltijden 31,7% 52,2%

Niet tijdige aanpassing hersteltijden 3,4% 1,7%

Werken aan innovaties
De Bouwagenda

In 2016 is de Bouwagenda aangekondigd. Het doel van deze agenda is om de bouwsector te versterken en op-
lossingen te bieden voor maatschappelijke uitdagingen. Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid werken 
op die manier samen aan zaken die voor alle Nederlanders van belang zijn: het aanleggen van toekomstbesten-
dige infrastructuur, het vernieuwen en verduurzamen van huizen en bedrijfspanden en het integreren van ICT- 
en datatoepassingen in de bouw. Het Rijksvastgoedbedrijf werkt hieraan mee.

Strategische Kennis en Innovatie Agenda

In 2015 is de Strategische Kennis en Innovatie Agenda (SKIA) ‘Ruimte en Vastgoed’ opgesteld. Hiermee kan het 
Rijksvastgoedbedrijf anticiperen op nieuwe trends en ontwikkelingen, zodat ook op lange termijn (2025) de 
kennis in huis is om zijn opdracht uit te kunnen voeren. 

In 2016 is gewerkt aan drie verkenningen:
1. Toekomstbestendige kantorenportefeuille 
2. Toekomstige werkomgeving
3. Technologie: werken aan innoverend vermogen

Technologische ontwikkelingen werken op verschillende manieren door: 
•  De huisvestingsbehoefte. Bijvoorbeeld tijd-, plaats- en apparaat onafhankelijk werken (TPAW) heeft  

consequenties voor de huisvestingsbehoeften van klanten. 
•  Het Rijksvastgoedbedrijf als ‘informatiefabriek’. Het verzamelen van data stelt het Rijksvastgoedbedrijf in 

staat om doelmatiger te werken en biedt de gebruiker zo meer comfort, waardoor arbeidsproductiviteit kan 
verbeteren.

•  Toepassingen van nieuwe technologie in gebouwen. Hierdoor kunnen gebruiksprestaties van gebouwen 
worden geoptimaliseerd.

Innoverend/Vermogen

Sensoren

Ledverlichting 
SmartBuilding

Triple/Helix
Warmte/Koude-opslag

BIMEnergieRijk
Vooruitstrevend 

Tijdelijke/Rechtbank

Virtuele-werkplek
Huisvesting

Circulair-bouwen
Internet-of-Things

Kantoor-vol-energie

Projecten realiseren

Onderwerp Planning per 1-1-2016 Realisatie per 31-12-2016

Bouwprojecten Rijk 
(geplande bouwkundige opleveringen)

116 88 1

Bouwprojecten Rijk
(financieel)

€ 355 mln € 381 mln 2

Bouwprojecten Defensie
(geplande bouwkundige opleveringen)

61 27 3

Bouwprojecten Defensie € 145 mln 137,6 mln 4

1  Elf keer is op verzoek van de gebruiker vertraagd, twaalf keer vanwege afspraken met de aannemer en 

acht keer door interne keuzes van het Rijksvastgoedbedrijf. Bij enkele projecten zijn meerdere oorzaken 

van toepassing.

2  De hogere gerealiseerde productie dan gepland is toe te wijzen aan het naar voren halen van de geplande 

werkzaamheden. 

3  Acht keer is op verzoek van de gebruiker vertraagd, elf keer vanwege afspraken met de aannemer en 

zeventien keer door interne keuzes van het Rijksvastgoedbedrijf. Bij twee projecten zijn er meerdere oor-

zaken van toepassing.

4 De lagere gerealiseerde productie dan gepland is toe te wijzen aan een divers aantal projecten

Het Rijksvastgoedbedrijf beheert een omvangrijke vastgoedportefeuille in een politiek-bestuurlijke 

omgeving en daar horen uitvoeringsprojecten bij. Om de gewenste mutaties in de portefeuille te reali-

seren, voert het Rijksvastgoedbedrijf projecten uit. Daarbij gaat het om bouw- en renovatieprojecten, 

verkoop- en ingebruikgevingsprojecten en huur- of aankoopprojecten.

Voor de grote projecten geldt:



adresses the development, use and reuse of buildings, terrains and infrastructure without 
unnecessary exhaustion of natural resources, without polluting the living environment and 

without depleting biodiversity and ecosystems

The goal is to build in an economically viable way while contributing to the wellbeing of 
mankind and the world as a whole. Everywhere and forever.

