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Bestemd voor: Het college stuurt deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de commissie 

Ontwikkeling. Behoort bij onderwerp vernieuwing bibliotheek vestigingen 

2020/598996 in raadsvergadering van 22 oktober 2020.  

 

Bijlagen Totaal overzicht ingrepen en ramingen bibliotheekvestigingen: Goes-dak; Engie – 
klimaat en ventilatie; Kernbouw (voorheen Thunissen) – gevels; Brink – verduurzaming; 
vernieuwing interieur 

Geachte raadsleden, 

 

Naar aanleiding van vragen die gesteld zijn tijdens de commissievergadering van 24 september 2020 willen 

wij graag het volgende met u delen: 

 

In de technische beantwoording is aan u bericht dat een globaal onderzoek heeft plaatsgevonden naar sloop- 

nieuwbouw van de centrumlocatie van de bibliotheek op grond van ervaringscijfers en kengetallen. Er zijn 

geen afspraken bekend over het uitvoeren van gedetailleerd onderzoek naar sloop nieuwbouw op de 

centrumlocatie. De beschikbare informatie is reeds met u gedeeld. 

 

Om u een nog beter beeld te geven van de werkzaamheden en de ramingen komen u bij deze een aantal 

onderliggende stukken toe. 

 
Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,                                             de burgemeester, 

 

                                         

 

 

 

 



Scope - kruisjeslijst ingrepen bibliotheken Haarlem (Demarcatie overzicht)

05 oktober 2020
KOSTEN OFFERTES/RAMINGBUDGETTEN OPMERKING

CENTRUM LOCATIE REFERENTIE

DAK 304.547,02€          300.000,00€       *Afronding

daktrim Uit offerte Goes G160090 16.812,63€            

uitwateringen Uit offerte Goes G160090 1.352,96€               

dakveiliigheid Uit offerte Goes G160090 10.468,72€            

lichtstraat Uit offerte Goes G160091 79.521,00€            

isolatie Uit offerte Goes G160090 120.381,23€          

Verwijderen huidige opstanden Uit offerte Goes G160090 6.760,28€               

Plakken randstroken Uit offerte Goes G160090 9.676,90€               

Afkitten knelstrippen Uit offerte Goes G160090 1.850,00€               

Vernieuwen van de knelstrippen (vlak A) Uit offerte Goes G160090 2.354,81€               

Voetlood (vlak A) Uit offerte Goes G160090 420,53€                  

Stelpost Engie voor bliksemafleiding Uit offerte Goes G160090 2.000,00€               

Verwijderen en opslaan terrastegels en bloembakken (dakvlak B) Uit offerte Goes G160090 288,00€                  

Terugplaatsen terrastegels en bloembakken Uit offerte Goes G160090 662,00€                  

Demonteren van het dakluik (dakvlak C) Uit offerte Goes G160090 128,00€                  

Verwijderen en opslaan terrastegels rondom lifthuis (dakvlak C) Uit offerte Goes G160090 64,00€                    

Hermonteren dakluik (dakvlak C) Uit offerte Goes G160090 128,00€                  

Terugplaatsen terrastegels rondom lifthuis (dakvlak C) Uit offerte Goes G160090 163,00€                  

Overlagen dakvlak D Uit offerte Goes G160090 280,41€                  

Overlagen dakvlak E Uit offerte Goes G160090 1.874,66€               

Projectleiding Uit offerte Goes G160090 1.400,00€              

Meerprijs witte dakbedekking Uit offerte Goes G160092 10.467,16€            

Meerprijs 8cm isolatie Uit offerte Goes G160108 10.269,73€            

Het vervangen van de gevel pui Uit offerte Goes G160163 27.223,00€            

WAND/MUUR 309.622,71€          350.000,00€       *indexering

schilderen Uit inspectierapportage Thunissen (nu: Kernbouw) dd 5-9-16 15.092,56€            

reinigen Uit inspectierapportage Thunissen (nu: Kernbouw) dd 5-9-16 4.577,14€               

anti-grafiti Uit inspectierapportage Thunissen (nu: Kernbouw) dd 5-9-16 353,25€                  

beton reparatie Uit inspectierapportage Thunissen (nu: Kernbouw) dd 5-9-17 858,00€                  

bewegende delen Uit inspectierapportage Thunissen (nu: Kernbouw) dd 5-9-18 35.104,16€            

glas vervangen Uit inspectierapportage Thunissen (nu: Kernbouw) dd 5-9-19 162.022,84€          

Tijdelijke voorzieningen, kleine reparaties en overige Uit inspectierapportage Thunissen (nu: Kernbouw) dd 5-9-20 61.022,22€            

Optie 1: alleen vervangen lekke ruiten Uit inspectierapportage Thunissen (nu: Kernbouw) dd 5-9-21 12.529,46€            

Optie 2: vervangen bestaande lekke ruiten voor nieuwe brandvertragende beglazingUit inspectierapportage Thunissen (nu: Kernbouw) dd 5-9-22 1.563,08€               

Optie 3: toepassen HR++ in zonwerende uitvoering Uit inspectierapportage Thunissen (nu: Kernbouw) dd 5-9-23 13.200,00€            

Stelpost 1: vernieuwen glaslijsten, stijlen, dorpels stalen gevelkozijnen Uit inspectierapportage Thunissen (nu: Kernbouw) dd 5-9-24 550,00€                  

Stelpost 2: proefopstelling model ruiten Uit inspectierapportage Thunissen (nu: Kernbouw) dd 5-9-25 2.750,00€               

LUCHTBEHANDELING 2.062.000,00€       2.200.000,00€    

*actualisatie nav studierapport 

invloed klimaatinstallatie V-0.2 dd 

28-01-20

regelkast Uit offerte Engie (studierapport installatieconcepten V-1.1 dd 11-12-19 155.500,00€          

mechanische ventilatie Uit offerte Engie (studierapport installatieconcepten V-1.1 dd 11-12-19 815.500,00€          

koeling Uit offerte Engie (studierapport installatieconcepten V-1.1 dd 11-12-19 244.000,00€          

bouwkundige aanpassingen Uit offerte Engie (studierapport installatieconcepten V-1.1 dd 11-12-19 399.000,00€          

bleumim
Rechthoek

bleumim
Rechthoek



Scope - kruisjeslijst ingrepen bibliotheken Haarlem (Demarcatie overzicht)

05 oktober 2020
KOSTEN OFFERTES/RAMINGBUDGETTEN OPMERKING

electrotechnisch installaties Uit offerte Engie (studierapport installatieconcepten V-1.1 dd 11-12-19 298.000,00€          

meerprijs afwerking in  RAL-kleur naar keuze Uit offerte Engie (studierapport installatieconcepten V-1.1 dd 11-12-19 50.000,00€            

vide dichtzetten (= scheidingswand vanuit rapport Engie) Wordt aanbevolen in offerte Engie (inschatting) 100.000,00€          

ADVIES DUURZAAMHEID 706.000,00€          700.000,00€       *afgerond

plat dak aan de bovenzijde voorzien van isolatie rc=6,0 Uit REKENSCHEMA opgehaalde duurzaamheidswensen 15.000,00€            

LED verlichting aanbrengen (betonbouw) Uit REKENSCHEMA opgehaalde duurzaamheidswensen 400.000,00€          

LED verlichting aanbrengen (Doelengebouw) Uit REKENSCHEMA opgehaalde duurzaamheidswensen -€                         

LED verlichting aanbrengen (losse gebouwen) Uit REKENSCHEMA opgehaalde duurzaamheidswensen -€                         

PV panelen plaatsen, 170 stuks Uit REKENSCHEMA opgehaalde duurzaamheidswensen -€                         

educatieve vulling PV Uit REKENSCHEMA opgehaalde duurzaamheidswensen 10.000,00€            

LBK vervangen door nieuwe LBK met WTW (zie Engie) Uit REKENSCHEMA opgehaalde duurzaamheidswensen -€                         

traditioneel onder vloer isoleren (Doelengebouw) Uit Energie Maatwerkadvies (afgeronde bedragen) 65.000,00€            

binnenzijde na-isoleren. Vochtregulerend. (losse gebouwen) Uit Energie Maatwerkadvies (afgeronde bedragen) 30.000,00€            

aanbrengen dun dubbel glas bij roedelramen (Doelengebouw) Uit Energie Maatwerkadvies (afgeronde bedragen) 20.000,00€            

aanbrengen voorzetbeglazing (losse gebouwen) Uit Energie Maatwerkadvies (afgeronde bedragen) 1.000,00€               

beton wandsysteem aan de binnenzijde voorzien van isolatie rc=4,5 Uit Energie Maatwerkadvies (afgeronde bedragen) 165.000,00€          

FIE CARELSPLEIN (ZUID) | Schalkwijk 517.000,00€          517.000,00€       

Schilderwerk (onderhoud) Uit 200527 presentatie onderhoud bibliotheken (inschatting vanuit totaalpost) 10.000,00€            

CV installatie (onderhoud) Uit 200527 presentatie onderhoud bibliotheken (inschatting vanuit totaalpost) 40.000,00€            

Vloerafwerking (onderhoud) Uit 200527 presentatie onderhoud bibliotheken (inschatting vanuit totaalpost) 30.000,00€            

Sanitair (vernieuwing) Toets budget vernieuwing V1.0 - Aat Vos - dd 27 APRIL 2020 32.000,00€            

Trap/podium (vernieuwing) Toets budget vernieuwing V1.0 - Aat Vos - dd 27 APRIL 2020 96.000,00€            

Koffiebar/keuken (vernieuwing) Toets budget vernieuwing V1.0 - Aat Vos - dd 27 APRIL 2020 92.000,00€            

meubilair/inrichting (vernieuwing) Toets budget vernieuwing V1.0 - Aat Vos - dd 27 APRIL 2020 97.000,00€            

Verlichting (vernieuwing) Toets budget vernieuwing V1.0 - Aat Vos - dd 27 APRIL 2020 120.000,00€          

LEONARD SPRINGERLAAN (OOST) 109.000,00€          109.000,00€       

Schilderwerk (onderhoud) Uit 200527 presentatie onderhoud bibliotheken (inschatting vanuit totaalpost) 2.500,00€               

CV installatie (onderhoud) Uit 200527 presentatie onderhoud bibliotheken (inschatting vanuit totaalpost) 10.000,00€            

Vloerafwerking (onderhoud) Uit 200527 presentatie onderhoud bibliotheken (inschatting vanuit totaalpost) 7.500,00€               

Verlichting (vernieuwing) Toets budget vernieuwing V1.0 - Aat Vos - dd 27 APRIL 2020 25.000,00€            

Meubilair/inrichting (vernieuwing) Toets budget vernieuwing V1.0 - Aat Vos - dd 27 APRIL 2020 54.000,00€            

Signing (vernieuwing) Toets budget vernieuwing V1.0 - Aat Vos - dd 27 APRIL 2020 5.000,00€               

Vergroening binnen (vernieuwing) Toets budget vernieuwing V1.0 - Aat Vos - dd 27 APRIL 2020 5.000,00€               

PLANETENLAAN (NOORD) 408.000,00€          408.000,00€       

Schilderwerk (onderhoud) Uit 200527 presentatie onderhoud bibliotheken (inschatting vanuit totaalpost) 25.000,00€            

CV installatie (onderhoud) Uit 200527 presentatie onderhoud bibliotheken (inschatting vanuit totaalpost) 75.000,00€            

Vloerafwerking (onderhoud) Uit 200527 presentatie onderhoud bibliotheken (inschatting vanuit totaalpost) 50.000,00€            

Vloerafwerking (vernieuwing) Toets budget vernieuwing V1.0 - Aat Vos - dd 27 APRIL 2020 82.000,00€            

Sanitair (vernieuwing) Toets budget vernieuwing V1.0 - Aat Vos - dd 27 APRIL 2020 32.000,00€            

Verlichting (vernieuwing) Toets budget vernieuwing V1.0 - Aat Vos - dd 27 APRIL 2020 37.000,00€            

Meubilair/inrichting (vernieuwing) Toets budget vernieuwing V1.0 - Aat Vos - dd 27 APRIL 2020 97.000,00€            

Horecavoorziening (vernieuwing) Toets budget vernieuwing V1.0 - Aat Vos - dd 27 APRIL 2020 10.000,00€            

4.416.169,73€      4.584.000,00€   

Overige Vernieuwing

Voorbereiding, advies, toezicht (30%) Toets budget vernieuwing V1.0 - Aat Vos - dd 27 APRIL 2020 € 235.000

bleumim
Rechthoek

bleumim
Rechthoek



Scope - kruisjeslijst ingrepen bibliotheken Haarlem (Demarcatie overzicht)

05 oktober 2020
KOSTEN OFFERTES/RAMINGBUDGETTEN OPMERKING

Onvoorzien (10%) Toets budget vernieuwing V1.0 - Aat Vos - dd 27 APRIL 2020 € 81.000

4.900.000,00€   

Overige Totaal

Verhuisbewegingen € 200.000

VAT € 1.300.000

Risico en onvoorzien € 200.000

Asbest € 200.000

6.800.000,00€    

bleumim
Rechthoek

bleumim
Rechthoek



CALCULATIEGoes Installaties B.V.
Project : PR160057 Het uitvoeren van dakwerkzaamhedenProjectomschrijving: Het uitvoeren van dakwerkzaamheden conform aanbestedingseis
Calculatie: G160090Datum : 15-06-2016
 Totale begroting (prijzen zijn inclusief arbeid) Bedrag 03 Verwijderen van de huidige opstanden + verhogen 6.760,28€04 Plakken van randstroken (vuile strook zelfklevend) 9.676,90€05 Aanbrengen onderlaag, isolatie en toplaag 120.381,23€06 Aanbrengen nieuwe daktrim 10.979,23€07 Plakken van randstroken voor de daktrim en tegenopbouw 5.833,40€
08 Uitwateringen 1.352,96€09 Afkitten knelstrippen 1.850,00€09.1 Vernieuwen van de knelstrippen (vlak A) 2.354,81€10 Dakveiligheid 10.468,72€11 Voetlood (vlak A) 420,53€13 Stelpost Engie 2.000,00€14 Verwijderen en opslaan terrastegels en bloembakken(dakvlak B) 288,00€
15 Terugplaatsen terrastegels en bloembakken 662,00€16 Demonteren van het dakluik (dakvlak C) 128,00€17 Verwijderen en opslaan terrastegels rondom lifthuis(dakvlak C) 64,00€
19 Hermonteren dakluik (dakvlak C) 128,00€20 Terugplaatsen terrastegels rondom lifthuis (dakvlak C) 163,00€21 Overlagen dakvlak D 280,41€22 Overlagen dakvlak E 1.874,66€24 Projectbegeleiding 1.400,00€

Totaal exclusief btw 177.066,13€

Akkoord
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CALCULATIEGoes Installaties B.V.
Project : PR160057 Het uitvoeren van dakwerkzaamhedenProjectomschrijving: Het uitvoeren van dakwerkzaamheden conform aanbestedingseis
Calculatie: G160090Datum : 15-06-2016
 
Omschrijving Aantal Ehd p.st. Korting Totaal
Locatie 03 Verwijderen van de huidige opstanden +verhogenSlopen en afvoeren bestaande dakbedekking 10,00 m2 9,77 % 97,70Slopen en afvoeren bestaande dakbedekking 83,39 m2 9,77 4,00% 782,13%Monteur - Senior 13,00 uur 39,00 % 507,00Monteur - Junior 13,00 uur 25,00 % 325,00Vuilafvoer per m2 93,39 m2 0,30 % 28,02Vuilcontainer p/m2 afval 93,39 m2 0,75 % 70,04%Enertherm PIR 60mm dik inclusief PU lijm 10,00 m2 39,00 % 390,00Enertherm PIR 60mm dik inclusief PU lijm 83,39 m2 39,00 4,00% 3.122,12Monteur - Senior 11,50 uur 39,00 % 448,50Monteur - Junior 11,50 uur 25,00 % 287,50Leveren van een houten balk 282,85 m-1 2,20 % 622,27Kleinmateriaal (schroeven etc) 1,00 post 80,00 % 80,00

6.760,28€

Opmerking klant

Paraaf klant

Project: PR160057 Het uitvoeren van dakwerkzaamheden Pagina 2 van 24



CALCULATIEGoes Installaties B.V.
Project : PR160057 Het uitvoeren van dakwerkzaamhedenProjectomschrijving: Het uitvoeren van dakwerkzaamheden conform aanbestedingseis
Calculatie: G160090Datum : 15-06-2016
 
Omschrijving Aantal Ehd p.st. Korting Totaal
Locatie 04 Plakken van randstroken (vuile strookzelfklevend)Zelfklevende randstrook 50cm breed incl primer 10,00 m-1 21,30 % 213,00Zelfklevende randstrook 50cm breed incl primer 90,00 m-1 21,30 4,00% 1.840,32Zelfklevende randstrook 50cm breed incl primer 392,45 m-1 21,30 8,80% 7.623,58

9.676,90€

Opmerking klant

Paraaf klant
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CALCULATIEGoes Installaties B.V.
Project : PR160057 Het uitvoeren van dakwerkzaamhedenProjectomschrijving: Het uitvoeren van dakwerkzaamheden conform aanbestedingseis
Calculatie: G160090Datum : 15-06-2016
 
Omschrijving Aantal Ehd p.st. Korting Totaal
Locatie 05 Aanbrengen onderlaag, isolatie en toplaagPIR Alu 60mm, PU lijm, onderlaag zelfklevend, toplaag,gas, montage(deze combinatie is speciaal voor de Stadsbieb)

10,00 m2 96,12 % 961,20
PIR Alu 60mm, PU lijm, onderlaag zelfklevend, toplaag,gas, montage(deze combinatie is speciaal voor de Stadsbieb)

90,00 m2 96,12 4,00% 8.304,77
PIR Alu 60mm, PU lijm, onderlaag zelfklevend, toplaag,gas, montage(deze combinatie is speciaal voor de Stadsbieb)

1.267,55 m2 96,12 8,80% 111.115,26

120.381,23€

Opmerking klant

Paraaf klant
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CALCULATIEGoes Installaties B.V.
Project : PR160057 Het uitvoeren van dakwerkzaamhedenProjectomschrijving: Het uitvoeren van dakwerkzaamheden conform aanbestedingseis
Calculatie: G160090Datum : 15-06-2016
 
Omschrijving Aantal Ehd p.st. Korting Totaal
Locatie 06 Aanbrengen nieuwe daktrimMoffelen van de nieuwe daktrim 282,85 m-1 17,50 % 4.949,88Moffelen van de nieuwe koppelplaatjes 120,00 st 1,25 % 150,00Nieuwe daktrim 110x64 282,85 m-1 7,96 % 2.251,49Nieuwe koppelplaatjes 120,00 st 0,29 % 34,80Trimnagels 1,00 post 57,43 % 57,43Montage nieuwe daktrim 282,85 m-1 12,50 % 3.535,63

10.979,23€

Opmerking klant

Paraaf klant

Project: PR160057 Het uitvoeren van dakwerkzaamheden Pagina 5 van 24



CALCULATIEGoes Installaties B.V.
Project : PR160057 Het uitvoeren van dakwerkzaamhedenProjectomschrijving: Het uitvoeren van dakwerkzaamheden conform aanbestedingseis
Calculatie: G160090Datum : 15-06-2016
 
Omschrijving Aantal Ehd p.st. Korting Totaal
Locatie 07 Plakken van randstroken voor de daktrim entegen opbouwAfwerkstrook APP 60cm breed 10,00 m-1 12,84 % 128,40Afwerkstrook APP 60cm breed 90,00 m-1 12,84 4,00% 1.109,38Afwerkstrook APP 60cm breed 392,45 m-1 12,84 8,80% 4.595,62

5.833,40€

Opmerking klant

Paraaf klant
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CALCULATIEGoes Installaties B.V.
Project : PR160057 Het uitvoeren van dakwerkzaamhedenProjectomschrijving: Het uitvoeren van dakwerkzaamheden conform aanbestedingseis
Calculatie: G160090Datum : 15-06-2016
 
Omschrijving Aantal Ehd p.st. Korting Totaal
Locatie 08 UitwateringenLeveren en aanbrengen Stadsuitloop lood incl. kiezelbak 10,00 st 113,95 % 1.139,50Monteur - Senior 2,00 uur 39,00 % 78,00Steekstuk 25pds lood 80mm 3,00 st 31,00 % 93,00Thermbaan mineraal van Aabo 1,80 m2 12,00 % 21,60Gas 1,80 m2 1,02 % 1,84Leveren en aanbrengen Boldrooster verzinkt, diameter120mm 3,00 st 6,34 % 19,02

1.352,96€

Opmerking klant

Paraaf klant
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CALCULATIEGoes Installaties B.V.
Project : PR160057 Het uitvoeren van dakwerkzaamhedenProjectomschrijving: Het uitvoeren van dakwerkzaamheden conform aanbestedingseis
Calculatie: G160090Datum : 15-06-2016
 
Omschrijving Aantal Ehd p.st. Korting Totaal
Locatie 09 Afkitten knelstrippenAfkitten aluminium knellat 1,00 post 1.850,00 % 1.850,00

1.850,00€

Opmerking klant

Paraaf klant
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CALCULATIEGoes Installaties B.V.
Project : PR160057 Het uitvoeren van dakwerkzaamhedenProjectomschrijving: Het uitvoeren van dakwerkzaamheden conform aanbestedingseis
Calculatie: G160090Datum : 15-06-2016
 
Omschrijving Aantal Ehd p.st. Korting Totaal
Locatie 09.1 Vernieuwen van de knelstrippen (vlak A)Leveren van nieuwe aluminium knelstrip 95,25 m-1 4,25 % 404,81Monteur - Senior 50,00 uur 39,00 % 1.950,00

2.354,81€

Opmerking klant

Paraaf klant
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CALCULATIEGoes Installaties B.V.
Project : PR160057 Het uitvoeren van dakwerkzaamhedenProjectomschrijving: Het uitvoeren van dakwerkzaamheden conform aanbestedingseis
Calculatie: G160090Datum : 15-06-2016
 
Omschrijving Aantal Ehd p.st. Korting Totaal
Locatie 09.1 Vernieuwen van de knelstrippen (vlak A)Leveren van nieuwe aluminium knelstrip 95,25 m-1 4,25 % 404,81Monteur - Senior 50,00 uur 39,00 % 1.950,00

2.354,81€

Opmerking klant

Paraaf klant
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CALCULATIEGoes Installaties B.V.
Project : PR160057 Het uitvoeren van dakwerkzaamhedenProjectomschrijving: Het uitvoeren van dakwerkzaamheden conform aanbestedingseis
Calculatie: G160090Datum : 15-06-2016
 
Omschrijving Aantal Ehd p.st. Korting Totaal
Locatie 10 DakveiligheidLeveren en aanbrengen los ankerpunt EN 795 (bodyfix) 10,00 st 247,91 % 2.479,10Leveren en aanbrengen los ankerpunt EN 795 (bodyfix) 16,00 st 247,91 4,00% 3.807,90Leveren en aanbrengen kabelsysteem (0-10m) 10,00 m-1 174,59 % 1.745,90Leveren en aanbrengen kabelsysteem (11-100m) 20,00 m-1 69,83 4,00% 1.340,74Leveren en aanbrengen van een ladderborgpunt 3,00 st 95,44 % 286,32Leveren FP2C TVS316 EN 795 valoog 8,00 st 25,00 % 200,00Leveren bevestigingsmateriaal 8,00 st 7,50 % 60,00Overlagen bestaande dakbedekking bitumen 1 laag SBS(rode baan) 10,00 m2 22,49 % 224,90
Overlagen bestaande dakbedekking bitumen 1 laag SBS(rode baan) 15,00 m2 22,49 4,00% 323,86

10.468,72€

Opmerking klant

Paraaf klant
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CALCULATIEGoes Installaties B.V.
Project : PR160057 Het uitvoeren van dakwerkzaamhedenProjectomschrijving: Het uitvoeren van dakwerkzaamheden conform aanbestedingseis
Calculatie: G160090Datum : 15-06-2016
 
Omschrijving Aantal Ehd p.st. Korting Totaal
Locatie 11 Voetlood (vlak A)Voeglood vernieuwen, ontw. 20 cm, 18 pnds incl.inslijpen en aansmeren 10,00 m 32,65 % 326,50
Voeglood vernieuwen, ontw. 20 cm, 18 pnds incl.inslijpen en aansmeren 3,00 m 32,65 4,00% 94,03

420,53€

Opmerking klant

Paraaf klant
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CALCULATIEGoes Installaties B.V.
Project : PR160057 Het uitvoeren van dakwerkzaamhedenProjectomschrijving: Het uitvoeren van dakwerkzaamheden conform aanbestedingseis
Calculatie: G160090Datum : 15-06-2016
 
Omschrijving Aantal Ehd p.st. Korting Totaal
Locatie 13 Stelpost EngieAirco-unit demonteren en na gereed werkzaamhedenopnieuw installeren, vullen en vacumeren. Herstelbliksemafleiding

1,00 st 2.000,00 % 2.000,00

2.000,00€

Opmerking klant

Paraaf klant
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CALCULATIEGoes Installaties B.V.
Project : PR160057 Het uitvoeren van dakwerkzaamhedenProjectomschrijving: Het uitvoeren van dakwerkzaamheden conform aanbestedingseis
Calculatie: G160090Datum : 15-06-2016
 
Omschrijving Aantal Ehd p.st. Korting Totaal
Locatie 14 Verwijderen en opslaan terrastegels enbloembakken (dakvlak B)Monteur - Senior 4,50 uur 39,00 % 175,50Monteur - Junior 4,50 uur 25,00 % 112,50

288,00€

Opmerking klant

Paraaf klant
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CALCULATIEGoes Installaties B.V.
Project : PR160057 Het uitvoeren van dakwerkzaamhedenProjectomschrijving: Het uitvoeren van dakwerkzaamheden conform aanbestedingseis
Calculatie: G160090Datum : 15-06-2016
 
Omschrijving Aantal Ehd p.st. Korting Totaal
Locatie 15 Terugplaatsen terrastegels en bloembakkenMonteur - Senior 8,00 uur 39,00 % 312,00Monteur - Junior 8,00 uur 25,00 % 200,00Kleinmateriaal (tegeldragers) 1,00 st 150,00 % 150,00

662,00€

Opmerking klant

Paraaf klant
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CALCULATIEGoes Installaties B.V.
Project : PR160057 Het uitvoeren van dakwerkzaamhedenProjectomschrijving: Het uitvoeren van dakwerkzaamheden conform aanbestedingseis
Calculatie: G160090Datum : 15-06-2016
 
Omschrijving Aantal Ehd p.st. Korting Totaal
Locatie 16 Demonteren van het dakluik (dakvlak C)Monteur - Senior 2,00 uur 39,00 % 78,00Monteur - Junior 2,00 uur 25,00 % 50,00

128,00€

Opmerking klant

Paraaf klant
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CALCULATIEGoes Installaties B.V.
Project : PR160057 Het uitvoeren van dakwerkzaamhedenProjectomschrijving: Het uitvoeren van dakwerkzaamheden conform aanbestedingseis
Calculatie: G160090Datum : 15-06-2016
 
Omschrijving Aantal Ehd p.st. Korting Totaal
Locatie 17 Verwijderen en opslaan terrastegels rondomlifthuis (dakvlak C)Monteur - Senior 1,00 uur 39,00 % 39,00Monteur - Junior 1,00 uur 25,00 % 25,00

64,00€

Opmerking klant

Paraaf klant
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CALCULATIEGoes Installaties B.V.
Project : PR160057 Het uitvoeren van dakwerkzaamhedenProjectomschrijving: Het uitvoeren van dakwerkzaamheden conform aanbestedingseis
Calculatie: G160090Datum : 15-06-2016
 
Omschrijving Aantal Ehd p.st. Korting Totaal
Locatie 18 Demonteren gevelbeplating lifthuisAfdeling gevelonderhoud (Thunnissen Onderhoud) %Wij kunnen dit ook zelf oppakken echter wil ik dat opregiebasis uitvoeren. %

0,00€

Opmerking klant

Paraaf klant
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CALCULATIEGoes Installaties B.V.
Project : PR160057 Het uitvoeren van dakwerkzaamhedenProjectomschrijving: Het uitvoeren van dakwerkzaamheden conform aanbestedingseis
Calculatie: G160090Datum : 15-06-2016
 
Omschrijving Aantal Ehd p.st. Korting Totaal
Locatie 19 Hermonteren dakluik (dakvlak C)Monteur - Senior 2,00 uur 39,00 % 78,00Monteur - Junior 2,00 uur 25,00 % 50,00

128,00€

Opmerking klant

Paraaf klant
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CALCULATIEGoes Installaties B.V.
Project : PR160057 Het uitvoeren van dakwerkzaamhedenProjectomschrijving: Het uitvoeren van dakwerkzaamheden conform aanbestedingseis
Calculatie: G160090Datum : 15-06-2016
 
Omschrijving Aantal Ehd p.st. Korting Totaal
Locatie 20 Terugplaatsen terrastegels rondom lifthuis(dakvlak C)Monteur - Senior 2,00 uur 39,00 % 78,00Monteur - Junior 2,00 uur 25,00 % 50,00Kleinmateriaal (tegeldragers) 1,00 st 35,00 % 35,00

163,00€

Opmerking klant

Paraaf klant
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CALCULATIEGoes Installaties B.V.
Project : PR160057 Het uitvoeren van dakwerkzaamhedenProjectomschrijving: Het uitvoeren van dakwerkzaamheden conform aanbestedingseis
Calculatie: G160090Datum : 15-06-2016
 
Omschrijving Aantal Ehd p.st. Korting Totaal
Locatie 21 Overlagen dakvlak DOverlagen bestaande dakbedekking bitumen 1 laag APP 9,00 m2 21,79 % 196,11Uitwatering is reed gecalculeerd in paragraaf 08 %Vernieuwen randstroken APP 10,00 m 8,43 % 84,30

280,41€

Opmerking klant

Paraaf klant
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CALCULATIEGoes Installaties B.V.
Project : PR160057 Het uitvoeren van dakwerkzaamhedenProjectomschrijving: Het uitvoeren van dakwerkzaamheden conform aanbestedingseis
Calculatie: G160090Datum : 15-06-2016
 
Omschrijving Aantal Ehd p.st. Korting Totaal
Locatie 22 Overlagen dakvlak EVuile stroken reeds gecalculeerd in paragraaf 04 %Overlagen bestaande dakbedekking bitumen 1 laag SBS 10,00 m2 22,49 % 224,90Overlagen bestaande dakbedekking bitumen 1 laag SBS 19,88 m2 22,49 % 447,10Uitwatering reeds gecalculeerd in paragraaf 08 %Vernieuwen randstroken SBS 10,00 m 7,98 % 79,80Vernieuwen randstroken SBS 76,80 m 7,98 % 612,86Monteur - Senior 6,00 uur 39,00 % 234,00Monteur - Junior 6,00 uur 25,00 % 150,00Aluminium knellat 10,00 m-1 11,10 % 111,00Kit 1,00 post 15,00 % 15,00

1.874,66€

Opmerking klant

Paraaf klant
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CALCULATIEGoes Installaties B.V.
Project : PR160057 Het uitvoeren van dakwerkzaamhedenProjectomschrijving: Het uitvoeren van dakwerkzaamheden conform aanbestedingseis
Calculatie: G160090Datum : 15-06-2016
 
Omschrijving Aantal Ehd p.st. Korting Totaal
Locatie 24 ProjectbegeleidingProjectleider 40,00 st 35,00 % 1.400,00

1.400,00€

Opmerking klant

Paraaf klant
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CALCULATIEGoes Installaties B.V.
Project : PR160057 Het uitvoeren van dakwerkzaamhedenProjectomschrijving: Het uitvoeren van dakwerkzaamheden conform aanbestedingseis
Calculatie: G160090Datum : 15-06-2016
 
Omschrijving Aantal Ehd p.st. Korting Totaal
Locatie UITLEG Uitleg calculatie- Zoals u ziet ben ik in deze calculatie niet van deeenheidsprijs uitgegaan voor het leveren en aanbrengenvan nieuwe aluminium daktrim. De reden hiervoor is datwij bij het calculeren van de eenheidsprijzen er vanuit zijngegaan dat er een standaard daktrim geplaatst wordt. Indit geval, omdat er ook geïsoleerd wordt, worden dedakranden opgehoogd. Hierdoor zal er een daktrimgeplaatst moeten worden zoals in deze calculatieberekend is.
- In deze calculatie zijn wij er ook vanuit gegaan dat eenextern bedrijf de bliksembeveiliging de- en hermonteerdvoor het uitvoeren van de werkzaamheden. Deze kostenzijn niet opgenomen in deze calculatie. Dit zalwaarschijnlijk Engie zijn.

%

0,00€

Opmerking klant

Paraaf klant
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CALCULATIEGoes Installaties B.V.
Project : PR160057 Het uitvoeren van dakwerkzaamhedenProjectomschrijving: Het vervangen van de lichtstraat
Calculatie: G160091Datum : 15-06-2016
 Totale begroting (prijzen zijn inclusief arbeid) Bedrag 2 Asbestsanering 3.563,00€3 Levering Velux modulaire lichtstraat 33.040,00€4 Montage 8.970,00€5 Verticaal transport 630,00€6 Optie ventilerende modules 6.440,00€7 Optie energiebesparend 2-laags glas 4.704,00€8 Optie energiebesparend 3-laags glas 7.000,00€9 Projectbegeleiding 560,00€

Totaal exclusief btw 64.907,00€

Akkoord
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CALCULATIEGoes Installaties B.V.
Project : PR160057 Het uitvoeren van dakwerkzaamhedenProjectomschrijving: Het vervangen van de lichtstraat
Calculatie: G160091Datum : 15-06-2016
 
Omschrijving Aantal Ehd p.st. Korting Totaal
Locatie 2 AsbestsaneringAsbestsanering door Amovatiebedrijf Aalsmeer BV(offerte 610519) 1,00 st 3.563,00 % 3.563,00

3.563,00€

Opmerking klant

Paraaf klant
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CALCULATIEGoes Installaties B.V.
Project : PR160057 Het uitvoeren van dakwerkzaamhedenProjectomschrijving: Het vervangen van de lichtstraat
Calculatie: G160091Datum : 15-06-2016
 
Omschrijving Aantal Ehd p.st. Korting Totaal
Locatie 3 Levering Velux modulaire lichtstraatDe modulaire lichtstraat (zadeldak opstelling) isopgebouw uit elementen onder een hoek van 32 graden,als volgt per sparing opgebouwd:- 40 st vaste modules: breedte 1000mm, lengte 1800mm
De vensterconstructie is opgebouwd als volgt:- doorvalveilig, energiebesparend dubbel glas (nietzonwerend)- 8mm gehard glas- 20mm Argon- 3+3 mm dubbel gelamineerd glas- 1,1/77/58 (W/m2K / LTA / ZTA)- De profielen zijn vervaardigd van glascomposiet welkeeen gunstigere warmteweerstand heeft dan traditioneelaluminium.

%

Levering Velux modulaire lichtstraat 1,00 st 33.040,00 % 33.040,00
33.040,00€

Opmerking klant

Paraaf klant
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CALCULATIEGoes Installaties B.V.
Project : PR160057 Het uitvoeren van dakwerkzaamhedenProjectomschrijving: Het vervangen van de lichtstraat
Calculatie: G160091Datum : 15-06-2016
 
Omschrijving Aantal Ehd p.st. Korting Totaal
Locatie 4 MontageMontage 1,00 st 3.650,00 % 3.650,00Maken van een bouwkundige opstand waarop delichtstraat komt te staan (stelpost) 1,00 st 5.320,00 % 5.320,00

8.970,00€

Opmerking klant

Paraaf klant
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CALCULATIEGoes Installaties B.V.
Project : PR160057 Het uitvoeren van dakwerkzaamhedenProjectomschrijving: Het vervangen van de lichtstraat
Calculatie: G160091Datum : 15-06-2016
 
Omschrijving Aantal Ehd p.st. Korting Totaal
Locatie 5 Verticaal transportVerticaal transport 1,00 st 630,00 % 630,00

630,00€

Opmerking klant

Paraaf klant

Project: PR160057 Het uitvoeren van dakwerkzaamheden Pagina 5 van 9



CALCULATIEGoes Installaties B.V.
Project : PR160057 Het uitvoeren van dakwerkzaamhedenProjectomschrijving: Het vervangen van de lichtstraat
Calculatie: G160091Datum : 15-06-2016
 
Omschrijving Aantal Ehd p.st. Korting Totaal
Locatie 6 Optie ventilerende modules6 stuks ventilerende modules t.b.v. comfort ventilatie,met verborgen motoraandrijving.
In deze prijs is opgenomen:- 1 stuks afstandbediening- 1 stuks bedieningstablet- 1 stuks regen- en windsensor- 6 stuks INTEGRA motorcontroller

1,00 st 6.440,00 % 6.440,00

Functioneel inregelen van ventilerende modules t.b.v.comfortventilatie, leveren en monteren externe kabels endraden, eventueel aanpassen van groepenkasten geheelop NACALCULATIE
1,00 st 0,00 % 0,00

6.440,00€

Opmerking klant

Paraaf klant
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CALCULATIEGoes Installaties B.V.
Project : PR160057 Het uitvoeren van dakwerkzaamhedenProjectomschrijving: Het vervangen van de lichtstraat
Calculatie: G160091Datum : 15-06-2016
 
Omschrijving Aantal Ehd p.st. Korting Totaal
Locatie 7 Optie energiebesparend 2-laags glasEnergiebesparend 2-laags glas met zonwerende coating.- Doorvalveilig- 8mm gehard glas- 20mm Argon- 3+3 mm dubbel gelamineerd glas- 1,1 / 48 / 27 (W/m2K / LTA / ZTA) Uw = 1,4 W/m2K

1,00 post 4.704,00 % 4.704,00

4.704,00€

Opmerking klant

Paraaf klant
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CALCULATIEGoes Installaties B.V.
Project : PR160057 Het uitvoeren van dakwerkzaamhedenProjectomschrijving: Het vervangen van de lichtstraat
Calculatie: G160091Datum : 15-06-2016
 
Omschrijving Aantal Ehd p.st. Korting Totaal
Locatie 8 Optie energiebesparend 3-laags glasEnergiebesparend 3-laags glas met zonwerende coating.- Doorvalveilig- 8mm gehard glas- 12mm Argon- 8mm gehard door warmtebehandeling- 12mm Argon- 3+3 mm dubbel gelamineerd glas- 0,7 / 43 / 24 (W/m2K / LTA / ZTA),  Uw = 1,0 W/m2K

1,00 st 7.000,00 % 7.000,00

7.000,00€

Opmerking klant

Paraaf klant
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CALCULATIEGoes Installaties B.V.
Project : PR160057 Het uitvoeren van dakwerkzaamhedenProjectomschrijving: Het vervangen van de lichtstraat
Calculatie: G160091Datum : 15-06-2016
 
Omschrijving Aantal Ehd p.st. Korting Totaal
Locatie 9 ProjectbegeleidingProjectbegeleiding / meetwerk 16,00 st 35,00 % 560,00

560,00€

Opmerking klant

Paraaf klant
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CALCULATIEGoes Installaties B.V.
Project : PR160057 Het uitvoeren van dakwerkzaamhedenProjectomschrijving: Meerprijs witte dakbedekking
Calculatie: G160092Datum : 15-06-2016
 Totale begroting (prijzen zijn inclusief arbeid) Bedrag 2 Meerprijs witte dakbedekking (Soprastar Flam) 10.467,16€

Totaal exclusief btw 10.467,16€

Akkoord
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CALCULATIEGoes Installaties B.V.
Project : PR160057 Het uitvoeren van dakwerkzaamhedenProjectomschrijving: Meerprijs witte dakbedekking
Calculatie: G160092Datum : 15-06-2016
 
Omschrijving Aantal Ehd p.st. Korting Totaal
Locatie 2 Meerprijs witte dakbedekking (Soprastar Flam)Afwerkstrook APP 60cm breed -10,00 m-1 12,84 % -128,40Afwerkstrook APP 60cm breed -90,00 m-1 12,84 4,00% -1.109,38Afwerkstrook APP 60cm breed -392,45 m-1 12,84 8,80% -4.595,62%Leveren en aanbrengen dakbedekking bitumen 2 lagenAPP -10,00 m2 26,25 % -262,50
Leveren en aanbrengen dakbedekking bitumen 2 lagenAPP -90,00 m2 26,25 4,00% -2.268,00
Leveren en aanbrengen dakbedekking bitumen 2 lagenAPP -1.267,55 m2 26,25 8,80% -30.345,15

%%Zelfklevende onderlaag IKO Base Quadra en Armour470 Hi-tec Wit toplaag (speciaal voor de stadsbieb) 10,00 st 34,76 % 347,60
Zelfklevende onderlaag IKO Base Quadra en Armour470 Hi-tec Wit toplaag (speciaal voor de stadsbieb) 90,00 st 34,76 4,00% 3.003,26
Zelfklevende onderlaag IKO Base Quadra en Armour470 Hi-tec Wit toplaag (speciaal voor de stadsbieb) 1.267,55 st 34,76 8,80% 40.182,76

%Randstroken Armour 470 Hi-tec wit (speciaal voor destadsbieb ontw 60cm) 10,00 m2 12,42 % 124,20
Randstroken Armour 470 Hi-tec wit (speciaal voor destadsbieb ontw 60cm) 90,00 m2 12,42 4,00% 1.073,09
Randstroken Armour 470 Hi-tec wit (speciaal voor destadsbieb ontw 60cm) 392,45 m2 12,42 8,80% 4.445,30

10.467,16€

Opmerking klant

Paraaf klant
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CALCULATIEGoes Installaties B.V.
Project : PR160057 Het uitvoeren van dakwerkzaamhedenProjectomschrijving: Meerprijs 8cm isolatie
Calculatie: G160108Datum : 15-06-2016
 Totale begroting (prijzen zijn inclusief arbeid) Bedrag 2 Meerprijs 8cm dakisolatie 10.269,73€

Totaal exclusief btw 10.269,73€

Akkoord
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CALCULATIEGoes Installaties B.V.
Project : PR160057 Het uitvoeren van dakwerkzaamhedenProjectomschrijving: Meerprijs 8cm isolatie
Calculatie: G160108Datum : 15-06-2016
 
Omschrijving Aantal Ehd p.st. Korting Totaal
Locatie 2 Meerprijs 8cm dakisolatieAangezien de wens is om op een R van 5 uit te komenvoor de platte daken van de Stadsbibliotheek zal er overde huidige constructie, welke een R van 1,6 heeft, eendakisolatieplaat van 8cm gelegd moeten worden. Delambdawaarde van PIR isolatie is 0,023.
Het sommetje wordt dan als volgt:
0,08m/0,023 = 3,48 m2W/K + 1,6 m2W/K = 5,08 m2W/K

%

PIR Alu 60mm, PU lijm, onderlaag zelfklevend, toplaag,gas, montage(deze combinatie is speciaal voor de Stadsbieb)
-10,00 m2 96,12 % -961,20

PIR Alu 60mm, PU lijm, onderlaag zelfklevend, toplaag,gas, montage(deze combinatie is speciaal voor de Stadsbieb)
-90,00 m2 96,12 4,00% -8.304,77

PIR Alu 60mm, PU lijm, onderlaag zelfklevend, toplaag,gas, montage(deze combinatie is speciaal voor de Stadsbieb)
-1.267,55 m2 96,12 8,80% -111.115,26

%8cm PIR isolatie, IKO base Quadra onderlaag, 470K24toplaag zwart, montage, kleinmateriaal 10,00 m2 104,32 % 1.043,20
8cm PIR isolatie, IKO base Quadra onderlaag, 470K24toplaag zwart, montage, kleinmateriaal 90,00 m2 104,32 4,00% 9.013,25
8cm PIR isolatie, IKO base Quadra onderlaag, 470K24toplaag zwart, montage, kleinmateriaal 1.267,55 m2 104,32 8,80% 120.594,51

10.269,73€

Opmerking klant

Paraaf klant
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Bijlage 1 
  



Gasthuistraat 32 (nieuwbouw)
Versie: 1

d.d. 21-9-2016

Nummer Onderdeel Eenheid Hoeveelheid

0-10

Hoeveelheid 

11-100

Hoeveelheid 

> 101

Hoeveel-

heid

Eenheid Prijs Begroting Akkoord voor 

uitvoering

100 Hout

107 Buitenschilderwerk, 2,5 laags systeem m¹ 11,73€            10,71€           9,69€             11,00 m¹ 10,71€             117,81€             

116 Buitenschilderwerk, 2,5 laags systeem m² 35,70€            30,60€           25,50€           2,21 m² 35,70€             78,90€               