Circular construction

1. Policy goals



grondstof productie gebruik afval

Current construction practice is based upon: take - make - waste

Current process of resource depletion

1. Policy goals
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Nederland Circulair, a closed cycle of resource utilisation

New closed circular resource cycle 

1. Policy goals



The trias ecologica, material strategy: Reduse - Reuse - Recycle

Circular building

1. Policy goals



Refuse/rethink: Rijnstraat 8 (2017)

• efficient: now housing not 1 but 3 ministries
• new interior, installations and refurbishment
• improved floorplans with higher efficiency
• compliant with current standards and 

demands
• lower energy consumption

The goal of the CGREA is to reduce the 
total surface of office floors for the central 
government with 33 %  - about 1.00.000 m2



• over 100 years of usage
• different upgrades and repairs (1994, 2014)
• preservation of its monumental value
• compliant with current standards and 

demands

Repair: B30 (2017)



cepezed

Reuse: De Knoop Utrecht (2018)

• redevelopment of old office and extension
• existing office building construction reused



• new building with a temporary purpose
• circular construction method
• repurpose of existing building materials

Repurpose: De Knoop pavilion (2018)



 

 

 

 

 

 

The Government takes the lead 
in developing a method for and 
exploration of a ‘circular passport’ 

Determining the date for 
making material passports 
mandatory

All tenders based upon the 
principles of the circualr economy, 
unless not (completely) feasible

All government tenders are circular

The Netherlands will use 50%
less virgin materials

2030

2030202320202018

2050

Material cycles are
closed and product
reuse is maximal

Government program 'Nederland Circulair' 
september 2016

Transition agenda Circular Economy
january 2018

The Government stimulates the circular economy as a 'launching customer'
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Life cycle approach to  building materials

5 jaar

20 jaar

5 jaar20 jaar

5 jaar < 45 jaar

5 jaar

25 jaar 50/503

50/504

25/502

5/501

present
(exploitation)

past
(source)

future
(reuse)

2. Practical approach



Shearing layers of change
because of the different rates 
of change of its components, a 
building is always tearing itself 
apart. - Stewart Brands

skin
structure
services
space plan
stuff
site

Life cycle approach to  building materials

2. Practical approach



2. Practical approach

development of building materials 
documentation system in BIM



• temporary building to support the 
development of the new courthouse

• only 5 years of usage
• design based on demountability and reuse on 

other site
• contractor remains the owner of the building

Tijdelijke rechtbank Amsterdam



gebouw als product
bouwpakket
binnenwanden & interieur
systeemwanden
trappen / liften
vast meubilair en signing

gevels
glas, 46 mm dik
HSB elementen, max. 7200x2100 mm
gespannen textieldoek, uit 1 stuk  
inkijkwerende glasfolie waar nodig

hoofddraagconstructie 
prefab funderingsbalken
stalen frames
remontabele kanaalplaatvloer

binnenwanden 
& interieur

gevels

hoofddraagconstructie

cepezed

Ontwerp

• The building is constructed as a building kit
• Every layer can have its own independent life 

cycle
• Detailling creates an easy demountable 

building and reusable building elements



prefab betoncellen

celdeuren uit hergebruik

tijdelijke rechtbank

cepezedprojects
circulair ontwikkelen, ontwerpen en bouwen
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cepezed
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cepezed
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demontabel construeren
vloersysteem

géén deklaag
demu anker 
horizontaal

boutgat met 
verstelbaar drukpunt

demu anker 
verticaal



tijdelijke rechtbank

cepezedprojects
circulair ontwikkelen, ontwerpen en bouwen
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maatwerk en ergebruik

outen maatframes 

46 mm dik glas, H , inbraak  en geluidswerend

gesloten banden van textieldoek met specifieke perforatie

inkijkwering d.m.v. folies met perforatie

gevelontwerp
doorontwikkeling en realisatie

steenwol te tieldoek  oltis uit n stuk op rolerto     dik  glas

cepezed

maatwerk en ergebruik

outen maatframes 

46 mm dik glas, H , inbraak  en geluidswerend

gesloten banden van textieldoek met specifieke perforatie

inkijkwering d.m.v. folies met perforatie

gevelontwerp
doorontwikkeling en realisatie

steenwol te tieldoek  oltis uit n stuk op rolerto     dik  glas

cepezed



• new building with an expected short life span
• Constructed with recycled building elements 

from the former ltgen de Knoop office on site 
and reusable construction elements from the 
glasshouse industry

• The design is made to measure the available 
building materials

Pavilion de Knoop



cepezed

paviljoen als kit of parts

compacte binnenstedelijke locatie

korte bouwtijd

open kolomstructuur biedt 
maximale flexibiliteit

ingrepen omkeerbaar: circulair

 