200 Steenachtig

209 Vervangen dilatatievoegen m¹ 41,31€            23,30€           18,52€           14 m¹ 23,30€             326,20€             

211 Buitenschilderwerk, 2 laags systeem m² 20,40€            14,28€           12,24€           93,88 m² 14,28€             1.340,61€          

219 Anti-grafiti coating m² 11,22€            10,66€           9,53€             32,2 m² 10,66€             343,25€             

220 Reinigen m² 6,73€             5,05€             3,36€             998,13 m² 3,36€              3.353,72€          

500 Overige

515 steigerwerk, inclusief de- en montage en steigerdoek m² 16,83€            13,46€           11,22€           1079,08 m² 11,22€             12.107,28€         

SUBTOTAAL 17.667,76€      

Thunnissen Onderhoud Cruquius bv - Bennebroekerdijk 247 - 2142 LE - CRUQUIUS - T (023) 548 54 60 - F (023) 548 54 99 - E mkoopman@thunnissenonderhoud.nl - I www.thunnissenonderhoud.nl



Werkzaamheden niet opgenomen in de eenheidsprijzenlijst

Aantal Onderdeel Uren Loonkosten* Materiaal Onderaan-

neming

Toeslag 

01

Toeslag 02 Toeslag 03 Toeslag 

04

Prijs per stuk Totaalprijs Akkoord voor 

uitvoering

1 99-101: vervangen 3st. scharnieren multiplex deur 3,00 116,28€          28,50€           -€              4,34€       17,37€        -€           1,66€      168,16€          168,16€             

3 99-102: vastzetten bestaande houtwolcement plafondplaten 0,5 19,38€            2,00€             -€              0,64€       2,57€          -€           0,25€      24,83€            74,49€               

1 99-103: verwijderen oude knellat gevel en pur t.p.v. CV doorvoor wegsnijden 1 38,76€            2,00€             -€              1,22€       4,89€          -€           0,47€      47,34€            47,34€               

4 99-202: hardsteen/zandsteen repareren -€               260,00€         -€        -€           26,00€        -€       286,00€          1.144,00€          

2 99-203: hardstenen elementen stoep herplaatsen -€               550,00€         -€        -€           55,00€        -€       605,00€          1.210,00€          

33,2 99-204: reinigen graffiti d.m.v. micronevelstralen -€               33,50€           -€        -€           3,35€          -€       36,85€            1.223,42€          

24 99-205: betonreparatie  tot 50cm3 -€               30,00€           -€        -€           3,00€          -€       33,00€            792,00€             

1 99-206: betonreparatie  tot 100cm3 -€               60,00€           -€        -€           6,00€          -€       66,00€            66,00€               

1083,59 99-301: stalen gevelkozijnen vzv 2,5 laags verfsysteem 0,34 13,33€            4,15€             -€              0,52€       2,10€          -€           0,20€      20,31€            22.007,71€         

211,32 99-302: stalen gevelramen vzv 2,5 laags verfsysteem 0,34 13,33€            4,15€             -€              0,52€       2,10€          -€           0,20€      20,31€            4.291,91€          

3,25 99-303: stalen hemelwaterafvoeren vzv 2,5 laags verfsysteem 0,34 13,33€            4,15€             -€              0,52€       2,10€          -€           0,20€      20,31€            66,01€               

50,55 99-304: stalen raamdorpels vzv 2,5 laags verfsysteem 0,34 13,33€            4,15€             -€              0,52€       2,10€          -€           0,20€      20,31€            1.026,67€          

11,76 99-305: stalen gevelkozijnen - geveldeuren vzv 2,5 laags verfsysteem 0,61 23,45€            7,73€             -€              0,94€       3,74€          -€           0,36€      36,22€            425,95€             

34,78 99-306: stalen geveldeuren met glas vzv 2,5 laags verfsysteem 0,61 23,45€            7,73€             -€              0,94€       3,74€          -€           0,36€      36,22€            1.259,73€          

2,78 99-307: stalen geveldeuren met glas kaal maken en vzv 3 laags verfsysteem 2,23 86,36€            11,64€           -€              2,94€       11,76€        -€           1,13€      113,82€          316,42€             

8 99-307: stalen leuningen vzv 2,5 laags verfsysteem 0,34 13,33€            4,15€             -€              0,52€       2,10€          -€           0,20€      20,31€            162,48€             

1 99-308: diverse staalwerk, houders vzv 2,5 laags verfsysteem 1,49 57,60€            14,40€           -€              2,16€       8,64€          -€           0,83€      83,62€            83,62€               

1 99-309: stalen onderdelen zonwering zuidgevel vzv 2,5 laags verfsysteem 4,74 183,76€          61,24€           -€              7,35€       29,40€        -€           2,82€      284,57€          284,57€             

1 99-310: stalen trap incl. bordes en balustraden vzv 3 laags verfsysteem 104,49 4.049,99€       450,00€         -€              135,00€   540,00€      -€           51,75€    5.226,74€       5.226,74€          

1 99-311: stalen gevelroosters vzv 2,5 laags verfsysteem 4,33 167,99€          42,00€           -€              6,30€       25,20€        -€           2,41€      243,90€          243,90€             

1 99-312: stalen houder vzv 2,5 laags verfsysteem 1,49 57,60€            14,40€           -€              2,16€       8,64€          -€           0,83€      83,62€            83,62€               

1 99-313: stalen anti-inklimijzer vzv 2,5 laags verfsysteem 1,49 57,60€            14,40€           -€              2,16€       8,64€          -€           0,83€      83,62€            83,62€               

147
99-320: tijdelijk demonteren stalen kokerprofielen en glaslijsten van de stalen gevelkozijnen t.b.v. 

vervangen beglazing (i.c.m. 99-503)
1,05 40,50€            50,00€           145,00€         2,72€       10,86€        14,50€        1,04€      264,62€          38.899,14€         

47 99-321: het nalopen en aanpassen van de draai- en kantelramen, inclusief nieuwe glaslijsten -€               360,00€         -€        -€           36,00€        -€       396,00€          18.612,00€         

14 99-322: het nalopen en repareren van de deuren incl. nieuwe glaslijsten -€               1.060,00€      -€        -€           106,00€      -€       1.166,00€       16.324,00€         

57 99-323: roesten ijzerwerk verwijderen en herstel gevel -€               13,50€           -€        -€           1,35€          -€       14,85€            846,45€             

95,3 99-501: realiseren vlakke ondergrond op rotstuin t.b.v. aanvoer nieuwe beglazing (i.c.m. 99-503) 0,30 11,63€            15,00€           -€              0,80€       3,20€          -€           0,31€      30,93€            2.947,63€          

481,5 99-502: steigerkappen gevelsteiger incl. frame -€               11,22€           -€        -€           1,12€          -€       12,34€            5.941,71€          

1 99-503: vervangen bestaande beglazing (i.c.m. 99-320) 141,42 5.481,44€       99.500,00€    164,44€   657,77€      9.950,00€   63,04€    115.816,69€   115.816,69€       

154 99-504: toepassen mobiel stofscherm binnenzijde t.b.v. glasvervanging 0,50 19,38€            30,00€           -€              1,48€       5,93€          -€           0,57€      57,35€            8.831,90€          

33 99-505: (de)monteren screens en tijdelijk opslaan (i.c.m. 99-320/99-503) 0,25 9,69€             95,00€           0,29€       1,16€          9,50€          0,11€      115,75€          3.819,75€          

1
99-507:  Vervangen bestaande beglazing voor nieuwe brandvertragende beglazing [i.c.m. punt 99-

320] -€               
3.963,07€      -€        -€           396,31€      -€       4.359,38€       4.359,38€          

1
99-508:  Vervangen bestaande gevelrooster) voor een brandvertragend gevelrooster (doorvoer; 

vaste schoep. Afmeting 49x49cm
1,80 69,77€            188,00€         -€              7,73€       30,93€        -€           2,96€      299,40€          299,40€             

42 99-509: Het tijdelijk plaatsen van bouwhekken t.b.v. bescherming publiek en opslag bouwmateriaal 0,20 7,75€             18,50€           -€              0,79€       3,15€          -€           0,30€      30,49€            1.280,58€          

1
99-510:  STELPOST vernieuwen glaslijsten, stijlen, dorpels stalen gevelkozijnen, (STELPOSTper 

gevelkozijn)
-€               500,00€         -€        -€           50,00€        -€       550,00€          550,00€             

1 99-511: Glasbewassing, buiten- en binnenzijde -€               780,00€         -€        -€           78,00€        -€       858,00€          858,00€             

1
99-512: Vervangen roestende schroeven/ popnagels; enkele punten opnieuw richten en hekwerk 

plaatselijk reinigen
8,00 310,08€          10,00€           -€              9,60€       38,41€        -€           3,68€      371,77€          371,77€             

1 99-512: STELPOST model ruiten, uitvoering proefsegment -€               2.500,00€      -€        -€           250,00€      -€       2.750,00€       2.750,00€          

1
99-513: Beschermende voorzieningen tijdens uitvoering, zoals het plaatsen van tijdelijke 

afzetvoorzieningen
24,00 930,24€          360,00€         -€              38,71€     154,83€      -€           14,84€    1.498,61€       1.498,61€          

1 OPTIE 01: vervangen bestaande lekke ruiten, e.e.a. volgens overzicht bijlage 5 -€               11.390,42€    -€        -€           1.139,04€   -€       12.529,46€     12.529,46€         

1 OPTIE 02: vervangen bestaande lekke ruiten voor nieuwe brandvertragende beglazing -€               1.420,98€      -€        -€           142,10€      -€       1.563,08€       1.563,08€          

1 OPTIE 03: het toepassen van HR++ beglazing in zonwerende uitvoering -€               12.000,00€    -€        -€           1.200,00€   -€       13.200,00€     13.200,00€         

SUBTOTAAL 291.954,95€    

* Uurtarief is € 38,76

TOTAAL 309.622,71€    
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Alle bedragen zijn in Euro (EUR)
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Omschrijving Aantal Eenheid Arbeid Materiaal OA Alle kost. soorten Totaal Totaal

Bruto totaal, excl. BTW 1 17.667,76 17.667,76 17.667,76

17.667,76 17.667,76 17.667,76 17.667,76
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Omschrijving Aantal Eenheid Arbeid Materiaal OA Alle kost. soorten Totaal Totaal

Netto totaal 1 41.946,01 21.479,90 198.441,60 261.867,51 261.867,51

41.946,01 21.479,90 198.441,60 261.867,51 261.867,51 261.867,51

ABK (3%) + AK (12%) % 15% 15% 9.513,89

6.291,90 3.221,98 9.513,89

W + R (1%) % 1% 1% 729,40

482,38 247,02 729,40

OA (10%) % 10% 19.844,16

19.844,16 19.844,16

Totaal excl. BTW 291.954,95



 

 

 

 

Bijlage 2 
 



Legenda 

# Onderdeel Eenheid

100 Hout en plaatmateriaal

119 Reparatie tot 50 cm³ st
120 Reparatie tot 100 cm³ st
121 Reparatie tot 200 cm³ st
122 Reparatie tot 400 cm³ st
123 Herstel van scheuren in hout per 10 cm 10cm
124 Verbindingen uitfrezen en vullen st
125 Reparatie laminatie tot 25 cm lang st
126 Reparatie laminatie tot 50 cm lang st
127 Reparatie laminatie tot 100 cm lang st
128 Reparatie laminatie tot 200 cm lang st
129 Reparatie laminatie langer dan 200 cm m¹
130 Uitnemen standaard draaienddeel per st. st
131 Vervangen onderdorpel 3 m¹ st
132 Vervangen onderdorpel 3 m¹, monumentaal st
133 Vervangen onderdorpel 1,7 m¹ st
134 Vervangen onderdorpel 1,7 m¹, monumentaal st
135 Vervangen onderdorpel 1,2 m¹ st
136 Vervangen onderdorpel 1,2 m¹, monumentaal st
137 Vervangen onderdorpel 1 m¹ st
138 Vervangen onderdorpel 1 m¹, monumentaal st
139 Vervangen onderdorpel 0,8 m¹ st
140 Vervangen onderdorpel 0,8 m¹, monumentaal st
141 Vaste kosten bij deelvervanging st
142 Vaste kosten bij deelvervanging, monumentaal st
143 Vervangen stijlstuk (uitgaande van 1 m1) t.p.v. metselwerk st
144 Vervangen stijlstuk (uitgaande van 1 m1) t.p.v. metselwerk, monumentaal st
145 Vervangen stijlstuk (uitgaande van 1 m1) t.p.v. draaideel st
146 Vervangen stijlstuk (uitgaande van 1 m1)  t.p.v. draaideel, monumentaal st
147 Vervangen stijlstuk (uitgaande van 1 m1) t.p.v. draaideel+glas(enkel) uitgaande van 1 m2. st
148 Vervangen stijlstuk (uitgaande van 1 m1) t.p.v. draaideel+glas (HR+) uitgaande van 1 m2. st
149 Vervangen stijlstuk (uitgaande van 1 m1) t.p.v. draaideel+glas (HR++) uitgaande van 1 m2. st
150 Vervangen stijlstuk (uitgaande van 1 m1) t.p.v. draaideel+glas (HR+++) uitgaande van 1 m2. st
151 Vervangen stijlstuk (uitgaande van 1 m1) t.p.v. draaideel+glas, monumentaal uitgaande van 1 m2. st
152 Vervangen stijlstuk (uitgaande van 1 m1) t.p.v. 2x vastglas (enkel) uitgaande van 1 m2. st
153 Vervangen stijlstuk (uitgaande van 1 m1) t.p.v. 2x vastglas (HR+) uitgaande van 1 m2. st
154 Vervangen stijlstuk (uitgaande van 1 m1) t.p.v. 2x vastglas (HR++) uitgaande van 1 m2. st
155 Vervangen stijlstuk (uitgaande van 1 m1) t.p.v. 2x vastglas (HR+++) uitgaande van 1 m2. st
156 Vervangen stijlstuk (uitgaande van 1 m1) t.p.v. 2x vastglas, monumentaal uitgaande van 1 m2. st
157 Vaste kosten bij deelvervanging vast glas (enkel /draaiend deel uitgaande van 1 m2. st
158 Vaste kosten bij deelvervanging vast glas (HR+) /draaiend deel uitgaande van 1 m2. st
159 Vaste kosten bij deelvervanging vast glas (HR++) /draaiend deel uitgaande van 1 m2. st
160 Vaste kosten bij deelvervanging vast glas (HR+++) /draaiend deel uitgaande van 1 m2. st
161 Vaste kosten bij deelvervanging vast glas/draaiend deel, monumentaal uitgaande van 1 m2. st
162 Vaste kosten bij deelvervanging vast glas/draaiend deel, monumentaal uitgaande van 1 m2. st
163 Vaste kosten bij deelvervanging vast glas /vast glas (HR+) uitgaande van 1 m2. st
164 Vaste kosten bij deelvervanging vast glas /vast glas (HR++) uitgaande van 1 m2. st
165 Vaste kosten bij deelvervanging vast glas /vast glas (HR+++) uitgaande van 1 m2. st
166 Vaste kosten bij deelvervanging vast glas/vast glas, monumentaal uitgaande van 1 m2. st
167 Glaslat vervangen per m¹ m¹
168 Neuslat vervangen per m¹ m¹
169 Weldorpel vervangen per m¹ m¹
170 Vervangen van boeideel incl. achterhout m²
171 Vervangen van boeideel excl. achterhout m²
172 Multiplex paneel vervangen m²
173 Vervangen van beglazingskit m¹
174 Vervangen van stopverfranden m¹

200 Steenachtig
201 Inboeten metselwerk m²
202 Vervangen voegwerk, platvol m²
203 Vervangen voegwerk, gesneden m²
204 Vervangen voegwerk, geknipt m²
205 Vervangen voegwerk, verdiept m²
206 Vervangen voegwerk, monumentaal (kalkgebonden mortel) m²
207 Vervangen voegwerk, monumentaal, meerwerk snijwerk m²
208 Gevelrollaag vernieuwen m¹
209 Vervangen dilatatievoegen m¹
213 Reparatie betonrot tot 50 cm³ st
214 Reparatie betonrot tot 100 cm³ st
215 Reparatie betonrot tot 200 cm³ st
216 Reparatie betonrot tot 400 cm³ st
217 Vervangen kitvoegen m¹
218 Herstel van stucwerk (cementgebonden) m²
219 Anti-grafiti coating m²
220 Reinigen m²
221 Vervangen lood bij opgaand metselwerk m¹
222 Keramische onderdelen (waterslagen) m¹
223 Keramische onderdelen ( bijv. tegelwerk als gevelbekleding) m²
224 Natuursteen/kunststeen (dorpel) m¹
225 Natuursteen/kunststeen (gevelbekleding) m²

300 Metaal
301 Aanbrengen schopplaat st.
302 Aanbrengen hoekbeschermingsprofiel st.
309 Gegalvaniseerd muisrooster st

400 Kunststof
404 Reinigen m²
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Object: Bibliotheek

Adres: Gasthuisstraat 32 (nieuwbouw)

Positie: Oost gevel (voorzijde)

119 st 135 st 151 st 167 m¹ 208 m¹ 501 m¹
120 st 136 st 152 st 168 m¹ 209 10 m¹ 502 m¹
121 st 137 st 153 st 169 m¹ 213 st 503 m¹
122 st 138 st 154 st 170 m² 214 st 504 m¹
123 10cm 139 st 155 st 171 m² 215 st 505 st.
124 st 140 st 156 st 172 m² 216 st 506 st.
125 st 141 st 157 st 173 m¹ 217 m¹ 507 st.
126 st 142 st 158 st 174 m¹ 218 m²
127 st 143 st 159 st 219 m² Overige opmerkingen:
128 st 144 st 160 st 201 m² 220 234,03 m² * heraklith platen nalopen/bevestigen (99-102)

129 m¹ 145 st 161 st 202 m² 221 m¹ * herstel natuursteen (99-202)

130 st 146 st 162 st 203 m² 222 m¹ * herstel betonschade (99-205 / 99-206)

131 st 147 st 163 st 204 m² * gat van oude doorvoer dichtmaken (99-206)

132 st 148 st 164 st 205 m² 301 st. * verwijderen roesten ijzerwerk + herstel (34 st.) (99-323)

133 st 149 st 165 st 206 m² 302 st. * vervangen beglazing voor HR++ (99-320 / 99-503 / 99-504)

134 st 150 st 166 st 207 m² 309 st * OPTIE: zonwerende beglazing (99-506)
* hekwerk: roestende schroeven/popnagels vervangen. Enkele punten opnieuw richten en hekwerk reinigen (99-512)

+ aanbrengen verhoging door Thunnissen Onderhoud i.o.v.



Object: Bibliotheek

Adres: Gasthuisstraat 32 (nieuwbouw)

Positie: Zuid gevel (linker zijde)

119 st 135 st 151 st 167 m¹ 208 m¹ 501 m¹
120 st 136 st 152 st 168 m¹ 209 m¹ 502 m¹
121 st 137 st 153 st 169 m¹ 213 st 503 m¹
122 st 138 st 154 st 170 m² 214 st 504 m¹
123 10cm 139 st 155 st 171 m² 215 st 505 st.
124 st 140 st 156 st 172 m² 216 st 506 st.
125 st 141 st 157 st 173 m¹ 217 m¹ 507 st.
126 st 142 st 158 st 174 m¹ 218 m²
127 st 143 st 159 st 219 m² Overige opmerkingen:
128 st 144 st 160 st 201 m² 220 211,90 m² * herstel natuursteen (99-202)

129 m¹ 145 st 161 st 202 m² 221 m¹ * graffiti verwijderen (99-204)

130 st 146 st 162 st 203 m² 222 m¹ * herstel betonschade (99-205 / 99-206)

131 st 147 st 163 st 204 m² * vervangen beglazing voor HR++ (99-320 / 99-503 / 99-504)

132 st 148 st 164 st 205 m² 301 st. * (de)monteren incl. schoonmaken kappen en tijdelijk opslaan screens (99-505)

133 st 149 st 165 st 206 m² 302 st. * OPTIE: zonwerende beglazing (99-506)

134 st 150 st 166 st 207 m² 309 st * vervangen beglazing 2e verdieping voor HR++ incl. brandwerend (99-320 / 99-503 / 99-504 of OPTIE 02)
* kelderramen vervangen door vastglas met rooster HR++ incl. brandwerend  (99-320 / 99-503 / 99-504 of OPTIE 02)



Object: Bibliotheek

Adres: Gasthuisstraat 32 (nieuwbouw)

Positie: West gevel (achterzijde)

119 st 135 st 151 st 167 m¹ 208 m¹ 501 m¹
120 st 136 st 152 st 168 m¹ 209 m¹ 502 m¹
121 st 137 st 153 st 169 m¹ 213 st 503 m¹
122 st 138 st 154 st 170 m² 214 st 504 m¹
123 10cm 139 st 155 st 171 m² 215 st 505 st.
124 st 140 st 156 st 172 m² 216 st 506 st.
125 st 141 st 157 st 173 m¹ 217 m¹ 507 st.
126 st 142 st 158 st 174 m¹ 218 m²
127 st 143 st 159 st 219 m² Overige opmerkingen:
128 st 144 st 160 st 201 m² 220 377,20 m² * heraklith platen nalopen/bevestigen (99-102)

129 m¹ 145 st 161 st 202 m² 221 m¹ * herstel natuursteen (99-202)

130 st 146 st 162 st 203 m² 222 m¹ * terrein enkele tegels vlak leggen i.v.m. struikelgevaar (99-203)

131 st 147 st 163 st 204 m² * graffiti verwijderen (99-204)

132 st 148 st 164 st 205 m² 301 st. * herstel betonschade (99-205 / 99-206)

133 st 149 st 165 st 206 m² 302 st. * vervangen beglazing voor HR++ (99-320 / 99-503 / 99-504)

134 st 150 st 166 st 207 m² 309 st * OPTIE: zonwerende beglazing (99-506)



Object: Bibliotheek

Adres: Gasthuisstraat 32 (nieuwbouw)

Positie: Noord gevel (rechterzijde)

119 st 135 st 151 st 167 m¹ 208 m¹ 501 m¹
120 st 136 st 152 st 168 m¹ 209 4 m¹ 502 m¹
121 st 137 st 153 st 169 m¹ 213 st 503 m¹
122 st 138 st 154 st 170 m² 214 st 504 m¹
123 10cm 139 st 155 st 171 m² 215 st 505 st.
124 st 140 st 156 st 172 m² 216 st 506 st.
125 st 141 st 157 st 173 m¹ 217 m¹ 507 st.
126 st 142 st 158 st 174 m¹ 218 m²
127 st 143 st 159 st 219 m² Overige opmerkingen:
128 st 144 st 160 st 201 m² 220 175,00 m² * 3x scharnier deur vervangen (99-101)

129 m¹ 145 st 161 st 202 m² 221 m¹ * houtwolcement platen nalopen/bevestigen (99-102)

130 st 146 st 162 st 203 m² 222 m¹ * resten oude houten knellat verwijderen van gevel + pur rondom doorvoer CV wegsnijden (99-103)

131 st 147 st 163 st 204 m² * herstel natuursteen (99-202)

132 st 148 st 164 st 205 m² 301 st. * terrein enkele tegels vlak leggen i.v.m. struikelgevaar (99-203)

133 st 149 st 165 st 206 m² 302 st. * herstel betonschade (99-205 / 99-206)

134 st 150 st 166 st 207 m² 309 st * verwijderen roesten ijzerwerk + herstel (23 st.) (99-323)
* voorziening d.m.v. houten constructie over rotstuin aanbrengen t.b.v. bereikbaarheid werkzaamheden (99-501)
* vervangen beglazing voor HR++ (99-320 / 99-503 / 99-504)
* OPTIE: zonwerende beglazing (99-506)



 

 

 

 

Bijlage 3 
 



       TECHNISCH ADVIES TA15 – PH002a Onderhoud buitenschilderwerk Aan de Stadbibliotheek  Gelegen aan de  - Gasthuisstraat 32 Te HAARLEM.         

            



2  

  Opdrachtgever:  Gemeente Haarlem      Schilder:   Ripperda Vastgoedbehoud  T.a.v. de heer A. Mooi Garenkokerskade 19 2013 AJ HAARLEM a.mooi@ripperda.nl         Verfleverancier:  ProCoatings BV     De heer R. Verschuure       Stephensonstraat 44     2014 KD HAARLEM     r.verschuure@procoatings.nl        Datum: 8 januari 2015 Herzien op: 1 september 2016      VEVEO COATINGS – UITHOORN Techniek:   +31(0)297 – 54 1855 Customer Service:   +31(0)297 – 54 1850 Fax:                     +31(0)297 – 54 1851  Adviseur:  Patrick Hartog Telefoon:  +31(0)6 – 51 17 68 33 E-mail:   patrick.hartog@veveo.nl 
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HUIDIGE CONDITIE EN SITUATIE:  Opname datum: 11 december 2014 Herzien op: 1 september 2016   
Dit verftechnisch advies is opgesteld op basis van de aangeleverde informatie en foto’s door de heer D. Kalkman van Procoatings Haarlem - Heemskerk.  Inspectie van de ondergrond:  Ondergrond:  Verzinkt staal, buitenschilderwerk  Onderdeel:  Gevelkozijnen, ramen en deuren en noodtrap.  Het huidige verfsysteem:   Het metaaloppervlak is behandeld met een polyurethan verfsysteem.  Het huidige verfsysteem vertoont gebreken zoals o.a.  - poederende verflagen. - vervuiling. - Plaatselijk mechanische beschadigingen. - Plaatselijk veel corrosie. - Plaatselijk zinkzouten aanwezig. - Diverse kitzomen zijn niet meer intact.  Noot: Liggende delen zijn niet afwaterend en de kokers aan de bovenzijde niet afgesloten.       De huidige detaillering kan schade geven in de toekomst.  In de onderstaande foto’s kunt u de huidige situatie / conditie waarnemen.  
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 Ondergrond:  Beton, buitenschilderwerk  Onderdeel:  Betonwanden etc…  Het huidige verfsysteem:   Momenteel is het oppervlak behandeld met een dispersie verfsysteem.  De bestaande ondergrond vertoont gebreken zoals:  - plaatselijk sterke vervuiling. - Mos-en/of algaangroei. - plaatselijk mechanische beschadigingen. - Graffiti.  Opmerking: Gezien de huidige detaillering kunnen wij niet uitsluiten dat in de toekomst de vervuiling weer terug zal komen.   In de onderstaande foto’s kunt u de huidige situatie / conditie waarnemen.   
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                                                   VERFTECHNISCH ADVIES  BUITENSCHILDERWERK:   Thermisch verzinkt staal: 2 ½ schildersbeurt met als toplaag CELSOR Polyurethan HS halfglans.   Ondergrond:  Staal, buitenschilderwerk  Onderdeel:  Gevelkozijnen, ramen en deuren en noodtrap.  Voorbehandeling:  Alle ondeugdelijke en/of slecht hechtende verflagen, alle roest, onderroest, zinkoxide en andere verontreinigingen verwijderen. Het metaaloppervlak mechanisch reinigen (hand- of machinale reiniging) tot reinheidsgraad St 3 volgens Europese norm ISO 8501-1.  De intacte verflagen afwassen met water, waaraan een reinigingsmiddel is toegevoegd. Nawassen met schoon water. Na droging deze lagen mechanisch schuren en stofvrij maken.  De krapeilanden dienen na het schuren een gelijkmatige overgang met de huidige afwerklaag te hebben.  De ondergrond opruwen d.m.v. schuren met schuurpapier en stofvrij maken.  Daar waar nodig aansluitingen en kitzomen vervangen met Sikaflex UV 84. Verkrijgbaar bij Procoatings.   Verfsysteem:  Het kale staal ruim en vol gronden met CELSOR Metal Universal Primer. Droge laagdikte ca. 50 micrometer.  Noot: Omdat er afgelakt wordt met een 2 componenten verfproduct, de Metal Universal Primer minimaal 36 uur laten drogen.  Het geheel voorlakken met CELSOR Polyurethan HS Halfglans. Droge laagdikte ca. 75 micrometer. Na droging luchtig schuren, stofvrij maken.  Het geheel vol en dekkend aflakken met CELSOR Polyurethan HS Halfglans. Droge laagdikte ca. 75 micrometer.  Noot: corrosie van de niet behandelde delen, zoals de zij of achterkant is niet uit te sluiten. 
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  Mineraal: Vol en dekkend aanbrengen met COLLIX Housepaint.    Ondergrond:  Mineraal, buitenschilderwerk  Onderdeel:  Het eerder geschilderde mineraalwerk.  Voorbehandelingen:  Alle ondeugdelijke en/of slecht hechtende verflagen volledig verwijderen m.b.v. het daartoe geschikte middel.  De gehandhaafde verflagen grondig reinigen d.m.v. hogedrukreinigen, eventueel in combinatie met TEVAN Algvrij. Algaangroei zo goed mogelijk verwijderen. De betreffende plaatsen behandelen met TEVAN Algvrij. E.e.a. volgens de specificaties in het Technisch Rapport.  Luchtbellen, beschadigingen, e.d. repareren in sterkte en structuur van de ondergrond conform voorschriften fabrikant.  Verfsysteem:  Kale plaatsen, eventueel uitgevoerde reparaties en poederende en zuigende ondergronden voorstrijken met COLLIX Unifix. Daarbij 1 deel voorstrijkmiddel verdunnen met 4 delen water. Bij voorkeur middels kwastapplikatie (eventueel met rolborstel) verwerken. Minimaal 16 uur laten drogen (bij 20C en 65% R.V.).  Na droging van het voorstrijkmiddel het gehele werk gronden met COLLIX Housepaint.  Het geheel vol en dekkend afwerken met COLLIX Housepaint.  Noot: eventueel afwerken met een anti-graffiti coating.      
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1 Inleiding 
 

 

 

1.1 Opdracht 
Ten aanzien van De Bibliotheek Haarlem Centrum heeft ENGIE van de Gemeente Haarlem de 

opdracht ontvangen om onderzoeksresultaten aangaande mogelijke installatieconcepten voor 

ventilatie en/of luchtbehandeling in een studierapport te verwerken. 

 

1.2 Doel 
Het studierapport heeft tot doel de installatieconcepten voor ventilatie en/of luchtbehandeling te 

omschrijven, te koppelen aan Wet- en regelgeving als bouwbesluit en ARBO en de invloed van 

gebouwschilverbetering weer te geven. Afsluitend zullen de kosten voor realisatie dan wel 

inpassing van de verschillende concepten weergegeven worden. 

 

1.3 Scope van studie 
In het studierapport zullen onderstaande onderwerpen worden behandeld: 

- Omschrijving van het object en functionaliteit; 

- Omschrijving van de huidige installaties; 

- Van toepassing zijnde Wet- en regelgeving ten aanzien van ventilatie, klimaat en comfort; 

- Uiteenzetting uitgangspunten ten aanzien van ventilatie; 

- Installatieconcepten voor ventilatie, klimaat en comfort; 

- Bijkomende werkzaamheden; 

- Invloed uitvoering gebouwschil op uitvoering en werking installatieconcepten; 

- Kosten installatieconcepten. 

 

1.4 Onderleggers voor studie 
Aangaande de studie naar mogelijke installatieconcepten is gebruik gemaakt van: 

- Beschikbare tekeningen van het gebouw en huidige installaties zoals aanwezig in een 

archiefkast in de luchtbehandelingsruimte in de kelder van het gebouw; 

- Inspectie ter plaatse om de gebouwschil, de functionaliteit van de verschillende bouwdelen 

en de status van het gebouw in kaart te brengen; 

- Inmeten van hoogtematen om inpassing van mogelijke concepten te kunnen bestuderen. 
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2 Object en functionaliteit 
 

 

2.1 Het object 
 

2.1.1 Omschrijving van object 
Het object is opgebouwd uit meerdere bouwdelen, namelijk: 

- Het studiehuis betreft een rijksmonument, deels uit 1612; 

- De bibliotheek opgebouwd uit beton en glas. 

 

Het studiehuis: 

Het studiehuis betreft het rijksmonument de Oude Cloveniers Doelen uit 1612. Het rijksmonument 

betreft twee haaks op elkaar staande vleugels met trapgevels en behelst onderstaande: 

- Poortdoorgang geeft toegang tot binnenplaats, waaraan gelegen fraaie langgerekte gevel 

met trapgevel boven ingang; 

- 18e eeuwse stoep met fraai leuning, inwendig doelenzaal met grote schoorsteen; 

- Aan de binnenplaats huisje in steen opgetrokken; 

- Kenauszaal 18e eeuws met goed interieur eraan grenzend, houten gebouw; 

- In het plaveisel ronde natuursteen met gebeeldhouwde lelie. 

 

Bij inpassing van vervangende installaties dan wel aanpassingen aan bestaande installaties dient 

sterk rekeningen gehouden te worden met behoud van het rijksmonument. 

 

De bibliotheek: 

Het gebouw is modern opgetrokken en is opgebouwd uit beton met grote glazen oppervlakken. 

 

2.1.2 Opbouw van het object 

Het object is opgebouwd uit meerdere bouwlagen per bouwdeel. 

 

Het studiehuis: 

- Begane grond; 

- 1e verdieping; 

- 2e verdieping (zolder). 

 

De bibliotheek: 

- Kelder; 

- Begane grond; 

- 1e verdieping; 

- 2e verdieping. 
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2.2 Functionaliteit van object 
In de verschillende bouwdelen zijn de verschillende functies ondergebracht. Deze zullen per 

bouwdeel worden omschreven. 

 

2.2.1 Het studiehuis 
In het studiehuis zijn onderstaande functionaliteiten ondergebracht: 

Begane grond: - Het Café “Coffee Star”; 

- Spreekkamer; 

- Kantoor; 

- Multifunctionele zaal (ruimte) met podium en stoelenberging; 

- Boekenlift; 

- Toiletten; 

- Trappenhuizen (2x); 

- Verkeersruimten (gang). 

1e Verdieping: - Patch- en bergruimte; 

- Vergaderruimte; 

- Pantry met kantine; 

- Foyer multifunctionele zaal (ruimte); 

- Boekenlift; 

- Toiletten; 

- Trappenhuizen (2x); 

- Verkeersruimten (gang); 

- Technische ruimte voor ventilatie / luchtbehandeling (achter Foyer); 

2e Verdieping: - Technische ruimten voor ventilatie / luchtbehandeling (in nok boven  

berging); 

- Vergaderruimte; 

- Berging; 

- Studieruimte; 

- Boekenlift; 

- Toiletten; 

- Trappenhuizen (2x); 

- Verkeersruimten (gang). 

 

2.2.2 De bibliotheek 

In de bibliotheek zijn onderstaande functionaliteiten ondergebracht: 

Kelder: - Technische ruimte voor ventilatie / luchtbehandeling; 

- Bibliotheek (publieksruimte); 

- Voorleeskelder (publieksruimte); 

- Boekenkluis (2x); 

- Boekenmagazijn / tijdschriften; 

- Ruimten voor technische dienst; 

- Lift; 

- Trappenhuizen; 

- Verkeersruimten (gang). 

Begane grond: - Entree; 

- Sorteerruimte; 

- Klantenservicebalie; 
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- Bibliotheek (publieksruimte); 

- Kantoorruimten; 

- Spreekkamer; 

- Activiteitenruimte (publieksruimte); 

- Sanitaire ruimten (toiletten, werkkast); 

- Lift; 

- Exploitatieruimte; 

- Trappenhuizen; 

- Verkeersruimten (gang). 

1e Verdieping: - Bibliotheek (publieksruimte); 

- Open leercentrum (publieksruimte); 

- Kantoorruimten; 

- Spreekkamer; 

- Lift; 

- Trappenhuizen; 

- Verkeersruimten (gang); 

- Vide. 

2e Verdieping: - Technische ruimte voor stookinstallaties (cv-ketels, verdelers warmte 

en regelkast); 

- Kantoorruimten; 

- Reproruimte;  

- Computerruimte; 

- Spreekkamers; 

- Kantine met pantry; 

- Keuken; 

- Lift; 

- Trappenhuizen; 

- Verkeersruimten (gang). 

 

2.3 Indruk van het gebouw 
Het studiehuis: 
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De bibliotheek: 
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2.4 Belangrijke eigenschappen 
Bij vervanging dan wel aanpassing van installaties voor ventilatie en/of luchtbehandeling dient 

rekening te worden gehouden met minimaal onderstaande eigenschappen: 

- Het studiehuis betreft een rijksmonument; 

- Het object is in het centrum van Haarlem gelegen; 

- In de directe omgeving van de bibliotheek zijn woningen gesitueerd; 

- Zeer beperkte hoogte voor inpassing van installaties en/of onderdelen hiervan; 

- Huidige technische ruimten beschikken niet van voldoende volume om extra installaties dan 

wel installaties van groter capaciteit onder te brengen; 

- Zeer beperkte inpandige ruimte voor het inrichten van technische ruimten voor installaties. 
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3 Huidige installaties 
 

 

3.1 Algemeen 
Huidig worden de gebouwen verwarmd en geventileerd. De wijze waarop verschilt per bouwdeel. 

Een beperkt aantal vertrekken zijn voorzien van decentrale koelinstallaties. Dit betreffen 

voornamelijk vetrekken met een kantoorfunctie. 

 

3.2 Ventilatie 
 

3.2.1 Ventilatie van het studiehuis 
Er zijn 2 technische ruimten waarin de luchtbehandelingskasten voor ventilatie zijn geplaatst. 
Alvorens de lucht aan de vertrekken wordt toegevoerd wordt deze gefilterd en verwarmd tot 
ruimtetemperatuur. Er is geen sprake van koeling en/of warmteterugwinning. Lucht wordt 
toegevoerd via luchttoevoerkanalen en luchttoevoerroosters; 
 
De ruimtelucht wordt afgezogen via luchtafzuigvoorzieningen en via afblaasvoorzieningen naar 
buiten afgevoerd. 
 

 
            



Studierapport installatieconcepten Projectnummer: 8002645765 

 Documentnummer:  SR-01 Status: Definitief 

 Versie: V-1.2 Datum: 8 Oktober 2020 

 

  

ENGIE Services Nederland NV, Studierapport installatieconcepten | SR-01 / V-1.2    | 12 

3.2.2 Ventilatie van de bibliotheek 
Ten aanzien van het toevoeren van ventilatielucht is in de kelder van de bibliotheek een 
luchtbehandelingskast opgesteld. De lucht wordt via een luchtkanalenstel en diverse 
luchttoevoerrooster aan verschillende vertrekken toegevoerd. 
 
In de patch- en opslagruimte van het Studiehuis is een afzuigkast geplaatst die zorg draagt voor 
de luchtafzuiging van bibliotheek op begane grond niveau. Voor afzuiging van de 1e verdieping is 
op het dak van de 1e verdieping een luchtafzuigkast aanwezig. Via een dakkanaal die is 
aangesloten op de luchtafzuigkast en een afzuigrooster in de kap van de vide wordt lucht 
aangezogen vanuit het gebouw. Er is geen sprake van koeling en/of van warmteterugwinning. 
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Vanuit de kelder zijn luchtkanalen, hoofdzakelijk uit het zicht, naar de begane grond en de 1e 
verdieping aangebracht. Via wandroosters wordt de lucht aan de vertrekken toegevoerd. Ook in 
de expeditieruimte op de begane grond is een toevoerventilator aangebracht. 
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De ventilatie van de 2e verdieping bestaat uit mechanische afzuiging met behulp van 

verschillende dakventilatoren. Ten aanzien van de toevoer van verse buitenlucht geldt dat deze 

op natuurlijke wijze toetreedt via roosters (dauerluftung) in de kozijnen dan wel via te openen 

ramen. Ook in dit geval is er geen sprake van warmteterugwinning. 

 

Kantoren en spreekkamers op de begane grond en 1e verdieping worden niet of zeer slecht 

geventileerd. 

   

3.3 Verwarmingsinstallatie 
 

3.3.1 Verwarming van het studiehuis 

Afhankelijk van de mogelijkheden en functionaliteit van de ruimte wordt er op verschillende wijze 

verwarmd. Over het algemeen is er sprake van verwarming middels radiatoren in de borstwering 

onder vensters. Dit betreffen ledenradiatoren of paneelradiatoren. De multifunctionele ruimte 

wordt verwarmd met behulp van convectoren. De studieruimte wordt verwarmd met radiatoren 

die achter het meubilair zijn geplaatst. 

 

 
De distributie van de benodigde warmte voor ruimteverwarming en het verwarmen van 

ventilatielucht vindt plaats met leidingwerk vanuit de stookruimte op de 2e verdieping in de 

bibliotheek. 

 

3.3.2 Verwarming van de bibliotheek 

De vertrekken in de bibliotheek worden verwarmd met behulp van ledenradiatoren, 

paneelradiatoren en/of convectoren. Ter voorkoming van toetreding van koude lucht in het 

stookseizoen zijn boven de entreedeuren zogenaamde luchtgordijnen voorzien. 
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3.4 Koelinstallaties 
Er is slechts in enkele ruimten met kantoorfunctie sprake 
van koeling. Koeling wordt verzorgt door decentrale 
koelsystemen zoals splitunits. 
 
 
 
 
 
 
 

Op de luchtbehandelingskast technische ruimte kelder bibliotheek staat aangegeven dat er sprake is van 
koeling. Deze is echter niet aangesloten. 
 

3.5 Regeltechniek 
In de technische ruimten voor luchtbehandeling en warmteopwekking is een regelkast voorzien 
waarin de regeltechniek is opgenomen om de huidige installaties te kunnen regelen.  
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4 Wet- en regelgeving 
 

 

4.1 Algemeen 
Alle bouwdelen hebben in basis een publieke functie. In het studiehuis zijn twee grote ruimten 

waarbij een hoge bezettingsgraad van toepassing is. Dit betreffen de multifunctionele ruimte met 

foyer op de begane grond en de studieruimte op zolder. 

 

Er kan vanuit de functionaliteit worden gesteld dat de bezetting per moment van de dag sterk kan 

variëren. 

 

Naast de bezoekers is er tevens personeel werkzaam in de gebouwen. Een deel van het 

personeel is werkzaam in de aanwezige kantoorruimten. Een ander deel van het personeel is 

werkzaam in de publieke ruimten. 

 

Ten aanzien van personen dient er voldoende te worden geventileerd en dient er in de winter een 

minimale ruimtetemperatuur te worden gehandhaafd. Daarnaast dient er een voldoende 

werkklimaat te worden gerealiseerd voor het personeel. 

 

Ten aanzien van ventilatie en comfort is onderstaande wet- en regelgeving van toepassing: 

- Het bouwbesluit aangaande ventilatie; 

- ARBO wetgeving ten aanzien van werkcomfort; 

- NEN-normen; 

- EPN-norm; 

- ISSO normen; 

- de Wet Ruimtelijke Ordening. 

- Europese richtlijnen voor het ecologisch ontwerp van energie-gerelateerde producten (ErP) 

ten aanzien van ventilatie en luchtbehandelingssystemen (warmteterugwinning); 

- Voorschriften dienst Bouw- en woningtoezicht, Brandweer, Milieudienst, Nutsbedrijven, en 

dergelijke. 

 

4.2 Huidige omstandigheden 
Huidig zijn de ventilatie maar ook het comfort in de diverse ruimten ontoereikend. Over het 

algemeen worden kantoorvertrekken niet of te weinig geventileerd. Er is slechts in enkele 

vertrekken met kantoorfunctie sprake van decentrale koeling.  

Verder geldt dat er geen sprake is van warmteterugwinning tussen de luchtafvoer en 

luchttoevoer. 

 

4.3 Eisen ten aanzien van comfort 
In dit hoofdstuk worden de eisen ten aanzien van thermisch en akoestisch comfort omschreven. 

Hier zal tevens worden ingegaan op de invloed van installaties naar de directe omgeving van de 

gebouwen. 
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4.3.1 Thermisch comfort 
Het thermisch comfort wordt bepaald door de eisen voor temperatuur, luchtvochtigheid en 

behaaglijkheid. De volgende normen en richtlijnen zijn van toepassing: 

- NEN-EN-ISO 7730; 

- NPR CR 1752; 

- SBR/ISSO 354. 

- Het opstellen van een warmteverliesberekening conform NEN 5066 en de ISSO publicaties. 

 

Het thermische binnenklimaat wordt bepaald op basis van een PMV-waarde (Predicted Mean 

Vote). De uitgangspunten voor de bepaling van de interne warmtelast: 

- Voelbare warmte afgifte van personen: 80 W/persoon 

- Interne warmtelast (huidige) verlichting: 8 W/m² in publieke ruimten;  

- Interne warmtelast (huidige) verlichting: 10 W/m² voor ruimten met kantoorfuncties; 

- Voor apparatuur uitgaan van 10 W/m² voor ruimten met kantoorfuncties; 

- Aantal gewogen overschrijdingsuren PMV +0,5: 150 uur voor ruimten met kantoorfuncties; 

- Het aantal gewogen overschrijdingsuren in de publieke ruimten dienen nader te worden 

vastgesteld in overleg met de opdrachtgever; 

- Temperatuur overschrijdingsuren boven 25,5 °C: 150 uur geldend voor ruimten met 

kantoorfuncties; 

- Relatieve vochtigheid winter minimaal: voor alsnog niet van toepassing; 

- Relatieve vochtigheid zomer maximaal: voor alsnog niet van toepassing. 