Ontwerp

• Designed as a demountable building kit
• every layer is demountable and reusable
• Reuse of as much harvested materials as 

possible
• Use of circular products
• refusal of unnecessary materials (no poles, no 

ground floor)



cepezed

geprefabriceerde toiletunit



cepezed

vloeren



cepezed

glaspanelen

1e paviljoen
P +3480

P -1050
02 (MV Croeselaan)

PB

PB

bg paviljoen
P -890

dakrand paviljoen
P +7500

vloeropbouw t.p.v. kas (Rc 6)
- stoeptegels 40mm
- rubbergranulaat 20mm
- EPDM dakbedekking, mechanisch bevestigd
- kerto-ripa sonans dakvloer
met dampremmende folie, 437mm

hergebruikt standaard kassendak
(hellingshoek 15 º, h.o.h. 3200 mm)
voorzien van te openen delen
opgelegd op gegalvaniseerde tralieliggers

opbouw gevel:
- hergebruikte spiegelglazen
panelen knoopkazerne
- traliespant h.o.h. 1500mm
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balustrade tpv kas h=1000
stripstalen balusters, boven- en onderregels
RVS draad h.o.h. 300mm

opbouw gevel (Rc 4,5)
- hergebruikte spiegelglazen gevelpanelen
knoopkazerne
- traliespant h.o.h. 1510mm,
gegalvaniseerd
- damp-open waterdichte folie RAL9006
- prefab HSB element plaatselijk voorzien
van te openen delen (naar binnen draaiend)

gegalvaniseerd stalen persrooster
raster 33.3x33.3
over gehele lengte overstek

plintgevel
aluminium vliesgevel, profielen en kliklijsten RAL7021
0.90 W/m2K, ZTA 0.30
glas rondom aan alle zijden vzv zwarte afstandhouder

4
5

4
0

2
0

4
3
7

4
0
0

7
1
8

100 365 185

1065

1
9
0

3
4
0

kantplank, zichtzijde glad, zwart
afgewerkt, waterslagen vliesgevel
geanodiseerd aluminium RAL7021

vloeropbouw begane grond (Rc 3,5)
- klinkers 100mm
- zandpakket met vloerverwarming 160mm
- drukvaste isolatie 100mm
- vochtscherm

300 420
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P +7840

720
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tralieligger

100 775

P +6945
dak paviljoen

P -910

zetwerk afwerking RAL 7021

steun momentvast aan traliespant
gelast. d.m.v. boutverbinding aan
hoofddraagconstructie bevestigen

175 235

P +1760

1e paviljoen
P +3480

PC

PC

dakrand paviljoen
P +7500

opbouw gevel (Rc 4,5)
- damp-open waterdichte
folie RAL9006
- prefab HSB element

aluminium vliesgevel,
profielen en kliklijsten
RAL7021
0.90 W/m2K, ZTA 0.30
glas rondom aan alle zijden
vzv zwarte afstandhouder
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verzamelleiding pluvia in
cannelure dakplaat

3
1
0

8
0
0

doorlopend stalen L-profiel
gegalvaniseerd

multiplex
vloerrandafwerking,
12mm wit afgewerkt
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gegalvaniseerd persrooster
raster 33.3x33.3
over gehele lengte overstek

opbouw gevel (Rc 4,5)
- hergebruikte spiegelglazen
gevelpanelen knoopkazerne
- traliespant h.o.h. 1510mm,
gegalvaniseerd
- damp-open waterdichte folie
RAL9006
- prefab HSB element plaatselijk
voorzien van te openen delen
(naar binnen draaiend)

plintgevel
aluminium vliesgevel, profielen en
kliklijsten RAL7021
0.90 W/m2K, ZTA 0.30
glas rondom aan alle zijden vzv
zwarte afstandhouder
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opbouw gevel (Rc 4,5)
- hergebruikte spiegelglazen
gevelpanelen knoopkazerne
- traliespant h.o.h. 1510mm,
gegalvaniseerd
- damp-open waterdichte folie
RAL9006
- prefab HSB element
plaatselijk voorzien van te
openen delen (naar binnen
draaiend)

dakkap blank geanodiseerd
aluminium
opening tussen HSB-element en
dakkap tbv ventilatie spouw

draaivalraam 1250x2200mm
kozijnen RAL9006
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vloeropbouw eerste verdieping
- gewoven vinyl, LOOM+, FT 2208,
5mm
- WTH-vareno-1Ha 50mm
- betontegels 50mm
- kerto-ripa vloer 437mm
- verlaagd plafond, hygienisch,
RAL9016

damp-open waterdichte folie
RAL9006 over dakrand heen
plakken. geen dakbedeking in het
zicht op gevel

zetwerk afwerking RAL 7021
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opbouw dak (Rc 6)
- EPDM dakbedekking, mechanisch bevestigd
- afschotisolatie min. 160mm
- dampremmende folie
- geprofileerd stalen dakplaat d=135 geperforeerd,
  cannelurevulling tbv akoestische absorptie

gegalvaniseerd stalen persrooster
raster 33.3x33.3
over gehele lengte overstek

balustrade: RVS U-profielen,
uiterlijk gelijk aan trappepartij
Rijkskantoor
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P +2310

opbouw gevel (Rc 4,5)
- damp-open waterdichte folie RAL9006
- prefab HSB element plaatselijk voorzien
van dichte deur (RAL 9006)

vloeropbouw eerste verdieping
- gewoven vinyl, LOOM+, FT 2208, 5mm
- WTH-vareno-1Ha 50mm
- betontegels 50mm
- kerto-ripa vloer 437mm
- verlaagd plafond, hygienisch, RAL9016

vloeropbouw begane grond t.p.v. keuken (Rc 3,5)
- Tarkett iD square, Patine Anthracite 5mm
- betontegels 50mm
- zandpakket met vloerverwarming 205mm
- drukvaste isolatie 100mm
- vochtscherm

dakkap blank geanodiseerd
aluminium
opening tussen HSB-element
en dakkap tbv ventilatie spouw

opbouw gevel (Rc 4,5)
- hergebruikte spiegelglazen
gevelpanelen knoopkazerne
- traliespant h.o.h. 1510mm,
gegalvaniseerd
- damp-open waterdichte folie
RAL9006
- prefab HSB element plaatselijk
voorzien van te openen delen
(naar binnen draaiend)

noodoverstort
brievenbus, afmetingen en
aantal cf. opgave constructeur

kantplank, zichtzijde glad, zwart
afgewerkt, waterslagen vliesgevel
geanodiseerd aluminium RAL7021

natuursteen type Croeselaan
details cf tekeningen Rijnboutt
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betonnen zittreden, bekleed met
natuursteen. o: 500mm a: 866mm
details cf tekeningen Rijnboutt

opbouw gevel (Rc 4,5)
- hergebruikte spiegelglazen
gevelpanelen knoopkazerne
- traliespant h.o.h. 1510mm,
gegalvaniseerd
- damp-open waterdichte folie
RAL9006
- prefab HSB element
plaatselijk voorzien van te
openen delen (naar binnen
draaiend)

geprefabriceerde sanitaire unit
zefdragend, opgelegd op hoofddraagconstructie
- exacte detaillering iom leverancier en architect,
kleur antraciet, RAL7021

bekleding dakopbouw
lamellenroosters RAL7021
hoeken in verstek

dakkap gemoffeld
aluminium
RAL7021
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naden luchtdicht met tape

verzamelleiding pluvia in
cannelure dakplaat

HWA in HSB-element

P +8350

P +6945
dak paviljoen

damp-open waterdichte folie
RAL9006 over dakrand heen
plakken. geen dakbedekking in
het zicht op gevel

P +1760

opbouw dak (Rc 6)
- EPDM dakbedekking, mechanisch bevestigd
- afschotisolatie min. 160mm
- dampremmende folie
- geprofileerd stalen dakplaat d=135
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1e paviljoen
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P -1050
02 (MV Croeselaan)

P3

P3

bg paviljoen
P -890

dakrand paviljoen
P +7500

opbouw gevel
- hergebruikte spiegelglazen gevelpanelen
knoopkazerne
- traliespant h.o.h. 1510mm, gegalvaniseerd
- damp-open waterdichte folie RAL9006
- prefab HSB element plaatselijk voorzien
van te openen delen (naar binnen draaiend)
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opbouw dak (Rc 6)
- EPDM dakbedekking, mechanisch bevestigd
- afschotisolatie min. 160mm
- dampremmende folie
- geprofileerd stalen dakplaat d=135 geperforeerd,
  cannelurevulling tbv akoestische absorptie

dakkap blank geanodiseerd
aluminium
opening tussen HSB-element en
dakkap tbv ventilatie spouw

opbouw gevel (Rc 4,5)
- hergebruikte spiegelglazen gevelpanelen
knoopkazerne
- traliespant h.o.h. 1510mm, gegalvaniseerd
- damp-open waterdichte folie RAL9006
- prefab HSB element plaatselijk voorzien
van te openen delen (naar binnen draaiend)