 

Eisen ten aanzien van ventilatie gebaseerd meest actuele bouwbesluit: 

- Ruimten met bijeenkomstfunctie: min. 4 dm³/s per persoon; 

o Publieksruimten met bibliotheekfunctie; 

o Multifunctionele ruimte begane grond studiehuis; 

o Studieruimten; 

o Voorleesruimten; 

o Horecaruimte. 

- Ruimten met bijeenkomstfunctie: min. 4 dm³/s per persoon; 

- Ruimten met kantoorfunctie: min. 6,5 dm³/s per persoon; 

- Ruimten met onderwijsfunctie: min. 8,5 dm³/s per persoon; 

- Toiletten: min. 25 m³/h per toilet; 

- Werkkast: min. 40 m³/h. 

 

Bovenstaande luchthoeveelheden per persoon zijn gebaseerd op bouwbesluit 2012 met status 

01-07-2019. Er geldt echter dat dit de absoluut minimale waarde betreft. Geadviseerd wordt om 

te werken met een minimaal ventilatiedebiet van 25 m³/h per persoon in ruimten met 

bijeenkomstfunctie. 

 

Eisen ten aanzien van ruimtetemperatuur in de winter: 

- Ruimten met kantoorfunctie: 21 °C; 

- Ruimten met bijeenkomstfunctie: 20 °C; 

 

Overige ruimten zijn voor alsnog buiten beschouwing gelaten. 
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4.3.2 Akoestisch comfort 
Het akoestisch comfort wordt bepaald door het voorkomen van geluidhinder door externe 

bronnen, het garanderen van het akoestisch comfort in het gebouw en naar de directe omgeving 

als wel het realiseren van een goede spraakverstaanbaarheid. 

De volgende wetten en normen zijn van toepassing: 

- Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (oktober 2007, Activiteitenbesluit). 

- NEN-EN-ISO: 16032:2003. 

- NEN 5077. 

 

Bij het ontwerp van de installaties voor ventilatie en klimaatcomfort dient er rekening te worden 

gehouden met de direct aangrenzende percelen. In de aangrenzende percelen zijn vooral 

woonfuncties van toepassing. 

 

Tevens dient rekening te worden gehouden met aanvullende eisen en richtlijnen zoals opgesteld 

door de Gemeente Haarlem. 
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5 Installatieconcepten 
 

 

5.1 Aandachtspunten 
Bij het ontwerp en inpassing van installatieconcepten dient buitenom de wet- en regelgeving en 

aanvullende eisen en richtlijnen vanuit de Gemeente Haarlem sterk rekening te worden 

gehouden met: 

- Opzet en karakter van het gebouw; 

- Het Studiehuis betreft een rijksmonument (aanvullende wet- en regelgeving); 

- De beperkte hoogte van bouwdelen in de bibliotheek; 

- Open structuur tussen verschillende bouwdelen ter plaatse van de vide; 

- Beperkte inpandige ruimte voor opstelling van apparatuur voor ventilatie, luchtbehandeling en 

eventuele koelmachines; 

- Aanvullende eisen en richtlijnen zoals opgesteld door de Gemeente Haarlem voor opstelling 

van apparatuur op daken of aan gevels voor ventilatie, luchtbehandeling en eventuele 

koelmachines. 

 

5.2 Installatieconcept o.b.v. ventilatie 

5.2.1 Algemeen 
Een installatieconcept op basis van ventilatie gaat uit van de minimaal benodigde 

luchthoeveelheid voor ventilatie. Het uitgangspunt betreft de ventilatie-eis gebaseerd op het 

bouwbesluit zoals omschreven in hoofdstuk 4.3.1. Geadviseerd wordt een luchthoeveelheid per 

persoon van minimaal 25 m³/h. In dit geval dient vooraf de bezettingsgraad per ruimte te worden 

vastgesteld om selecties van de benodigde installaties en onderdelen hiervan te kunnen 

realiseren. 

 

Let wel dit betreffen de minimale luchthoeveelheden voor ventilatie. Uitgangspunten qua 

bezetting per publieksruimte zijn in overleg in 2016 vastgesteld. Indien deze afwijken van de 

werkelijkheid dienen deze vooraf aan het ontwerp te worden bijgesteld. Hiertoe wordt 

geadviseerd deze in overleg tussen de Gemeente Haarlem, de bibliotheek en adviseur van het 

werk vooraf aan het ontwerp definitief vast te stellen. 

 

Een installatie uitgaande van een beperkte bezettingsgraad per m² vloeroppervlakte biedt niet 

voldoende capaciteit om mee te verwarmen dan wel te koelen.  

 

In 2016 zijn diverse installatieconcepten onderzocht waaronder een concept gebaseerd op enkel 

ventilatie met luchttoevoertemperatuur gelijk aan de ruimtetemperatuur in de winter. Gedurende 

de zomer wordt de lucht conform buitenluchtcondities aan de ruimten toegevoerd. 

 

Er is geen concept onderzocht die enkel gebaseerd is op capaciteit voor een luchthoeveelheid 

gelijk enkel ventilatieluchtbehoefte. Dit houdt in dat er meer lucht beschikbaar is dan in hoofdstuk 

5.2.2 is weergegeven. 
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5.2.2 Bezettingsgraad 
Onderstaand zijn de uitganspunten voor bezettingsgraad per ruimte vastgesteld. Dit betreft de 

minimale ventilatiebehoefte. 

 
  

Bouwdeel: Bouwlaag: Vertrek / zone: Personen: Ventilatie:

pers. m³/h

Bibliotheek Kelder Bibliotheek publieksruimte 25 625

Voorleesruimte 10 250

Boekenmagazijn 0 400

Boekenkluis 0 250

Werkplaats 2 300

Begane grond Bibliotheek publieksruimte as A-E / 4-8 25 625

Bibliotheek publieksruimte as E-G / 4-8 20 500

Bibliotheek publieksruimte as G-L / 4-8 30 750

Spreekkamer kantoor 4 100

Bibliotheek publieksruimte as H-L / 1-4 25 625

Boekeninname 2 100

1e verdieping Bibliotheek publieksruimte as H-L / 1-4 40 1.000

Stilteruimte as K-L / 1-2 12 300

Bibliotheek publieksruimte as G-K / 4-8 30 750

Kamer 1: spreekkamer kantoor 10 250

Kamer 2: kantoor 2 50

Kamer 3: kantoor 2 50

Kamer 4: kantoor 4 100

Kamer 5: kantoor 6 150

2e verdieping Kantoor 2.06 1 25

Kantoor 2.09 6 150

Kantoor 2.10 3 75

Spreekkamer 2.12 5 125

Kantine 2.13 10 250

Kantoor 2.14 2 50

Kantoor 2.15 4 100

Repro 2.16 6 150

Totaal bibliotheek: 8.100

Studiehuis Begane grond Kamer R1 6 150

Café (koffiehuis) 15 375

Spreekkamer / kantoor 3 75

grote Zaal 130 3.250

1e verdieping Spreekkamer 10 250

Koffiekamer / pantry 3 75

grote Zaal 100 2.500

Totaal studiehuis: 6.675
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5.2.3 Opstelling van ventilatie-units 
Het gebouw biedt te weinig ruimte en hoogt om distributiesystemen (luchtkanalen) voor lucht 

onder te brengen. Daar de bestaande opzet van de installaties voor ventilatie geen 

mogelijkheden om volgens de huidige richtlijnen geen warmte terug te kunnen winnen uit 

afgeblazen lucht naar buiten, is het noodzakelijk de installaties te decentraliseren. Onderstaand 

zijn de mogelijkheden weergegeven; 

1) Ventilatie-unit met HR-warmteterugwinning in technische ruimte in nok van het dak ter 

plaatse van de berging op de 2e verdieping van het Studiehuis; 

2) Ventilatie-unit met HR-warmteterugwinning in technische ruimte achter de foyer op de 1e 

verdieping van het Studiehuis 

3) Ventilatie-unit met HR-warmteterugwinning op het dak van de 2e verdieping met 

kantoorfuncties; 

4) Ventilatie-unit met HR-warmteterugwinning op het dak van de 1e verdieping bibliotheek 

naast vide; 

5) Ventilatie-unit met HR-warmteterugwinning op het dak van de begane grond bibliotheek 

tussen studiehuis en hoger gelegen bibliotheekgebouw; 

6) Ventilatie-unit met HR-warmteterugwinning in technische ruimte in de kelder van het 

bibliotheekgebouw. 
 

Onderstaand een principiële weergave van de locaties (de afgebeelde koelinstallaties zijn hierbij 

niet van toepassing): 
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Studierapport installatieconcepten Projectnummer: 8002645765 

 Documentnummer:  SR-01 Status: Definitief 

 Versie: V-1.2 Datum: 8 Oktober 2020 

 

  

ENGIE Services Nederland NV, Studierapport installatieconcepten | SR-01 / V-1.2    | 23 

5.2.4 Ventilatieconcept op basis van minimale ventilatieluchtbehoefte: 
Een installatie selectie en ontwerp op basis van minimale ventilatieluchtbehoefte is vanwege de 

onzekerheid in bezetting ter plaatse van de publieksruimte niet aan te bevelen. De kans op 

hogere bezetting is aanwezig. Tevens biedt een dergelijk concept in dit geval te weinig 

mogelijkheden en capaciteit (te beperkte hoeveelheid lucht) om enigszins mee te kunnen koelen. 

Het koelcomponent kan er in een later stadium dan ook niet aan worden toegevoegd. 

 

Afmetingen en gewicht ventilatie-units (bij benadering vastgesteld) indien enkel gebaseerd 

op benodigde lucht voor minimale ventilatie: 

1) Lengte inclusief naverwarmer 4.000 mm, diepte 1.400 mm, hoogte 1.300 mm,  

gewicht 1.200 kg (binnenopstelling Studiehuis); 

2) Lengte inclusief naverwarmer 4.000 mm, diepte 1.400 mm, hoogte 1.300 mm,  

gewicht 1.200 kg (binnenopstelling Studiehuis); 

3) Lengte inclusief naverwarmer 3.500 mm, diepte 1.200 mm, hoogte 1.200 mm,  

gewicht 1.000 kg (buitenopstelling dak begane grond); 

4) Lengte inclusief naverwarmer 3.500 mm, diepte 1.200 mm, hoogte 1.200 mm,  

gewicht 1.000 kg (buitenopstelling dak 1e verdieping nabij vide); 

5) Lengte inclusief naverwarmer 4.000 mm, diepte 1.400 mm, hoogte 1.300 mm,  

gewicht 1.200 kg (buitenopstelling dak kantoren 2e verdieping); 

6) Lengte inclusief naverwarmer 4.000 mm, diepte 1.400 mm, hoogte 1.300 mm,  

gewicht 1.200 kg (binnenopstelling kelder bibliotheek). 

 

Gezien de zeer beperkte mogelijkheden voor inpassing van koelcapaciteit, risico’s voor bij 

toename van de bezetting boven de vastgestelde waarde en de te verwachten klachten 

aangaande het comfort in de diverse ruimten is aan dit concept in 2016 geen verdere uitwerking 

aan gegeven.  

 

Aangaande de opstellingsruimte en/of -locatie van de ventilatie-units vormt bovenstaande 

uitwerking wel de basis. 

 

5.2.5 Ventilatieconcept op basis van ventilatie voorbereid op inpassing van koeling: 

Ten opzichte van het concept op basis van minimale ventilatiebehoefte wordt er meer lucht 

verplaatst. Een deel van deze lucht zal worden gerecirculeerd en een deel zal worden vervangen 

voor buitenlucht. De warmte aanwezig in de afgeblazen lucht zal met behulp van technieken voor 

HR-warmteterugwinning worden teruggewonnen en worden overgedragen aan de buitenlucht. 

 

Ter plaatse van het Studiehuis biedt het Rijksmonument zonder bouwkundige aanpassingen 

geen ruimte om meer lucht dan nodig voor ventilatie te verplaatsen. Dit geldt zowel voor 

opstelling van techniek als wel voor inpassing van luchtkanalen van voldoende doorlaat. Dit houdt 

tevens in dat de mogelijkheden voor inpassing van koeling in de ventilatie-units beperkt zijn. 

 

Afmetingen en gewicht ventilatie-units (bij benadering vastgesteld) gebaseerd op benodigde lucht 

op ventilatie met mogelijkheid tot latere inpassing van koeling: 

1) Lengte inclusief naverwarmer en loze ruimte voor een koelbatterij 5.200 mm, diepte 1.400 

mm, hoogte 1.300 mm, gewicht 1.600 kg (binnenopstelling Studiehuis); 

2) Lengte inclusief naverwarmer en loze ruimte voor een koelbatterij 5.200 mm, diepte 1.400 

mm, hoogte 1.300 mm, gewicht 1.600 kg (binnenopstelling Studiehuis); 
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3) Lengte inclusief naverwarmer en loze ruimte voor een koelbatterij 7.000 mm, diepte 1.600 

mm, hoogte 2.300 mm, gewicht 2.500 kg (buitenopstelling dak begane grond); 

4) Lengte inclusief naverwarmer 6.500 mm, diepte 1.200 mm, hoogte 1.700 mm,  

gewicht 1.700 kg (buitenopstelling dak 1e verdieping nabij vide); 

5) Lengte inclusief naverwarmer 6.500 mm, diepte 1.200 mm, hoogte 1.700 mm,  

gewicht 1.700 kg (buitenopstelling dak kantoren 2e verdieping); 

6) Lengte inclusief naverwarmer 6.000 mm, diepte 1.500 mm, hoogte 1.700 mm,  

gewicht 1.600 kg (binnenopstelling kelder bibliotheek). 

 

Vanaf de buiten opgestelde units voor ventilatie / luchtbehandeling zullen de luchttoevoerkanalen 

over het dak naar verschillende doorvoermogelijkheden worden geleverd en gemonteerd. Deze 

luchtkanalen dienen dusdanig te worden geïsoleerd dat afkoeling door warmteverlies tot het 

minimale beperkt blijft. Afwerking dient te geschieden met aluminiumbeplating om zodoende de 

isolatie te beschermen tegen weersinvloeden en aanvreten door dieren en vogels. 

 

De luchttoevoerkanalen worden aangesloten op luchttoevoervoorzieningen in de ruimten. 

Uitgangspunt is luchttoevoer in publieksruimten met textiele luchtverdeelslangen zoals 

onderstaand afgebeeld.  

 

   
 

De textile luchtverdeelslangen zijn in zeer veel kleuren verkrijgbaar. De voorbeelden zijn 

gebaseerd op oplossingen met montagerails direct onder verlaagde plafonds. Er zijn 

mogelijkheden voor montage direct onder dakdoorvoeren, waarbij montage aan het dak kan 

plaats vinden. 

 

Bij de uitwerking in 2016 zijn wij ervan uitgegaan dat een project aangaande vervanging 

lichtarmaturen gelijktijdig zou plaatsvinden. Zodoende kan er afstemming plaatsvinden tussen 

luchttoevoerplannen en lichtplannen. 

 

In kantoorvertrekken en veel overige ruimten gaan we uit van luchttoevoer met wandroosters, 

kanaalroosters of plafondroosters. 

 

Luchtafzuig zal zo centraal mogelijk per zone plaats vinden met plafondroosters of wandroosters. 

Deze worden aangsloten op de luchtafzuigkanalen aan plafond in de ruimte en daar waar 

noodzakelijk over het dak. Dakkanalen voor luchtretour dienen conform omschrijving bij 

luchttoevoerkanalen te worden geïsoleerd. 
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5.3 Installatieconcept ventilatie + beperkte koeling 

5.3.1 Basis voor koeling 
De basis ten aanzien van het toevoegen van een koelinstallatie is opgebouwd uit de installatie 

zoals omschreven in hoofdstuk 5.2.5. In de omschreven ventilatie-units bestaat de mogelijkheid 

een koelbatterij te plaatsen en deze aan te sluiten op een koelsysteem bestaande uit een 

koelmachine met een distributiesysteem. Via het distributiesysteem wordt met water als 

energiedrager de koeling naar de luchtbehandelingsunit gebracht en overgedragen aan de lucht. 

 

Om voldoende koelcapaciteit te plaatsen dient de maximale vraag naar koeling te worden 

bepaald, uitgaande van een luchttoevoertemperatuur naar elke ruimte van 16 °C. De maximale 

koelvraag wordt in dit geval bepaald door de vraag die ontstaat vanuit de luchtbehandelingskast. 

De ventilatielucht dient vanaf buitenluchtcondities afgekoeld te worden naar maximaal 16 °C. 

Afhankelijk waar de luchttoevoerkanalen worden aangebracht dient er rekening te worden 

gehouden met mogelijke opwarming tijdens distributie van de toevoerlucht. 

 

5.3.2 Beperkte koeling bibliotheek en Studiehuis 

Bij beperkte koeling geldt dat de aan de ruimte toegevoerde koelcapaciteit niet overeen komt met 

de warmtebelasting. In dit geval is er sprake van een groot te kort. Het resultaat is dat de 

warmtebelasting enigszins wordt weggekoeld en de pieken in warmtebelasting worden afgevlakt. 

De toppen in het temperatuurverloop kunnen door deze beperkte actieve koeling worden 

afgevlakt.  

 

5.3.3 Mate van warmtebelasting 

De mate van warmtebelasting is vrij hoog in veel bouwdelen daar er sprake is van grote tot zeer 

grote glasoppervlakken. Tevens is er sprake van een glazen dak boven de vide. Bestaand zijn er 

voorzieningen aanwezig om de zonbelasting te beperken. Dit zijn buitenzonwering in de vorm van 

screens die verticaal langs het glasoppervlak naar beneden kan zakken. De glazen panelen 

boven de vide zijn wit geschilderd. De buitenzonwering is bij harde wind niet bruikbaar. 

 

Er zijn mogelijkheden de vensters te verbeteren door nieuwe vensters te plaatsen die buitenom 

een betere isolatiewaarde hebben ook een betere zontoetredingsfactor (ZTA-waarde) krijgen. Het 

is zelfs mogelijk een venster te plaatsen met een ZTA-waarde gelijk aan een venster met 

buitenzonwering. Indien er HR++ glas wordt geplaatst is het mogelijk deze te voorzien van een 

speciale folie om een vergelijkbare ZTA-waarde te verkrijgen. 

 

Indien de daken en gevels qua isolatiewaarde worden verbeterd zal dit tevens positieve invloed 

uitoefenen op de warmtebelasting. 

 

5.3.4 Invloed gebouwschilverbetering op beschikbare koelcapaciteit 

Indien vensters worden vervangen voor HR++ glas met folie voor verbetering ZTA-waarde en 

daken als wel gevels worden geïsoleerd zal dit, buitenom positief effect het warmteverlies in de 

winter, een aanzienlijke reductie op de warmtebelasting hebben. Hiertoe heeft de beschikbare 

koelcapaciteit in de installatie zoals omschreven in 5.3.1 en 5.3.2 een verbeterend effect en krijgt 

dan ook invloed op het comfortgevoel in de ruimte. Het temperatuurverschil tussen buiten- en 

binnentemperatuur zal toenemen met een paar graden. 
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5.3.5 Koeling kantoorvertrekken bibliotheek 
Ten aanzien van de kantoren worden de ruimten gekoeld met behulp van zogenaamde 

koudemiddel gevoerde systemen. Op het dak worden de buitenunits geplaatst en in de 

vertrekken 1 of meerdere binnenunits. De buitenunits en binnenunits worden met elkaar 

verbonden met behulp van koudemiddel gevoerde leidingen welke dampdicht dienen te worden 

geïsoleerd om condensatie te voorkomen. 

 

Afhankelijk van gebruik, geveloriëntatie en functionaliteit zal het systeem tussen de verschillende 

ruimten energie uitwisselen waarbij geldt dat het systeem kan verwarmen en gelijktijdig in andere 

vertrekken kan koelen. 

 

Het systeem voor de kantoorvertrekken is uitgelegd op volledige koeling. De benodigde capaciteit 

en het energieverbruik kan worden gereduceerd door verbetering van de gebouwschil. 

 

5.3.6 Afmetingen en gewichten 

Koelinstallatie ten behoeve van levering koude aan ventilatie-units: 

Voor koude opwekking zal op het dak van de 2 verdieping een koelmachine worden opgesteld 

voorzien van een module met buffervat en benodigde beveiligingen voor de juiste werking. De op 

te nemen circulatiepomp zal de benodigde koude via een gekoeld water leidingnet leveren aan 

de koelbatterij in de ventilatie-units. 

 

Afmetingen en gewicht koelmachine (bij benadering): 

- Lengte totaal inclusief pomp- en buffermodule ca. 5.000 mm; 

- Breedte bedraagt ca. 2.500 mm; 

- Hoogte exclusief opstellingsconstructie ca. 2.300 mm; 

- Mogelijke hoogte opstellingsconstructie ca. 500 mm; 

- Bedrijfsgewicht machine ca. 3.000 kg; 

- Gewicht opstellingsconstructie ca. 700 kg. 

 

Koelinstallatie ten behoeve koeling kantoren: 

Aangaande koeling kantoren wordt uitgegaan van een koelinstallatie op basis van koudemiddel. 

De buitenunits worden op het dak van de 2e verdieping van de bibliotheek geplaatst. 

 

Afmetingen en gewicht buitenunits (bij benadering): 

- Lengte ca. 2.200 mm; 

- Breedte ca. 1.100 mm; 

- Hoogte ca. 1.600 mm exclusief opstellingsconstructie; 

- Gewicht ca. 1.500 kg exclusief opstellingsconstructie. 

 

5.4 Installatieconcept ventilatie + (verbeterde) koeling 
Het is mogelijk om meer koelcapaciteit in te brengen ter plaatse van de publieke ruimtes. Wel 

wordt dan geadviseerd de voorgestelde verbeteringen aan de gebouwschil door te voeren.  

 

Er valt dan te denken aan: 

- Het toepassen van actieve plafonds zoals koelplafonds uitgevoerd met inductie-units; 
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- Het toepassen van plafonds gebaseerd op Phase Change Materials. Dit zijn materialen die 

gebruik maken van fase-overgangen van vast naar vloeibaar en weer terug van vloeibaar 

naar vaste vorm; 

- Het vergroten van de luchthoeveelheden te verplaatsen door de luchtbehandelingskasten (in 

dit geval meer luchtrecirculatie). 