plintgevel
aluminium vliesgevel, profielen en
kliklijsten RAL7021
0.90 W/m2K, ZTA 0.30
glas rondom aan alle zijden vzv zwarte
afstandhouder

gegalvaniseerd stalen persrooster
raster 33.3x33.3
over gehele lengte overstek

natuursteen type Croeselaan
details cf tekeningen Rijnboutt

kantplank, zichtzijde glad, zwart
afgewerkt, waterslagen vliesgevel
geanodiseerd aluminium RAL7021

vloeropbouw begane grond (Rc 3,5)
- klinkers 100mm
- zandpakket met vloerverwarming 160mm
- drukvaste isolatie 100mm
- vochtscherm

kolom HEA180
gegalvaniseerd

ligger HEA180
gegalvaniseerd
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P +6945
dak paviljoen

zetwerk afwerking RAL 7021

Legenda
- Alle maten in het werk te controleren. Terreinmaten zijn indicatief
- Alle maten in mm
- Tekening volgens tekeningenlijst 1015-P S 02
- Peilmaten zijn gerelateerd aan bovenkant afgewerkte vloer begane grond van Rijkskantoor de Knoop
- P = 0 = 3444 mm + NAP = bovenkant afgewerkte vloer begane grond van Rijkskantoor de Knoop
- Netto vloeroppervlakten volgens NEN 2580

- Integrale toegankelijkheid en toegankelijkheid van ruimten:
  vrije doorgang, dagmaten en drempelhoogten voldoen
  aan de eisen zoals vermeld in art. 4.21, 4.22 en 4.27 van het Bouwbesluit 2012

- Voor alle bouwfysica- en brandveiligheidspecificaties: zie rapportages DGMR
- Voor alle constructieve specificaties: zie documenten Pieters Bouwtechniek
- Voor alle W+E+T installatiespecificaties: zie documenten Strukton Worksphere
- Voor alle stedenbouwkundige specificaties: zie documenten Rijnboutt
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opbouw gevel (Rc 4,5)
- hergebruikte spiegelglazen
gevelpanelen knoopkazerne
- traliespant h.o.h. 1510mm,
gegalvaniseerd
- damp-open waterdichte folie
RAL9006
- prefab HSB element plaatselijk
voorzien van te openen delen (naar
binnen draaiend)

dakkap blank geanodiseerd
aluminium
opening tussen HSB-element en
dakkap tbv ventilatie spouw

damp-open waterdichte folie
RAL9006 over dakrand heen
plakken. geen dakbedeking in het
zicht op gevel

aluminium vliesgevel, profielen
en kliklijsten RAL7021
0.90 W/m2K, ZTA 0.30
glas rondom aan alle zijden vzv
zwarte afstandhouder

zetwerk RAL7021

waterslag RAL7021
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gegalvaniseerd stalen
persrooster
raster 33.3x11.1
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opbouw dak (Rc 6)
- EPDM dakbedekking, mechanisch bevestigd
- afschotisolatie min. 160mm
- dampremmende folie
- geprofileerd stalen dakplaat d=135
geperforeerd,
  cannelurevulling tbv akoestische absorptie
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plintgevel
aluminium vliesgevel, profielen en kliklijsten RAL7021
0.90 W/m2K, ZTA 0.30
glas rondom aan alle zijden vzv zwarte afstandhouder

kantplank, zichtzijde glad, zwart
afgewerkt, waterslagen vliesgevel
geanodiseerd aluminium RAL7021

vloeropbouw begane grond (Rc 3,5)
- klinkers 100mm
- zandpakket met vloerverwarming 160mm
- drukvaste isolatie 100mm
- vochtscherm
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gegalvaniseerd stalen persrooster
raster 33.3x11.1
opgelegt op in het zand gestelde opsluitband

1e paviljoen
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P2

stripstalen balustrade,
gegalvaniseerd.
balusters 149mm h.o.h.
voorzijde balustrade
gelijk aan voorzijde
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vloeropbouw t.p.v. kas (Rc 6)
- stoeptegels 40mm
- rubbergranulaat 20mm
- EPDM dakbedekking, mechanisch bevestigd
- kerto-ripa sonans dakvloer
met dampremmende folie, 437mm

hergebruikt standaard kassendak
(hellingshoek 15 º, h.o.h. 3200 mm)
voorzien van te openen delen
opgelegd op gegalvaniseerde tralieliggers

opbouw gevel:
- hergebruikte spiegelglazen
panelen knoopkazerne
- traliespant h.o.h. 1500mm
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balustrade tpv kas h=1000
stripstalen balusters, boven- en onderregels
RVS draad h.o.h. 300mm

opbouw gevel (Rc 4,5)
- hergebruikte spiegelglazen gevelpanelen
knoopkazerne
- traliespant h.o.h. 1510mm,
gegalvaniseerd
- damp-open waterdichte folie RAL9006
- prefab HSB element plaatselijk voorzien
van te openen delen (naar binnen draaiend)

gegalvaniseerd stalen persrooster
raster 33.3x33.3
over gehele lengte overstek

plintgevel
aluminium vliesgevel, profielen en kliklijsten RAL7021
0.90 W/m2K, ZTA 0.30
glas rondom aan alle zijden vzv zwarte afstandhouder
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- vochtscherm
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tralieligger

100 775

P +6945
dak paviljoen

P -910

zetwerk afwerking RAL 7021

steun momentvast aan traliespant
gelast. d.m.v. boutverbinding aan
hoofddraagconstructie bevestigen

175 235

P +1760

1e paviljoen
P +3480

PC

PC

dakrand paviljoen
P +7500

opbouw gevel (Rc 4,5)
- damp-open waterdichte
folie RAL9006
- prefab HSB element

aluminium vliesgevel,
profielen en kliklijsten
RAL7021
0.90 W/m2K, ZTA 0.30
glas rondom aan alle zijden
vzv zwarte afstandhouder

PV-cellen

175 125
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90 90

400

naden luchtdicht
met tape
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verzamelleiding pluvia in
cannelure dakplaat

3
1
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8
0
0

doorlopend stalen L-profiel
gegalvaniseerd

multiplex
vloerrandafwerking,
12mm wit afgewerkt
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gegalvaniseerd persrooster
raster 33.3x33.3
over gehele lengte overstek

opbouw gevel (Rc 4,5)
- hergebruikte spiegelglazen
gevelpanelen knoopkazerne
- traliespant h.o.h. 1510mm,
gegalvaniseerd
- damp-open waterdichte folie
RAL9006
- prefab HSB element plaatselijk
voorzien van te openen delen
(naar binnen draaiend)

plintgevel
aluminium vliesgevel, profielen en
kliklijsten RAL7021
0.90 W/m2K, ZTA 0.30
glas rondom aan alle zijden vzv
zwarte afstandhouder
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opbouw gevel (Rc 4,5)
- hergebruikte spiegelglazen
gevelpanelen knoopkazerne
- traliespant h.o.h. 1510mm,
gegalvaniseerd
- damp-open waterdichte folie
RAL9006
- prefab HSB element
plaatselijk voorzien van te
openen delen (naar binnen
draaiend)

dakkap blank geanodiseerd
aluminium
opening tussen HSB-element en
dakkap tbv ventilatie spouw

draaivalraam 1250x2200mm
kozijnen RAL9006

110 300 10 300
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395 410 100
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805 100

naden luchtdicht met tape

1
0
0

vloeropbouw eerste verdieping
- gewoven vinyl, LOOM+, FT 2208,
5mm
- WTH-vareno-1Ha 50mm
- betontegels 50mm
- kerto-ripa vloer 437mm
- verlaagd plafond, hygienisch,
RAL9016

damp-open waterdichte folie
RAL9006 over dakrand heen
plakken. geen dakbedeking in het
zicht op gevel

zetwerk afwerking RAL 7021

P +1760

1e paviljoen
P +3480

P -1050
02 (MV Croeselaan)

P1

P1

bg paviljoen
P -890

dakrand paviljoen
P +7500
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opbouw dak (Rc 6)
- EPDM dakbedekking, mechanisch bevestigd
- afschotisolatie min. 160mm
- dampremmende folie
- geprofileerd stalen dakplaat d=135 geperforeerd,
  cannelurevulling tbv akoestische absorptie

gegalvaniseerd stalen persrooster
raster 33.3x33.3
over gehele lengte overstek

balustrade: RVS U-profielen,
uiterlijk gelijk aan trappepartij
Rijkskantoor
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30010300