 

Alle mogelijkheden zijn aan grenzen gebonden zoals beschikbare hoogte, maximale 

luchthoeveelheden, maximale dakbelasting, omgeving en wet- en regelgeving. 

 

Bij het vergroten van luchthoeveelheden zullen afmetingen en gewichten van ventilatie-units, 

luchtkanalen, leidingsystemen en koelmachine toenemen. 

 

5.5 Gebouwschilverbetering 
Er zijn onderzoeken naar energielabel en energiebesparing uitgevoerd door Ecocert in opdracht 

van Brink. 

 

In dit onderzoek zijn verbeteringen voorgesteld zoals onderstaand overgenomen uit de 

rapportages: 

- Verbetering isolatiewaarde dak van een RC-waarde van 1,6 m²K/W naar 6,0 m²K/W; 

- Verbetering van enkelglas of dubbel glas naar HR++ glas; 

- Afdichten bestaande bouwkundige naden en kieren; 

- Aanbrengen vloerisolatie onder het Studiehuis; 

- Voorzetramen plaatsen in Studiehuis; 

- Dun dubbelvensters plaatsen in Studiehuis. 

 

Daar waar HR++ glas, voorzetramen of dun dubbelvensters worden geplaatst kan er worden 

gedacht aan verdere verbetering op ZTA-waarde waardoor de zon de ruimten door belemmering 

van toetreden directe zoninstraling aan te brengen. Dit kan door middel van speciale folie 

achteraf plaatsing of door in overleg met de leverancier te na te gaan wat de mogelijkheden zijn. 

Het is mogelijk een ZTA-waarde te bereiken van minimaal 30% doch ook is 15% mogelijk. 

Gebouwschilverbetering heeft invloed op het ontwerp van de installaties indien er wordt 

ontworpen op maximale dekking van de vraag naar koude en of warmte. Het kan ook zijn dat er 

is ontworpen op kleinere capaciteit. Ten opzichte van de huidige warmtebelasting zal de 

installatie beter gaan presteren en nog meer invloed kunnen gaan uitoefenen op de 

comfortbeleving in plaats van beperkte beïnvloeding van de ruimtetemperatuur ten opzichte van 

de buitentemperatuur. 

 

Voor nauwkeurige uitspraken als wel diepgaander ontwerp zijn een warmteverliesberekening, 

koellastberekening en een temperatuuroverschrijdingsberekening noodzakelijk. Er kan hierbij 

gedacht worden aan een gebouwsimulatie waarin het gebouw conform bestaand als wel het 

gebouw met verbeterde schil wordt ingegeven. 

 

Indien het project verder wordt ontwikkeld dient vanuit het oogpunt van duurzaamheid, 

circulariteit en energiebesparing vooraf een dergelijk proces plaats te vinden. 
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5.6 Bijkomende werkzaamheden 
De werkzaamheden blijven niet beperkt tot klimaatinstallaties. Regeltechnische installaties zoals 

aanwezig zijn zwaar verouderd en worden nog beperkt of niet meer ondersteund. Deze worden 

door noodmaatregelen in de lucht gehouden. 

 

Meet- en regeltechnische installatie en gebouwbeheer: 

Een goed werkend modern besturingssysteem is noodzakelijk voor het correct en duurzaam 

functioneren van gebouw gebonden installaties zoals klimaatsystemen en maakt daarmee deel 

uit van de werkzaamheden. Ten aanzien van beheer op afstand is het aan te bevelen een 

gebouw beheer systeem te implementeren. Hiermee is het mogelijk storingen, instellingen als wel 

het verhelpen van enkele storingen op afstand uit te voeren. Tevens is het mogelijk om op 

afstand de storing te analyseren en op voorhand de juiste servicemonteur dan wel technisch 

beheerder naar de storing te sturen. Een aanzienlijke besparing op onnodig te maken kilometers 

is hiermee realiseerbaar. 

 

Onder de meet- en regeltechnische installaties vallen tevens de benodigde regeltechnische 

bekabeling, regeltechnische componenten, corrigerende componenten als regelafsluiters en 

elektrische voedingen voor ventilatie-units / luchtbehandelingskasten. 

 

Aanvullend kunnen systemen voor verlichting, ontruiming en bijvoorbeeld systemen voor 

zonwering aan deze besturingssystemen gekoppeld worden. 

 

Verlichting: 

Ten aanzien van inpassing van installaties voor ventilatie en luchtbehandeling in samenhang met 

beperkte ruimte en hoogte is het mogelijk dat de bestaande verlichting dient te worden 

aangepast. 

 

Ook vanwege beperking van de interne warmtebelasting valt vervanging of minimaal aanpassing 

van de  bestaande armaturen voor of naar LED verlichting aan te bevelen. 

 

Elektrotechnische installaties: 

Vanwege vervanging en uitbreiding van de installaties is het noodzakelijk de elektrotechnische 

installaties aan te passen en waar noodzakelijk uit te breiden. De werkzaamheden bestaan in 

grote lijnen uit: 

- Het verzwaren van elektrische voedingen naar locaties van regelkasten; 

- Het leveren van nieuwe elektrische voedingen naar nieuwe regelkasten; 

- Het leveren van nieuwe elektrische voedingen voor koelmachines en installaties als VRF 

systemen; 

- Het leveren van elektrische voedingen voor eventuele stoombevochtiging. 

 

Gezien de te verwachte uitbreiding aan klimaatinstallaties is de kans aanwezig dat de aanvraag 

van een nieuwe nutsaansluiting van grotere capaciteit noodzakelijk is. 

 

Bouwkundige werkzaamheden: 

In de in hoofdstuk 6 uitgewerkte prijsvorming wordt rekening gehouden met onderstaande 

werkzaamheden: 

- Dakdoorvoeren inclusief levering dakopstanden en inplakken van de dakopstanden; 

- Wandsparingen, gevelsparingen inclusief afdichtingen; 

- Dicht zetten eventuele vrij komende bestaande sparingen; 
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- Opstellingsmaterialen luchtbehandelingskast; 

- Bouwplaatsinrichting; 

- Benodigde stofschotten in verband met verwachte fasering van het project; 

- Benodigde bouwkundige ondersteuningsmaterialen op dak voor luchtkanalen en leidingen; 

- Werkzaamheden verlaagde plafonds; 

- Eventuele schachten en kokers; 

- Herstel saus- en schilderwerk waar nodig; 

- Brandwerende en geluidwerende afdichtingen; 

- Benodigde dakrandbeveiligingen; 

- Eventueel benodigde steigers; 

- Beschermingsmaatregelen vloeren en vast interieur; 

- Overstapvoorzieningen over nieuwe dakkanalen; 

- Veilige vloer voor opstelling ventilatie-unit in Studiehuis boven berging (huidige 

opstellingsvloer is onveilig voor service- en onderhoud als wel vervanging van bestaande 

unit). 

 

Er dient rekening gehouden te worden met het inschakelen constructeur om de dakbelasting door 

opstelling van de ventilatie-units / luchtbehandelingskasten, luchtkanalen, extra leidingwerk, 

koelinstallaties te beoordelen. Deze kosten zijn niet inbegrepen.  

 

De kosten voor vergunningen zijn tevens niet inbegrepen. Deze kunnen bestaan uit kosten voor 

omgevingsvergunning, eventuele vergunningen voor werkzaamheden in het monumentale deel, 

voor opstelling van een bouwkraan, voor inrichten van een bouwplaats, enzovoort. 
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6 Kosten installatieconcepten 
 

 

6.1 Kostenopbouw 
Bij inpassing van nieuwe “moderne” en op zekere hoogte duurzame installaties ontstaan diverse 

kosten. In de voorstudie naar mogelijkheden van 2016 zijn enkel de kosten voor aanschaf en 

implementatie aan het licht gehouden. Daarbij zijn ook de kosten voor vervanging en uitbreiding 

van de meet- en regeltechnische installaties, aanpassing stookinstallatie, benodigde 

bouwkundige werkzaamheden als wel de noodzakelijke aanpassing en uitbreiding van de 

elektrotechnische installaties meegenomen. 

 

Er heeft onderzoek plaats gevonden naar toe te kennen energielabel van het Studiehuis en de 

bibliotheek. Vanuit dit onderzoek zijn richtwaarden voor vervanging van de ventilatie- / 

luchtbehandelingsunits weergegeven. Het valt op dat dit kosten zijn indien er qua capaciteit 1 op 

1 wordt vervangen. Deze kosten zijn niet vergelijkbaar als er een installatie of een samenstel van 

installaties wordt gerealiseerd die voldoet aan het huidige bouwbesluit en invulling geeft aan 

ARBO wetgeving. 

 

Uiteraard ontstaan er kosten na inbedrijfstelling van de installaties die bestaan in grote lijnen uit: 

- Energiekosten; 

- Service- en onderhoudskosten; 

- Kosten voor installatiebeheer; 

- Afschrijvingskosten; 

- Kosten voor eventuele benodigde vervanging van installatiedelen en/of -onderdelen. 

 

Laatst genoemde kosten zijn in onderzoek naar installatieconcepten niet meegenomen. Wel geldt 

dat naar mate er meer gevraagd wordt van installaties, installaties worden uitgebreid met 

bijvoorbeeld koeling of installaties in aantal toenemen of juist zwaarder en groter worden. 

Navenant zullen dan de kosten voor energie, service, onderhoud, beheer en overig toenemen. 

 

Kosten voor verbetering van de gebouwschil zijn niet meegewogen maar dienen niet uit het oog 

te gaan geraken. Het ook gezien de huidige tijd en de toekomstige tijd zeer belangrijk zuinig om 

te gaan met onze bronnen als grondstof en energie. Naar mate de schil qua isolatiewaarde en 

ZTA-waarde is uitgevoerd zal er navenant minder energie nodig zijn om de ruimte in het gebouw 

op het gewenste klimaatcomfort te krijgen. Installaties kunnen lager in capaciteit maar ook kleiner 

worden geselecteerd. Dit werkt door in alle kosten gedurende de levensduur van de installaties.  

 

In alle onderstaande uitwerking geldt dat het geheel in fases wordt uitgevoerd. Onderdeel 

uitmakend van de fasering betreft het afscheiden van het bouwgebied voor onbevoegden.  

 

In dit geval wordt onder onbevoegden verstaan de bezoekers van de bibliotheek, het personeel 

van de bibliotheek, het personeel van de opdrachtgever.  

 

Onder bevoegden wordt verstaan de eventuele bouwdirectie, betrokken projectleiders van de 

opdrachtgever, het personeel van de aannemers specifiek werkzaam op of aan het project. 
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De opdrachtgever draagt er samen met de gebruiker zorg voor het vrijmaken van het 

bouwgebied. Dit betekend dat alle verplaatsbare inventaris, boeken, tijdschriften, dragers van 

digitale bestanden, enzovoort tijdelijk naar een andere locatie worden verplaatst. 

 

 

6.2 Basisconcept ventilatie 
Voor alle kosten die onderstaand zijn vermeld dat deze bij benadering zijn bepaald in 2016 en 

zijn geïndexeerd naar 2020. Deze kosten kunnen afwijken van de werkelijkheid. Toch geven deze 

een goed beeld van de aanschaf- en implementatiewaarde.  

 

Werktuigbouwkundige installaties: 

- Statusmeting bestaande te handhaven installaties € 5.000,--   

Inclusief rapportage     

- Vervangen stookinstallatie (50% inmiddels vervangen) € 80.000,--   

- Uitbreiden distributiesysteem voor warmte naar € 14.000,--   

ventilatie-units / luchtbehandeling 

- Ventilatie installatie 2e verdieping mechanische afzuig € 11.000,-- 

met natuurlijke toevoer van ventilatielucht 

- Ventilatie installatie 1e verdieping noord-west + kantoren € 101.000,-- 

o.b.v. HR-WTW en naverwarming tot 21 °C 

- Ventilatie installatie 1e verdieping zuid en begane grond € 106.000,-- 

+ kantoren o.b.v. HR-WTW en naverwarming tot 21 °C 

- Ventilatie installatie begane grond van café tot kantoren € 139.000,-- 

o.b.v. HR-WTW en naverwarming tot 21 °C 

- Ventilatie installatie kelder o.b.v. HR-WTW en naver- € 102.000,-- 

warming tot 21 °C 

- Ventilatie installatie Studiehuis o.b.v. HR-WTW en € 113.000,-- 

naverwarming tot 21 °C (2 systemen) 

Totaal werktuigbouwkundige installaties:   € 668.500,--  

 

Meet- en regeltechnische installaties: 

- Vervanging regelkast 1 (stookruimte) € 73.000,--   

T.b.v. stookinstallatie, distributiesystemen voor warmte, 

diverse ventilatiesystemen en overname te handhaven 

voorzieningen. 

- Regelkast 2 te plaatsen in expeditieruimte begane grond € 31.000,--   

- Regelkast 3 ter vervanging bestaand in technische ruimte € 16.500,--   

kelder van de bibliotheek 

- Regelkast 4 in het Studiehuis € 35.000,-- 

Totaal meet- en regeltechnische installaties:   € 155.500,--  

 

Elektrotechnische installaties: 

- Kosten voor aanvraag verzwaren nutsvoorzieningen € 10.000,--   

Assistentie opdrachtgever en verzwaring     

- Verzwaren hoofdverdeelkast (HKL) incl. ontmanteling en € 14.500,--  

demontage als wel vervanging en bekabeling tussen nuts- 

voorziening en HKL  
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- Nulmeting bestaande uit: doormeten bekabeling en € 14.500,--   

verdeelkasten incl. NEN-1010 keuring 

- Aanpassing voeding naar regelkast 1 € 3.000,-- 

- Aanpassing BMI, inbraak-, bliksem-, aardinginstallatie,  € 18.000,-- 

+ aanpassing kanalisatie en verplaatsen lichtarmaturen 

2e verdieping + 1e verdieping noord 

- Aanpassing BMI, inbraak-, bliksem-, aardinginstallatie,  € 22.000,-- 

+ aanpassing kanalisatie en verplaatsen lichtarmaturen 

begane grond tussen café en kantoren 

- Aanpassing BMI, inbraak-, bliksem-, aardinginstallatie,  € 22.000,-- 

+ aanpassing kanalisatie en verplaatsen lichtarmaturen 

1e verdieping + begane grond zuid 

- Aanpassen kanalisatie en verlichting Studiehuis € 5.000,-- 

- Verdere benodigde aanpassingen t.b.v. klimaatinstallaties € 12.000,-- 

Totaal elektrotechnische installaties:   € 121.000,--  

 

Bouwkundige werkzaamheden: 

Alle bouwkundige werkzaamheden betreffen die werkzaamheden die nodig zijn om de bestaande 

overtollige installaties te verwijderen en nieuwe installaties in te passen. Alle andere 

werkzaamheden maken geen onderdeel uit van de onderstaande opgave. 

- Nulmeting, constructieberekening opstelling techniek € 10.000,--   

inclusief de benodigde sparingen en voorbereidende 

werkzaamheden (exclusief constructieberekeningen aan- 

gaande bepaling maximale dakbelasting en constructieve 

aanpassingen aan het gebouw)     

- Benodigde bouwkundige werkzaamheden stookruimte € 12.000,--  

- Benodigde bouwkundige werkzaamheden 2e verdieping  € 85.000,--   

en 1e verdieping noord-west inclusief kantoren 

- Benodigde bouwkundige werkzaamheden 1e verdieping  € 100.500,--   

en begane grond aan zuidzijde 

- Benodigde bouwkundige werkzaamheden begane grond  € 76.000,--   

vanaf café tot kantoren achter de toiletten 

- Benodigde bouwkundige werkzaamheden kelder  € 37.000,-- 

- Benodigde bouwkundige werkzaamheden Studiehuis  € 34.000,-- 

Totaal bouwkundige werkzaamheden:   € 354.500,--  

 

TOTALE KOSTEN BASISCONCEPT VENTILATIE   € 1.299.500,-- 

 

Tegen een meerprijs van ca. € 42.000,- is het mogelijk die installatiedelen die in het zicht worden 

aangebracht af te werken in een nader te bepalen RAL-kleur. 

 

6.3 Installatieconcept ventilatie + koeling 
Aan het basisconcept worden oplossingen voor koeling toegevoegd. Hierbij wordt uitgegaan van 

een koudemiddel gevoerd systeem voor de kantoren. Namelijk een zogenaamd VRF systeem. En 

de toevoeging van een koelbatterij van voldoende capaciteit om lucht met een temperatuur van 

16 °C aan de vertrekken toe te kunnen voeren. 
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Werktuigbouwkundige installaties: 

- Totaalsom WT-installaties basisconcept ventilatie € 668.500,--   

- Koelmachine inclusief hydro- en pompmodule als wel € 92.000,-- 

Opstellingsmaterialen 

- Meerkosten systeem 1e verdieping bibliotheek NW € 37.000,--   

- Meerkosten systeem 1e verdieping en begane grond  € 37.000,--  

zuid bibliotheek € 36.000,--  

- Meerkosten systeem begane grond bibliotheek café € 80.000,--  

tot kantoren achter toiletten 

- Meerkosten systeem kelder  € 15.000,--  

- Meerkosten systemen Studiehuis  € 34.000,--  

- VRF-systeem t.b.v. kantoren  € 92.500,--  

Totaal werktuigbouwkundige installaties   € 1.000.000,-- 

 

Meet- en regeltechnische installaties: 

- Totaalsom M&R-installaties basisconcept ventilatie € 155.500,--   

- Meerkosten regelkast 1 t.b.v. koelmachine € 6.500,--   

- Meerkosten regelkast 1 t.b.v. VRF-systeem € 6.500,--   

- Meerkosten regelkast 2 t.b.v. koeling € 6.500,-- 

- Meerkosten regelkast 3 t.b.v. koeling € 2.500,-- 

- Meerkosten regelkast 4 t.b.v. koeling € 2.500,-- 

Totaal meet- en regeltechnische installaties:   € 180.000,--  

 

Elektrotechnische installaties: 

- Totaalsom ET-installaties basisconcept ventilatie € 121.000,--   

- Meerkosten verzwaren nutsvoorziening inclusief € 170.000,--  

nieuwe trafo, terreinvoorzieningen en bekabeling  

- Verzwaren elektrische voeding regelkast 1 incl. € 7.000,--   

Aanpassing kanalisatie, bliksem en aarding 

- Elektrische voeding VRF-syst. + bliksem en aarding € 27.500,-- 

- Extra onvoorzien in verband met koelinstallatie € 7.500,-- 

Totaal elektrotechnische installaties:   € 333.000,--  

 

Bouwkundige werkzaamheden: 

Alle bouwkundige werkzaamheden betreffen die werkzaamheden die nodig zijn om de bestaande 

overtollige installaties te verwijderen en nieuwe installaties in te passen. Alle andere 

werkzaamheden maken geen onderdeel uit van de onderstaande opgave. 

- Totaalsom bouwkundig basisconcept ventilatie € 354.500,--   

- Meerkosten bouwkundige werkzaamheden 2e verdieping  € 11.000,--   

en 1e verdieping noord-west inclusief kantoren 

- meerkosten bouwkundige werkzaamheden 1e verdieping  € 14.000,--   

en begane grond aan zuidzijde 

- Meerkosten bouwkundige werkzaamheden begane grond  € 14.000,--   

vanaf café tot kantoren achter de toiletten 

- Meerkosten bouwkundige werkzaamheden kelder  € 2.000,-- 

- Meerkosten bouwkundige werkzaamheden Studiehuis  € 2.500,-- 

Totaal bouwkundige werkzaamheden:   € 399.000,--  

 

TOTALE KOSTEN INSTALLATIECONCEPT VENTILATIE + KOELING  € 1.912.000,-- 
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Tegen een meerprijs van ca. € 50.000,- is het mogelijk die installatiedelen die in het zicht worden 

aangebracht af te werken in een nader te bepalen RAL-kleur. 
 
 

6.4 Installatieconcepten met grotere koelcapaciteit 
De eerder omschreven concepten zijn verder uit te breiden door meer lucht te verplaatsen en 

extra koelcapaciteit aan te bieden aan de ventilatie-units dan wel luchtbehandelingskasten. Het is 

in dat geval wel aan te bevelen de extra luchthoeveelheid te recirculeren in plaats 100% 

vervanging door verse buitenlucht. 

 

Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld in de multifunctionele ruimte de bestaande convectoren voor 

verwarming te vervangen voor ventilatorconvectoren. Zo zijn er ook mogelijkheden om niet via de 

luchtbehandelingsunits extra koeling te leveren maar zou ook via bijvoorbeeld actieve plafonds 

kunnen geschieden. Dit zouden kunnen zijn Phase Change Materials (zoals eerder omschreven) 

of koelplafonds met inductie-units. 

 

De ventilatorconvectoren in de multifunctionele ruimte zijn wel aan te bevelen daar er 

bouwkundig geen mogelijkheden om ruimte te creëren voor grotere luchtkanalen. Vanwege de 

monumentale status van het gebouw is het wel mogelijk bestaande installaties te vervangen. In 

de multifunctionele ruimte kan de warmtebelasting voelbaar en latent enorm toenemen door de 

grote bezetting. De in te passen koeling in de ventilatie-units is niet toereikend deze vraag naar 

koeling te kunnen leveren. 

 

De meerkosten voor inpassing van de ventilatorconvectoren worden geschat op € 120.000,--. 

Deze kosten betreft de som van het totaal aan leveringen en montage van ventilatorconvectoren, 

het leidingnet voor gekoeldwater, meet- en regeltechniek, elektrische voedingen en de hiervoor 

benodigde bouwkundige werkzaamheden. 

 

Bij conceptuitbreiding zoals bovenstaand omschreven kunnen de benodigde kosten voor levering 

en montage oplopen tot een geschatte aanneemsom van € 3.000.000. Dit betreffen kosten 

inclusief nutsvoorzieningen, bouwplaats inrichting, projectmanagement en detailengineering. 
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7 Eindconclusie en aanbeveling 
 

 

7.1 Eindconclusie 
De kosten voor ventilatie dan wel het creëren van een behaaglijk klimaatcomfort kunnen sterk 

variëren. Er zijn veel mogelijkheden met elk hun eigen invloed op het klimaat in de ruimten. 

 

Veel hangt af van de mogelijkheden die het gebouw biedt zoals beschikbare hoogte, de 

beschikbare ruimte voor techniek als wel de directe omgeving van de bibliotheek en het 

Studiehuis. 

 

Door de ontwikkeling in techniek is het mogelijk om voor de basisventilatie uit te gaan van 

standaard ventilatie-units. Ook zijn deze tegenwoordig uit te breiden met koeling. Verdere 

ontwikkelingen bestaan ook uit geïntegreerde koude-opwekking, warmtepompen en 

regeltechniek. 

 

Verdere invloed op selectie van installaties voor ventilatie, verwarming en koeling wordt bepaald 

door de bouwkundige schil. 

 

Er zijn nog veel open eindjes. De verwachting is dat de uiteindelijke aanneemsom van concepten 

zal variëren tussen € 900.000,-- t/m € 2.100.000,- euro. Voor ventilatie of ventilatie met beperkte 

koeling. Waarbij geldt dat naarmate de schil verbeterd wordt qua isolatiewaarde en ZTA-waarde 

de opgenomen koelinstallatie beter zal gaan presteren en invloed steeds meer invloed zal 

uitoefenen op het klimaatcomfort. Bij maximale uitbreiding op concepten kunnen kosten oplopen 

tot € 3.000.000,-.  

 

Het is mogelijk verdere verduurzaming toe te voegen en op zoek te gaan naar oplossingen om 

van het gas af te gaan. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan warmte koude opslag. ENGIE kan 

daarin adviseren en meedenken. Hiertoe kunnen onze specialisten worden ingeschakeld. 

7.2 Aanbeveling 
Het valt sterk aan te bevelen de invloed van de schil verder te onderzoeken door onderstaande 

werkzaamheden uit te voeren: 

- Het scannen van het gebouw met een 3D scanner om zodoende juiste bouwkundige 

tekeningen op te zetten die gebruikt kunnen worden voor het maken van nader te 

specificeren berekeningen en het maken van ontwerp- en werktekeningen; 

- Het maken van warmteverliesberekeningen; 

- Het maken van koellastberekeningen; 

- Het maken van een gebouwsimulatie. 

 

Na realisatie van bovenstaande activiteiten kunnen keuzes van installatieconcepten worden 

onderzocht in de invloed worden bepaald. Afhankelijk van de uitkomsten is het mogelijk de 

opdrachtgever een passend advies met technische omschrijving te doen toekomen.  

Voor uitwerking van het advies bestaan diverse mogelijkheden waarover in een later stadium 

gesproken kan worden. 
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1 Inleiding 
 

 

1.1 Opdracht 
Ten aanzien van De Bibliotheek Haarlem Centrum heeft ENGIE van de Gemeente Haarlem de 

opdracht ontvangen om onderzoeksresultaten aangaande de invloed van een minimale ventilatie-

installatie als wel de invloed van de gebudgetteerde installatie uit het studierapport “mogelijke 

installatieconcepten voor ventilatie en/of luchtbehandeling” op het binnenklimaat in een 

studierapport te verwerken. Hierbij zal de samenhang met het geldende bouwbesluit en de 

ARBO-regelgeving aan het licht worden gehouden. 

 

1.2 Doel 
Het studierapport heeft tot doel de invloed van de installaties voor ventilatie en/of 

luchtbehandeling te omschrijven, en te koppelen aan Wet- en regelgeving als bouwbesluit en 

ARBO-regelgeving.  

 

Dit studierapport vormt een aanvulling op de eerder uitgebrachte rapportage “mogelijke 

installatieconcepten voor ventilatie en/of luchtbehandeling”. 

 

1.3 Scope van studie 
In het studierapport zullen onderstaande onderwerpen worden behandeld: 

- Korte omschrijving van de getoetste installaties; 

- Verzamelen gegevens omtrent maatvoering van de schil inclusief hoogtematen (uitwendig en 

inpandig), afmetingen vensters, enzovoort; 

- Verzamelen gegevens omtrent toegepaste Rc-waarden, en U-waarden van bouwkundig 

samengestelde constructies; 

- Verzamelen van toekomstige Rc-waarden en U-waarden van de door te voeren 

verbeteringen ten aanzien van isolatiewaarden; 

- Van toepassing zijnde Wet- en regelgeving ten aanzien van ventilatie, klimaat en comfort; 

- Uiteenzetting benaderingsresultaten uit de berekeningen in verzamelstaten voor 

warmteverlies, warmtebelasting en rekenblad capaciteit klimaatinstallatie; 

- Verklaring verzamelstaten en rekenblad inclusief invloed eventueel doorgevoerde 

bouwkundige schil verbeteringen; 

- Omschrijving invloed gebudgetteerde installaties op binnenklimaat; 

- Projectie invloed naar het geldende bouwbesluit en de ARBO-regelgeving; 

- Korte samenvatting. 

 

Het studierapport is gebaseerd op benaderingsberekeningen en opgebouwde ervaring. Het 

studierapport biedt geen exacte resultaten. Wel kan van uit het studierapport een duidelijke 

inschatting worden gemaakt ten aanzien van de te verwachte prestaties van de gebudgetteerde 

installaties op het comfort in de te klimatiseren vertrekken. Ook zijn uitspraken te doen op 

haalbaarheid Wet- en regelgeving als wel ARBO richtlijnen. 
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1.4 Onderleggers voor studie 
Aangaande de studie naar de invloed van de mogelijke installatieconcepten is gebruik gemaakt 

van: 

- Beschikbare tekeningen van het gebouw en huidige installaties zoals aanwezig in een 

archiefkast in de luchtbehandelingsruimte in de kelder van het gebouw; 

- Inspectie ter plaatse om de gebouwschil, de functionaliteit van de verschillende bouwdelen 

en de status van het gebouw in kaart te brengen; 

- Inmeten van hoogtematen om inpassing van mogelijke concepten te kunnen bestuderen; 

- Diverse offertes uitgebracht door aannemers voor het doorvoeren van de 

gebouwschilverbeteringen; 

- Googlemaps + Streetview voor ontbrekende gegevens. 

 

1.5 Bijlagen 
De volgende bijlagen maken onderdeel uit van de studie: 
- Benadering warmteverlies huidige en verbeterde bouwkundige schil (samenvatting 

schilberekeningen warmteverlies); 

- Benadering warmtebelasting huidige en verbeterde bouwkundige schil (samenvatting 

schilberekeningen warmtebelasting); 

- Rekenblad benadering capaciteit luchtbehandeling. 
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2 Korte omschrijving van de 
getoetste installaties 

 

 

2.1 Basis ventilatie installatie 
Een installatieconcept op basis van ventilatie gaat uit van de minimaal benodigde 

luchthoeveelheid voor ventilatie. Het uitgangspunt betreft de ventilatie-eis gebaseerd op het 

bouwbesluit zoals omschreven in hoofdstuk 4.3.1. De ventilatie-eis volgens het meest recente 

bouwbesluit bedraagt 23,6 m³/h. Geadviseerd wordt een luchthoeveelheid per persoon van 

minimaal 35 m³/h. In het onderzoek, vooraf aan de benaderingsberekeningen die onderdeel 

uitmaken van deze rapportage, zijn wij uitgegaan van 30 m³/h per persoon. 

 

De luchthoeveelheden conform het bouwbesluit betreffen de minimale luchthoeveelheden voor 

ventilatie. Uitgangspunten qua bezetting per publieksruimte zijn in december 2019 definitief 

vastgesteld. Vooraf realisatie van een installatieconcept dienen deze vooraf aan het definitief 

ontwerp te worden bijgesteld door de opdrachtgever dan wel door een partij die daartoe door de 

opdrachtgever is aangewezen. 

 

Een installatie uitgaande van een beperkte bezettingsgraad per m² vloeroppervlakte biedt niet 

voldoende capaciteit om mee te verwarmen dan wel te koelen. 

 

De ventilatie-installaties voor het Doelengebouw (Studiehuis) en de begane grond + 1e verdieping 

bibliotheek gaan uit van mechanische ventilatie voor luchttoevoer en luchtafzuig. Deze dienen 

volgens de meest recente Wet- en regelgeving te worden voorzien van warmteterugwinning. 

 

De toegevoerde lucht wordt in het stookseizoen verwarmd tot ruimtetemperatuur. Als toevoeging 

kan een koelbatterij worden opgenomen die kan worden aangesloten op een te realiseren 

koelinstallatie. Deze installatie gaat uit van minimale luchthoeveelheden. 

 

Op de 2e verdieping betreffende de kantoren bibliotheek wordt uitgegaan van de huidige opzet. 

Namelijk mechanische afzuiging en luchttoevoer via dauerluftung en te openen ramen. Deze 

hoeft niet te worden voorzien van warmteterugwinning. 

 

2.2 Ventilatie-plus (luchtbehandeling) met koeling 
Bij dit concept gaan we uit van grotere luchthoeveelheden om zodoende, met lucht als 

energiedrager, een invloed uit te kunnen oefenen op het binnenklimaat in de zomermaanden. 

We gaan uit van de opstellingslocaties voor luchtbehandelingsunits (WTW-units) gelijk aan die 

voor de ventilatie-units. 

 

Voor koude-opwekking zal op het dak van de 2e verdieping (kantoren) een koelmachine van 

voldoende capaciteit worden geleverd en geplaatst. Deze levert koude aan de diverse 

luchtbehandelingsunits via een distributiesysteem (leidingnet). 
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De lucht zal in de wintermaanden op ruimtetemperatuur aan de vertrekken worden toegevoerd en 

in de zomermaanden met een temperatuur van 16 °C. Dit houdt in dat verwarming van het 

gebouw met de huidige centrale verwarmingsinstallatie zal plaats vinden. 

 

Daar er niet voldoende lucht beschikbaar is en er niet voldoende ruimte is voor grotere 

luchtkanalen ter plaatse van de kantoren in het bibliotheekgebouw om volledig mee te kunnen 

koelen, wordt uitgagaan van een aanvullende koelinstallatie op basis van koudemiddel. Dit betreft 

een zogenaamd VRF-systeem. 

 

2.3 Verwarmingsinstallatie 
De huidige installaties voor verwarming worden gehandhaafd en zullen de gebouwen blijven 

verwarmen. Wel maakt vervanging van een oude staande cv-ketel onderdeel uit van het werk. 
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3 Wet- en regelgeving 
 

 

3.1 Algemeen 
Alle bouwdelen hebben in basis een publieke functie. In het studiehuis zijn meerdere ruimten 

waarbij een hoge bezettingsgraad van toepassing is. Dit betreffen de multifunctionele ruimte met 

foyer op de begane grond en de studieruimte op zolder aangaande het Doelengebouw. In de 

bibliotheek zijn diverse locaties waar in publieksruimten zones zijn aan te wijzen met een grote 

bezettingsgraad. 

 

Er kan vanuit de functionaliteit worden gesteld dat de bezetting per moment van de dag sterk kan 

variëren. 

 

Naast de bezoekers is er tevens personeel werkzaam in de gebouwen. Een deel van het 

personeel is werkzaam in de aanwezige kantoorruimten. Een ander deel van het personeel is 

werkzaam in de publieke ruimten. 

 

Ten aanzien van personen dient er voldoende te worden geventileerd en dient er in de winter een 

minimale ruimtetemperatuur te worden gehandhaafd. In de zomermaanden dient er conform de 

ARBO wetgeving een acceptabel klimaat voor het personeel van de bibliotheek op de werkvloer 

aanwezig te zijn. 

 

In deze studie met rapportage wordt een toetsing gedaan aan onderstaande: 

- Het bouwbesluit aangaande ventilatie; 

- ARBO wetgeving ten aanzien van werkcomfort. 

 

3.2 Thermisch comfort 
Het thermisch comfort wordt bepaald door de eisen voor temperatuur, luchtvochtigheid en 

behaaglijkheid. De volgende normen en richtlijnen zijn van toepassing: 

- NEN-EN-ISO 7730; 

- NPR CR 1752; 

- SBR/ISSO 354. 

- Het opstellen van een warmteverliesberekening conform NEN 5066 en de ISSO publicaties. 

 

Het thermische binnenklimaat wordt bepaald op basis van een PMV-waarde (Predicted Mean 

Vote). De uitgangspunten voor de bepaling van de interne warmtelast: 

- Voelbare warmte afgifte van personen: 80 W/persoon 

- Interne warmtelast (huidige) verlichting: 8 W/m² in publieke ruimten;  

- Interne warmtelast (huidige) verlichting: 10 W/m² voor ruimten met kantoorfuncties; 

- Voor apparatuur uitgaan van 10 W/m² voor ruimten met kantoorfuncties; 

- Aantal gewogen overschrijdingsuren PMV +0,5: 150 uur voor ruimten met kantoorfuncties; 

- Het aantal gewogen overschrijdingsuren in de publieke ruimten dienen nader te worden 

vastgesteld in overleg met de opdrachtgever; 
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- Temperatuur overschrijdingsuren boven 25,5 °C: 150 uur geldend voor ruimten met 

kantoorfuncties; 

- Relatieve vochtigheid winter minimaal: voor alsnog niet van toepassing; 

- Relatieve vochtigheid zomer maximaal: voor alsnog niet van toepassing. 

 

Eisen ten aanzien van ventilatie gebaseerd meest actuele bouwbesluit: 

- Ruimten met bijeenkomstfunctie: min. 4 dm³/s per persoon; 

o Publieksruimten met bibliotheekfunctie; 

o Multifunctionele ruimte begane grond studiehuis; 

o Studieruimten; 

o Voorleesruimten; 

o Horecaruimte. 

- Ruimten met bijeenkomstfunctie: min. 4 dm³/s per persoon; 

- Ruimten met kantoorfunctie: min. 6,5 dm³/s per persoon; 

- Ruimten met onderwijsfunctie: min. 8,5 dm³/s per persoon; 

- Toiletten: min. 25 m³/h per toilet; 

- Werkkast: min. 40 m³/h. 

 

Bovenstaande luchthoeveelheden per persoon zijn gebaseerd op bouwbesluit 2012 met status 

01-07-2019. Er geldt echter dat dit de absoluut minimale waarde betreft. Geadviseerd wordt om 

te werken met een minimaal ventilatiedebiet van 25 m³/h per persoon in ruimten met 

bijeenkomstfunctie. 

 

Eisen ten aanzien van ruimtetemperatuur in de winter: 

- Ruimten met kantoorfunctie: 21 °C; 

- Ruimten met bijeenkomstfunctie: 20 °C; 

 

Overige ruimten zijn voor alsnog buiten beschouwing gelaten. 
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4 Installatieconcepten en 
gebouwschilverbeteringen 

 

 

4.1 Bezettingsgraad 
De bezettingsgraad welke is toegepast, is gebaseerd op de door de gebruiker opgegeven waarden. Deze 

zijn onderstaand weergegeven. 

 

 

Bouwdeel Bouwlaag Vertrek/Zone Personen

Bibliotheek Kelder

Bibliotheek Publieksruimte as B-J / 4-7 50

Voorleesruimte 10

Open Magazijn as H-K / 1-4 4

Boekenkluis 2

Werkplaats klusjesman as K-L / 4-6 2

Begane Grond

Bibliotheek publieksruimte as A-E / 4-8 50

Bibliotheek publieksruimte as E-G / 4-8 20

Bibliotheek publieksruimte as G-L / 4-8 35

Spreekkamer kantoor 2

Bibliotheek publieksruimte as H-L / 1-4 40

Boekeninname 2

Expeditieruimte as K-L / 4-5 2

Entree as G-H / 2-3 3

Toiletten (2x) 2

Balie as G-J / 3-4 3

Tussenverdieping

Bibliotheek publieksruimte as H-L / 1-4 50

Stilteruimte (Medialab) as K-L / 1-2 15

1e Verdieping

Bibliotheek publieksruimte as G-K / 4-8 30

Kamer 1 Directie spreekkamer kantoor 10

Kamer 2 Secretariaat kantoor 2

Kamer 3 HR kantoor 2

Kamer 4 kantoor 4

Kamer 5 F&C kantoor 10

Toiletten (4x) 4

2e Verdieping

Keuken 2.05 1

Toiletten (2x) 2

Kantoor/Spreekruimte 2.06 4

Kantoor 2.09 Facilitair 4

Kantoor 2.10 Functioneel Beheer 5

Spreekkamer 2.12 1

Kantine 2.13 12

Kantoor/Spreekruimte 2.14 6

Kantoor 2.15 Klantenservice 3

Repro 2.16 2

5.2.2 Bezettingsgraad
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4.2 Installatieconcept o.b.v. ventilatie: 
Het installatieconcept gebaseerd op enkel ventilatieluchthoeveelheden biedt (behoudens in de 

grote zaal met foyer op de begane gronden de studieruimte op de zolderverdieping van het 

Doelengebouw voldoende capaciteit voor ventilatie van 30 m³/h tot 35 m³/h per persoon. 

 

In verband met de huidige beschikbare openingen in het Doelengebouw voor aanzuig van verse 

lucht en afblaas van vervuilde lucht is het niet mogelijk om zonder aanpassingen aan het gebouw 

de capaciteit te vergroten. 

 

In de grote zaal met foyer geldt bij een maximale bezetting van 130 personen een ventilatie 

luchthoeveelheid van net geen 20 m³/h per persoon. Deze is gebaseerd op de capaciteit van de 

huidige installatie. Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze waarde is gebaseerd op een 

revisietekening uit het jaar 1974.  

 

Naar verwachting zal de ventilatie luchthoeveelheid in de studieruimte, bij maximale 

luchthoeveelheid, niet veel verschillen van de capaciteit in de grote zaal. 

 

4.3 Installatieconcept ventilatie + beperkte koeling 

4.3.1 Basis voor koeling 
De basis ten aanzien van het toevoegen van een koelinstallatie is opgebouwd uit de installatie 

zoals omschreven in hoofdstuk 5.2.5. van het studierappport “Installatieconcepten” versie V-1.1 

d.d. 11-12-2019.  In de omschreven ventilatie-units bestaat de mogelijkheid een koelbatterij te 

plaatsen en deze aan te sluiten op een koelsysteem bestaande uit een koelmachine met een 

distributiesysteem. Via het distributiesysteem wordt met water als energiedrager de koeling naar 

de luchtbehandelingsunit gebracht en overgedragen aan de lucht. 

 

Om voldoende koelcapaciteit te plaatsen dient de maximale vraag naar koeling te worden 

bepaald, uitgaande van een luchttoevoertemperatuur naar elke ruimte van 16 °C. De maximale 

koelvraag wordt in dit geval bepaald door de vraag die ontstaat vanuit de luchtbehandelingskast. 

Bouwdeel Bouwlaag Vertrek/Zone Personen

Kelder

Kelder achter Coffeestar 1

Begane Grond

Café (Coffeestar) 25

Toilet (1x) 1

Spreekkamer/Kantoor Planners 3

Grote Zaal (Doelenzaal) 130

1e Verdieping Vide (zelfde ruimte als Doelenzaal, eigen ingang) 20

Spreekkamer (Gele Kamer) 20

Koffiekamer/Pantry 2

Toiletten (2x) 2

2e Verdieping

Grote Zaal (Studiezolder) 100

Spreekkamer Instructieruimte 15

Toilet (1x) 1

Studiehuis (Doelengebouw)

5.2.2 Bezettingsgraad
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De ventilatielucht dient vanaf buitenluchtcondities afgekoeld te worden naar maximaal 16 °C. 

Afhankelijk waar de luchttoevoerkanalen worden aangebracht dient er rekening te worden 

gehouden met mogelijke opwarming tijdens distributie van de toevoerlucht. 

 

Bij dit installatieconcept wordt niet uitgegaan van de luchthoeveelheid voor ventilatie. De 

luchthoeveelheid in publieksruimten in de bibliotheek wordt minimaal verdubbeld om zodoende 

een verhoogde capaciteit voor koeling te kunnen leveren aan de vertrekken.  

 

Daar in de kantoren van de bibliotheek wordt uitgegaan van een koudemiddel gevoerd systeem 

zal hier de installatie voor ventilatie worden gebaseerd op de benodigde luchthoeveelheden voor 

ventilatie. 

 

4.3.2 Beperkte koeling bibliotheek en Studiehuis 

Bij beperkte koeling geldt dat de aan de ruimte toegevoerde koelcapaciteit niet overeen komt met 

de warmtebelasting. In dit geval is er sprake van een groot te kort. Het resultaat is dat de 

warmtebelasting enigszins wordt weggekoeld en de pieken in warmtebelasting worden afgevlakt. 

De toppen in het temperatuurverloop kunnen door deze beperkte actieve koeling worden 

afgevlakt. De mate van werking en de invloed zijn sterk verbonden aan de kwaliteit van de 

gebouwschil. Hoe beter de gebouwschil is uitgevoerd hoe groter de invloed van de koelsystemen. 

 

4.3.3 Mate van warmtebelasting 
De mate van warmtebelasting is vrij hoog in veel bouwdelen daar er sprake is van grote tot zeer 

grote glasoppervlakken. Tevens is er sprake van een glazen dak boven de vide. Bestaand zijn er 

voorzieningen aanwezig om de zonbelasting te beperken. Dit zijn buitenzonwering in de vorm van 

screens die verticaal langs het glasoppervlak naar beneden kan zakken. De glazen panelen 

boven de vide zijn wit geschilderd. De buitenzonwering is bij harde wind niet bruikbaar. 

 

Er zijn mogelijkheden de vensters te verbeteren door nieuwe vensters te plaatsen die buitenom 

een betere isolatiewaarde hebben ook een betere zontoetredingsfactor (ZTA-waarde) krijgen. Het 

is zelfs mogelijk een venster te plaatsen met een ZTA-waarde gelijk aan een venster met 

buitenzonwering. Indien er HR++ glas wordt geplaatst is het mogelijk deze te voorzien van een 

speciale folie om een vergelijkbare ZTA-waarde te verkrijgen. 

 

Indien de daken en gevels qua isolatiewaarde worden verbeterd zal dit tevens positieve invloed 

uitoefenen op de warmtebelasting. 

 

4.3.4 Invloed gebouwschilverbetering op beschikbare koelcapaciteit 
Indien vensters worden vervangen voor HR++ glas met folie voor verbetering ZTA-waarde en 

daken als wel gevels worden geïsoleerd zal dit, buitenom positief effect het warmteverlies in de 

winter, een aanzienlijke reductie op de warmtebelasting hebben. Hiertoe heeft de beschikbare 

koelcapaciteit in de installatie zoals omschreven in 5.3.1 en 5.3.2 een verbeterend effect en krijgt 

dan ook invloed op het comfortgevoel in de ruimte. Het temperatuurverschil tussen buiten- en 

binnentemperatuur zal toenemen met een paar graden. 
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5 Invloed ventilatie + beperkte 
koeling op binnenklimaat 

 

 

5.1 Benaderingsberekeningen 

5.1.1 Benadering warmteverlies en warmtebelasting 

Om het warmteverlies en de warmtebelasting van de gebouwen in kaart te brengen wordt 

uitgegaan van twee situaties. Namelijk de situatie gebaseerd op de huidige status van de 

gebouwen en de situatie gebaseerd op isolatiewaarden passend bij een verbeterde schil. 