P +2310

opbouw gevel (Rc 4,5)
- damp-open waterdichte folie RAL9006
- prefab HSB element plaatselijk voorzien
van dichte deur (RAL 9006)

vloeropbouw eerste verdieping
- gewoven vinyl, LOOM+, FT 2208, 5mm
- WTH-vareno-1Ha 50mm
- betontegels 50mm
- kerto-ripa vloer 437mm
- verlaagd plafond, hygienisch, RAL9016

vloeropbouw begane grond t.p.v. keuken (Rc 3,5)
- Tarkett iD square, Patine Anthracite 5mm
- betontegels 50mm
- zandpakket met vloerverwarming 205mm
- drukvaste isolatie 100mm
- vochtscherm

dakkap blank geanodiseerd
aluminium
opening tussen HSB-element
en dakkap tbv ventilatie spouw

opbouw gevel (Rc 4,5)
- hergebruikte spiegelglazen
gevelpanelen knoopkazerne
- traliespant h.o.h. 1510mm,
gegalvaniseerd
- damp-open waterdichte folie
RAL9006
- prefab HSB element plaatselijk
voorzien van te openen delen
(naar binnen draaiend)

noodoverstort
brievenbus, afmetingen en
aantal cf. opgave constructeur

kantplank, zichtzijde glad, zwart
afgewerkt, waterslagen vliesgevel
geanodiseerd aluminium RAL7021

natuursteen type Croeselaan
details cf tekeningen Rijnboutt

100 395 300 105

betonnen zittreden, bekleed met
natuursteen. o: 500mm a: 866mm
details cf tekeningen Rijnboutt

opbouw gevel (Rc 4,5)
- hergebruikte spiegelglazen
gevelpanelen knoopkazerne
- traliespant h.o.h. 1510mm,
gegalvaniseerd
- damp-open waterdichte folie
RAL9006
- prefab HSB element
plaatselijk voorzien van te
openen delen (naar binnen
draaiend)

geprefabriceerde sanitaire unit
zefdragend, opgelegd op hoofddraagconstructie
- exacte detaillering iom leverancier en architect,
kleur antraciet, RAL7021

bekleding dakopbouw
lamellenroosters RAL7021
hoeken in verstek

dakkap gemoffeld
aluminium
RAL7021

1002370154810530010300

715

800100

naden luchtdicht met tape

verzamelleiding pluvia in
cannelure dakplaat

HWA in HSB-element

P +8350

P +6945
dak paviljoen

damp-open waterdichte folie
RAL9006 over dakrand heen
plakken. geen dakbedekking in
het zicht op gevel

P +1760

opbouw dak (Rc 6)
- EPDM dakbedekking, mechanisch bevestigd
- afschotisolatie min. 160mm
- dampremmende folie
- geprofileerd stalen dakplaat d=135
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1e paviljoen
P +3480

P -1050
02 (MV Croeselaan)

P3

P3

bg paviljoen
P -890

dakrand paviljoen
P +7500

opbouw gevel
- hergebruikte spiegelglazen gevelpanelen
knoopkazerne
- traliespant h.o.h. 1510mm, gegalvaniseerd
- damp-open waterdichte folie RAL9006
- prefab HSB element plaatselijk voorzien
van te openen delen (naar binnen draaiend)
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opbouw dak (Rc 6)
- EPDM dakbedekking, mechanisch bevestigd
- afschotisolatie min. 160mm
- dampremmende folie
- geprofileerd stalen dakplaat d=135 geperforeerd,
  cannelurevulling tbv akoestische absorptie

dakkap blank geanodiseerd
aluminium
opening tussen HSB-element en
dakkap tbv ventilatie spouw

opbouw gevel (Rc 4,5)
- hergebruikte spiegelglazen gevelpanelen
knoopkazerne
- traliespant h.o.h. 1510mm, gegalvaniseerd
- damp-open waterdichte folie RAL9006
- prefab HSB element plaatselijk voorzien
van te openen delen (naar binnen draaiend)

plintgevel
aluminium vliesgevel, profielen en
kliklijsten RAL7021
0.90 W/m2K, ZTA 0.30
glas rondom aan alle zijden vzv zwarte
afstandhouder

gegalvaniseerd stalen persrooster
raster 33.3x33.3
over gehele lengte overstek

natuursteen type Croeselaan
details cf tekeningen Rijnboutt

kantplank, zichtzijde glad, zwart
afgewerkt, waterslagen vliesgevel
geanodiseerd aluminium RAL7021

vloeropbouw begane grond (Rc 3,5)
- klinkers 100mm
- zandpakket met vloerverwarming 160mm
- drukvaste isolatie 100mm
- vochtscherm

kolom HEA180
gegalvaniseerd

ligger HEA180
gegalvaniseerd
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100395175230
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100800

naden luchtdicht met tape

1000

P +6945
dak paviljoen

zetwerk afwerking RAL 7021

Legenda
- Alle maten in het werk te controleren. Terreinmaten zijn indicatief
- Alle maten in mm
- Tekening volgens tekeningenlijst 1015-P S 02
- Peilmaten zijn gerelateerd aan bovenkant afgewerkte vloer begane grond van Rijkskantoor de Knoop
- P = 0 = 3444 mm + NAP = bovenkant afgewerkte vloer begane grond van Rijkskantoor de Knoop
- Netto vloeroppervlakten volgens NEN 2580

- Integrale toegankelijkheid en toegankelijkheid van ruimten:
  vrije doorgang, dagmaten en drempelhoogten voldoen
  aan de eisen zoals vermeld in art. 4.21, 4.22 en 4.27 van het Bouwbesluit 2012

- Voor alle bouwfysica- en brandveiligheidspecificaties: zie rapportages DGMR
- Voor alle constructieve specificaties: zie documenten Pieters Bouwtechniek
- Voor alle W+E+T installatiespecificaties: zie documenten Strukton Worksphere
- Voor alle stedenbouwkundige specificaties: zie documenten Rijnboutt

1e paviljoen
P +3480

P1

dakrand paviljoen
P +7500

P +3460

P +4460

P +6239

P +6945
dak paviljoen

opbouw gevel (Rc 4,5)
- hergebruikte spiegelglazen
gevelpanelen knoopkazerne
- traliespant h.o.h. 1510mm,
gegalvaniseerd
- damp-open waterdichte folie
RAL9006
- prefab HSB element plaatselijk
voorzien van te openen delen (naar
binnen draaiend)

dakkap blank geanodiseerd
aluminium
opening tussen HSB-element en
dakkap tbv ventilatie spouw

damp-open waterdichte folie
RAL9006 over dakrand heen
plakken. geen dakbedeking in het
zicht op gevel

aluminium vliesgevel, profielen
en kliklijsten RAL7021
0.90 W/m2K, ZTA 0.30
glas rondom aan alle zijden vzv
zwarte afstandhouder

zetwerk RAL7021

waterslag RAL7021

230175353

105300310

50700

1
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0

gegalvaniseerd stalen
persrooster
raster 33.3x11.1

105300378

opbouw dak (Rc 6)
- EPDM dakbedekking, mechanisch bevestigd
- afschotisolatie min. 160mm
- dampremmende folie
- geprofileerd stalen dakplaat d=135
geperforeerd,
  cannelurevulling tbv akoestische absorptie

P -1050
02 (MV Croeselaan)

P3

bg paviljoen
P -890

P -910

plintgevel
aluminium vliesgevel, profielen en kliklijsten RAL7021
0.90 W/m2K, ZTA 0.30
glas rondom aan alle zijden vzv zwarte afstandhouder

kantplank, zichtzijde glad, zwart
afgewerkt, waterslagen vliesgevel
geanodiseerd aluminium RAL7021

vloeropbouw begane grond (Rc 3,5)
- klinkers 100mm
- zandpakket met vloerverwarming 160mm
- drukvaste isolatie 100mm
- vochtscherm

175230

100395405

gegalvaniseerd stalen persrooster
raster 33.3x11.1
opgelegt op in het zand gestelde opsluitband

1e paviljoen
P +3480

P2

stripstalen balustrade,
gegalvaniseerd.
balusters 149mm h.o.h.
voorzijde balustrade
gelijk aan voorzijde
kolommen
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40
50

doorlopende stalen L
aan balustrade ter
bevestiging aan
vloerrand en
opsluiting
vloerafwerking

multiplex
vloerrandafwerking,
12mm wit afgewerkt
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• Designing a demountable building is easy
• A challenge is the lack of of available recycled materials
• A proper circular supply chain economy in building products is not available
• The structure of a building has great reuse potential
• For facade elements technological innovation and modified regulations 

make reuse harder
• Reuse is expensive because it is labour intensive, new products from an 

optimised production process are cheaper

Analysis of challenges:

3. Challenges



• Make demountability mandatory
• invest in materials that are 'worth' harvesting
• Build with harvested products
• stimulate a supply chain for harvested / recycled products
• make harvestable products easy to find

Ambitions:

3. Challenges



• New building
• development of a digital material passport

Galileo Reference centre



Facade

• Wooden construction, floors and facade
• Lightweight: foundation on sand
• Standardised facade
• Demountable detailling
• Catalog of used materials



material passport Galileo



material passport Galileo



Use available materials and products

use renewable resources

minimalise environmental impact of usgae

Create the conditions for usage in future cycles

Create the conditions for a long building lifespan

4. Recommendations