 

Isolatiewaarden van de bestaande en deels van de verbeterde situatie zijn verkregen uit de 

rapportages zoals onderstaande weergegeven: 

- Energielabel bijlage opgesteld door Ecocert in opdracht van Brink d.d. 22-05-2019; 

- Energielabel d.d. 22-05-2019; 

- Energie maatwerkadvies d.d. 21-05-2019.  

 

Isolatiewaarden en zontoetredingsfactoren (ZTA) zijn voor HR++ vensters betrokken bij 

leveranciers van deze glassoorten en van leveranciers voor speciale folies voor verbetering van 

de ZTA-waarde. 

 

5.1.2 Vergelijking isolatiewaarden en ZTA-waarden bestaand en verbeterd: 
Vanuit de energielabel bijlage zijn onderstaande punten ons opgevallen: 

- Er wordt een Rc-waarde van 6,0 [m²K/W] opgegeven voor het verbeterde dak, welke een 

zeer sterke reductie geeft op het warmtevlies en de warmtebelasting via de platte daken; 

- Voor gevelverbeteringen worden geen aanbevelingen gedaan. Dit terwijl de Rc-waarde voor 

de bibliotheek slechts 0,86 [m²K/W] bedraagt. Ter vergelijking wordt er vandaag de dag 

gewerkt met Rc-waarden van wel 3,5 [m²K/W]; 

- De Rc-waarde voor het Doelengebouw bedraagt slechts 0,19 [m²K/W] wat betekend dat de 

gevels niet zijn geïsoleerd. Dit heeft groot effect op het warmteverlies maar tevens op de 

warmtebelasting. Mogelijk dat verbetering is door te voeren door aan binnenzijde van het 

pand aanpassingen met isolatiemateriaal aan te brengen; 

- In het Doelengebouw is sprake van enkel glas. Er worden geen aanbevelingen gedaan voor 

verbetering van de isolatiewaarde. Wel wordt een situatie omschreven met een voorzetraam 

aan de binnenzijde van het pand. Deze geeft een zeer gunstige waarde ten opzichte van 

standaard enkel glas. Namelijk 2,9 [W/m²K] t.o.v. 6,2 [W/m²K]. 

 

In onze benaderingsberekeningen gaan wij uit van onderstaande verbeteringen in de 

gebouwschil: 

- Verbetering platte daken bibliotheek met Rc-waarde van 6,0 [m²K/W]; 

- Verbetering gevels bibliotheek op 1e en 2e verdieping met Rc-waarde van 1,5 [m²K/W]; 

- Verbetering gevels Doelengebouw naar Rc-waarde van 1,0 [m²K/W]; 
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- Verbetering glas in bibliotheek naar HR++ glas met een U-waarde naar 1,2 [W/m²K] en een 

ZTA waarde van 0,3. Hierbij geldt dat de ZTA waarde nog verder te verbeteren is naar 0,15. 

Let wel dat dit effect kan hebben op aangezicht van het gebouw. Met leverancier van de 

betreffende folies dient overleg plaats te vinden omtrent de specifiek toe te passen folies. Zij 

kunnen aangeven wat de specifieke effecten zijn. 

- Toepassen van voorzetramen aan binnenzijde conform de bestaande situaties in kantoor en 

koffieruimte van het Doelengebouw. 

 

5.1.3 Luchthoeveelheid voor ventilatie: 

Ten aanzien van de ventilatie wordt er gerekend met 30 m³/h per persoon. De lucht naar de 

diverse vertrekken geschiedt met behulp van luchtbehandelingsunits. In deze units wordt de lucht 

in het stookseizoen naar ruimtetemperatuur van 21 °C verwarmd en in het koelseizoen gekoeld 

naar 16 °C. Op deze wijze komen het betreffende warmteverlies en de betreffende 

warmtebelasting niet ten laste van de betreffende vertrekken. 

 

5.1.4 Aandachtspunten vanuit de benaderingsberekeningen: 

Vanuit de benaderingsberekeningen voor warmteverlies en warmtebelasting zijn onderstaand 

aandachtspunten aan het licht gekomen: 

01) Ter plaatse van de kelder is ons advies de bestaande vensters te vervangen voor HR++ 

glas met een maximale ZTA-waarde van 0,3. Het verbeteren van isolatiewaarden gevels 

(kelderwanden heeft slechts een zeer beperkt resultaat van 3 [W/m²] vloeroppervlak. 

02) Vanwege de beperkte hoeveelheid geveloppervlak in publieksruimten levert verbetering 

van de gevel slechts een zeer klein voordeel op. Wij adviseren hier geen verbeteringen op 

door te voeren. 

03) Daar er sprake is van een klein aandeel vensteroppervlak ten opzichte van geveloppervlak 

op de 1e verdieping en 2e verdieping van de bibliotheek is het aan te bevelen deze gevels 

te verbeteren in isolatiewaarde. 

04) De lichtstraat in het dak van de 1e verdieping bibliotheek is van zeer grote invloed op het 

comfort aangaande het warmteverlies en de warmtebelasting. Geadviseerd wordt het glas 

te vervangen voor minimaal HR++ glas met zonwerende werking om zodoende de invloed 

tot het minimale te beperken. 

05) De invloed van de verbeterde lichtstraat verder reduceren door verblijfsgebieden door 

bijvoorbeeld transparante wande te plaatsen direct naast de vide op de 1e verdieping 

(tussenverdieping). 

06) Indien toegestaan buitenzonwering toepassen ter plaatse van het Doelengebouw. 

07) Onbekend is welke vorm van nachtverlaging wordt toegepast. Op basis van de 

nachtverlaging is meer of minder geïnstalleerd vermogen nodig. Hoe groter de 

nachtverlaging, hoe meer vermogen nodig is deze om deze te kunnen overbruggen.  

Het aandeel van nachtverlaging in de warmteverliesberekeningen wordt opwarmtoeslag 

genoemd. Door afkoeling van de ruimte nemen de oppervlakken van wanden, vloeren en 

plafonds maar ook bijvoorbeeld de boeken een lagere temperatuur aan. Om deze weer op 

ruimtetemperatuur te brengen binnen een bepaalde tijd wordt vertaald naar een specifieke 

opwarmtoeslag.  

Het Nadeel van een grote nachtverlaging heeft te maken met het op te warmen oppervlak 

aan bijvoorbeeld de boeken. Het totaal hiervan is behoorlijk. Om deze dagelijks buiten 

gebruikstijden met bijvoorbeeld 3 graden in temperatuur te laten dalen en bij opstart van 

gebruikstijden weer op te warmen is veel vermogen nodig en navenant aan energie. 

Daarnaast kan dit schadelijk zijn voor het materiaal.  
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5.2 Invloed installaties op comfort in de ruimte 
 

5.2.1 Verwarmingsinstallatie: 

Het uitgangspunt bij uitwerking en selectie van de installatieconcepten is gebaseerd op 

handhaving en gebruik van de huidige distributiesystemen en afgiftesystemen. Dit houdt in dat 

deze zijn ontworpen met de huidige bouwkundige schil als uitgangspunt. Er mag dan ook 

verwacht worden dat bij handhaving van de huidige bouwkundige schil de installatie voor 

verwarming van voldoende capaciteit is. 

 

Echter indien er meer ruimtelucht wordt vervangen door verse ventilatielucht, zal er meer 

verwarmingsvermogen en energie voor verwarming gevraagd gaan worden. Bij realisatie van 

verbeteringen op de bouwkundige schil zoals eerder omschreven komt er vermogen en energie 

vrij die voor verwarming van de ventilatielucht tot ruimtetemperatuur kan worden aangesproken. 

Deze energie is vandaag de dag niet aanwezig bij 100% vraag. De 100% vraag ontstaat bij 

buitentemperaturen van -7 tot -10 °C. 

 

Er mag verwacht worden dat na volledige realisatie van gebouwschilverbeteringen en ventilatie-

installaties met beperkte koeling een ruimtetemperatuur van 21 °C gerealiseerd kan worden in 

publieksruimten en kantoorvertrekken. 

 

Deze conditie voldoet aan het huidige bouwbesluit en aan de ARBO-regelgeving. 

 

5.2.2 Ventilatie met beperkte koeling bibliotheek: 

 

Publieksruimte kelder bibliotheek: 

In de kelder zijn twee specifieke met grote verschillen in specifieke warmtebelasting aan te 

merken, namelijk: 

1) Het gedeelte waar traditioneel de uitleen of inlees items zijn opgesteld waarbij geldt dat de 

interne warmtebelasting beperkt is en wordt veroorzaakt door hoofdzakelijk verlichting en een 

beperkte aanwezigheid van personen; 

2) Het gedeelte met een grote concentratie van bezetting door op een naar verhouding klein 

oppervlak. 

 

De warmtebelasting in deel 1 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt via de vensters boven het 

maaiveld. Dit in tegenstelling tot deel 2 waar de warmtebelasting volledig door interne 

warmtebronnen wordt veroorzaakt. Deel 2 is volledig ingericht met studieplekken voor studenten. 

We gaan er hierbij van uit dat de studenten gebruik maken van tablets, laptops of andere mobiele 

digitale informatiedragers. 

 

Het gebudgetteerde installatieconcept met beperkte koeling biedt maximaal 46% van de 

gevraagde koelcapaciteit bij 100% vraag. Deze vraag ontstaat bij een buitentemperatuur van  

30 °C en een binnentemperatuur van 24 °C. Dit betreft een waarde verdeeld over het gehele 

vloeroppervlak van de publieksruimte in de kelder. 

 

Daar er sprake is van verschil in belasting in de verschillende delen kan gesteld worden dat de 

invloed van de installatie op het comfort in deel 1 groter is dan in deel 2. Indien gesteld kan 

worden dat de werkzaamheden door het personeel van de bibliotheek hoofdzakelijk plaats vinden 
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in deel 1, kan gesteld worden dat het comfort in dit deel van de kelder voldoet aan de geldende 

ARBO-regelgeving op een werkplek. In dit deel van de kelder zal er sprake zijn van volledige 

koeling. 

 

In het deel 2 is dit niet het geval en is er sprake van beperkte koeling. Dit is het gedeelte waar 

studenten gebruik maken van studieplekken. Er kan worden gesteld dat de studenten slechts 

beperkte tijd van deze plekken gebruik maken. De koelinstallatie is in staat om de temperatuur in 

dit deel van de kelder 2 °C tot maximaal 2,5 °C te koelen. 

 

Voorleeskelder: 

De warmtebelasting wordt volledig door interne factoren bepaald. Dit houdt in door verlichting en 

aanwezigheid van personen. Er wordt rekening mee gehouden dat er door enkele personen 

gebruik wordt gemaakt van digitale apparatuur als tablets of laptops. 

Door meer lucht toe te voeren dan strikt noodzakelijk voor ventilatie, is het mogelijk de 

temperatuur in de ruimte, bij een bezetting van 10 personen, tot ca. 25 °C tot 26 °C af te koelen. 

Verder wordt er van uitgegaan dat maximaal 5 personen gebruik maken van een tablet. 

 

Publieksruimte begane grond as A-G / 4-8 bibliotheek: 

Het doorvoeren van verbetering van de gebouwschil in de zin van dakisolatie, vervangen 

vensters en verbeteren ZTA-waarde van de vensters heeft een aanzienlijk effect op reductie van 

de warmtebelasting. Het gunstige effect bedraagt namelijk 32% van de huidige warmtebelasting.  

 

De warmtebelasting door het dak wordt met 75% verbeterd. Voor de warmtebelasting via 

vensters geldt een verbetering van 30% 

 

Deze publieksruimte is in 2 zones te verdelen vergelijkbaar met de kelder. Daar waar 

studieplekken zijn ingericht is een hoge mate aan interne warmtebelasting door personen en 

digitale informatiedragers van toepassing. In deze zones zal het personeel van de bibliotheek niet 

aanwezig zijn.  

 

In de zone waar de bezetting door personen beperkt is zal de installatie voor ventilatie en koeling 

naar verhouding een grotere invloed hebben. Verwacht wordt dat aan de gevel met zonbelasting 

de invloed van de installaties zich beperkt tot het verlagen van de temperatuur met ca. 3 °C ten 

opzichte van de norm buitentemperatuur van 28 °C. Deze zal de toename van de 

buitentemperatuur volgen (Beperkte koeling). Indien de zoninstraling maximaal wordt beperkt tot 

een ZTA-waarde van 0,15, in samenhang met een zonering van de installaties en een kleine 

toename van de toe te voeren luchthoeveelheid,  is over het gehele vloeroppervlak met personele 

bezetting een situatie te realiseren die voldoet aan de ARBO-richtlijnen. Hierbij gaan we uit van 

maximaal de gestelde normconditie + 2 °C (totaal 30 °C) voor buitenluchttemperatuur.  

 

Voor de locaties met een grote bezettingsgraad geldt dat het realiseren van voldoende comfort 

conform de ARBO-richtlijnen niet realiseerbaar is. Dit is het gedeelte waar studenten gebruik 

maken van studieplekken. Er kan worden gesteld dat de studenten slechts beperkte tijd van deze 

plekken gebruik maken. 

 

Indien er meer klimaatcomfort dient te worden geboden op de studieplekken dienen aanvullende 

installaties voor koeling gerealiseerd te worden. Deze maken voor alsnog geen onderdeel uit van 

de gebudgetteerde installaties. 
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Publieksruimte begane grond as G-L / 4-8 bibliotheek: 

Deze publieksruimte is vergelijkbaar met de publieksruimte in de kelder. De interne belasting 

door personen concentreert zich op de gevels in de vorm van studieplekken voor studenten. 

Buiten deze zones wordt verwacht dat het personeel van de bibliotheek zich bevindt.  

 

De zones buiten de ingerichte studieplekken bevinden zich volledig inpandig en zijn onafhankelijk 

van de bouwkundige schil van het gebouw. Deze zones zullen voldoen aan de ARBO-richtlijnen. 

 

Publieksruimte begane grond as G-L / 1-4 bibliotheek: 

Ter plaatse van de vide is mogelijk sprake van een grote mate aan warmtebelasting door 

zininstraling via de daarin opgenomen vensters. Afhankelijk van de bouwkundige aanpassingen 

bestaat de kans dat dit grote invloed heeft op het comfort onder de vide. Er wordt geadviseerd de 

invloed hiervan sterk te reduceren door het toepassen van HR++ glas met een ZTA-waarde van 

0,15. Zodoende kan er nog altijd daglicht toetreden. Tevens dient de mogelijkheid aanwezig te 

zijn om de opgehoopte warmte boven in de vide te kunnen laten ontsnappen door te openen 

vensters in de vide. 

 

Indien van toepassing geldt het advies de werkplekken van het personeel buiten de zone onder 

de vide te plaatsen. 

 

Verwacht wordt dat aan de gevel met zonbelasting de invloed van de installaties zich beperkt tot 

het verlagen van de temperatuur met ca. 3 °C ten opzichte van de norm buitentemperatuur van 

28 °C. Deze zal de toename van de buitentemperatuur volgen (Beperkte koeling). Indien de 

zoninstraling maximaal wordt beperkt tot een ZTA-waarde van 0,15, in samenhang met een 

zonering van de installaties en een kleine toename van de toe te voeren luchthoeveelheid,  is 

over het gehele vloeroppervlak met personele bezetting een situatie te realiseren die voldoet aan 

de ARBO-richtlijnen. Hierbij gaan we uit van maximaal de gestelde normconditie + 2 °C (totaal  

30 °C) voor buitenluchttemperatuur. 

 

Sorteerruimte: 

Voor de sorteerruimte met klantenservicebalie geldt dat de warmtebelasting vooral door interne 

factoren als aanwezigheid van machines, computers en personen wordt bepaalt. Mogelijk is de 

invloed van de luchtbehandelingsinstallatie te beperkt om te kunnen voldoen aan de ARBO-

richtlijnen. De warmtebelasting door apparatuur voor boekinname is niet bekend. Ook is 

eventuele overige apparatuur in de sorteerruimte onbekend.  

 

Indien de warmtebelasting te hoog wordt, wordt geadviseerd een lokaal systeem te installeren om 

te kunnen voldoen aan de ARBO-richtlijnen. 

 

Publieksruimte 1e verdieping as G-L / 1-4 bibliotheek: 

Een groot deel van de externe warmtebelasting wordt veroorzaakt door de lichtstraat tussen de 

stramienen as 3 en 4. Buitenom de verbeterpunten zoals omschreven bij de publieksruimte op de 

direct onderliggende begane grond, valt het aan te bevelen de 1e  verdieping direct fysiek af te 

scheiden van zone waar de vide zicht bevindt. Dit kan door middel van het plaatsen van een 

glazen wand gelijk aan de overzijde van de vide op de 1e verdieping. Hierdoor valt de invloed van 

de vide ter plaatse van de wand bijna volledig weg. Dit geeft een mogelijke reductie van nog ca. 9 

kW op de warmtebelasting. 
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Indien de luchthoeveelheid nog iets verder wordt verhoogt met ca. 500 ten opzichte van de 

gebudgetteerde installatie is, in samenhang met beperkingen invloed vide, een werkklimaat te 

realiseren die voldoet aan de ARBO-richtlijnen. 

 

Publieksruimte 1e verdieping as G-L / 4-8 bibliotheek: 

In de zone waar de bezetting door personen beperkt is zal de installatie voor ventilatie en koeling 

naar verhouding een grotere invloed hebben. Verwacht wordt dat aan de gevel met zonbelasting 

de invloed van de installaties zich beperkt tot het verlagen van de temperatuur met ca. 3 °C ten 

opzichte van de norm buitentemperatuur van 28 °C. Deze zal de toename van de 

buitentemperatuur volgen (Beperkte koeling). Indien de zoninstraling maximaal wordt beperkt tot 

een ZTA-waarde van 0,15, in samenhang met een zonering van de installaties en een kleine 

toename van de toe te voeren luchthoeveelheid,  is over het gehele vloeroppervlak met personele 

bezetting een situatie te realiseren die voldoet aan de ARBO-richtlijnen. Hierbij gaan we uit van 

maximaal de gestelde normconditie + 2 °C (totaal 30 °C) voor buitenluchttemperatuur. 

 

Voor de locaties met een grote bezettingsgraad geldt dat het realiseren van voldoende comfort 

conform de ARBO-richtlijnen niet realiseerbaar is. Dit is het gedeelte waar studenten gebruik 

maken van studieplekken. Er kan worden gesteld dat de studenten slechts beperkte tijd van deze 

plekken gebruik maken. 

 

kantoren bibliotheek en sorteerruimte: 

Ten behoeve van de kantoren wordt voorzien in installaties voor voldoende ventilatie en koeling. 

De koeling wordt gerealiseerd met koudemiddel gevoerde systemen. Deze zijn van voldoende 

capaciteit om in elke ruimte een comfort te creëren die voldoet aan de ARBO-richtlijnen. Elke 

ruimte is separaat te bedienen door het personeel aanwezig in de ruimte met behulp van een 

ruimtethermostaat. Eventueel is een installatie voor extra koelcapaciteit in de sorteerruimte te 

combineren met een installatie voor de kantoren. 

 

5.2.3 Ventilatie met beperkte koeling Doelengebouw: 
 

Algemeen: 

Zonder bouwkundige aanpassingen in en aan het gebouw is het niet mogelijk meer lucht te 

verplaatsen dan huidig verplaatst wordt met de bestaande luchtbehandelingskasten.  

Daar er sprake is van een Rijksmonument zijn voor aanpassingen die invloed hebben op het 

gebouw strikte regels van toepassing. Hiertoe wordt er van uit gegaan dat er niet meer lucht 

verplaatst kan worden dan met huidige installaties mogelijk. 

 

Ten aanzien van het klimaatcomfort geldt dat enkel in het kantoor een comfort conform de 

ARBO-regelgeving is te realiseren.  

 

Vergaderruimten: 

In de vergaderruimten is enkel een verbeterd comfort te realiseren indien de bouwkundige schil 

wordt verbeterd als in hoofdstuk 5.1.2 en 5.1.4 omschreven. 

 

Het valt te overwegen om een additionele koelinstallatie voor de vergaderruimten te installeren 

als toevoeging op de gebudgetteerde installaties. 
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Grote zaal met foyer: 

Conform de beschikbare tekeningen blijkt er slechts een ventilatie luchthoeveelheid toe te voeren 

en af te zuigen van 19 tot 20 m³/h per persoon bij volle bezetting. Deze waarde voldoet niet aan 

het bouwbesluit. Zoals eerder omschreven is het voor alsnog niet mogelijk om zonder 

bouwkundige aanpassingen meer ventilatielucht aan te bieden. 

 

Bij realisatie van de gebouwschilverbeteringen als voorzetraam, gevelverbeteringen, 

buitenzonwering dan wel het toepassen van speciale zonwerende folie wordt de warmtebelasting 

voor 75% bepaalt door de aanwezigheid van personen. Bij een hoge bezetting van meer dan 60 

personen zal de koeling steeds meer functioneren als een installatie voor beperkte koeling. 

 

Indien een hoge bezetting vaak van toepassing is, is het aan te bevelen de convectoren aan de 

gevel te vervangen voor een afgiftesysteem voor verwarmen en koelen. Deze is additioneel 

gebudgetteerd. 

 

Studieruimte 2e verdieping: 

Ten aanzien van de studieruimte op de 2e verdieping geldt een vergelijkbare luchthoeveelheid 

voor ventilatie in vergelijking met de grote zaal met foyer. Ook de prestaties van de koelinstallatie 

volgen een vergelijkbaar patroon. Er is bij grote bezetting dan ook geen sprake van een ARBO-

technisch juist klimaat. Voor verbetering zijn additionele installaties mogelijk. Deze zijn echter niet 

gebudgetteerd in eerdere opgaven. 

 

Café “Coffee star”: 

Indien voldoende bouwkundige schilverbeteringen worden doorgevoerd, biedt de 

luchtbehandelingsinstallatie met beperkte koeling voldoende capaciteit om de temperatuur in het 

vertrek ten opzichte van de norm buitenluchttemperatuur ca. 2 °C af te koelen. Bij oplopende 

buitenluchttemperaturen zal de binnentemperatuur deze volgen. 

 

Wel geldt dat benodigde installatietechnische inpassingen aan het licht dienen te worden 

gehouden ten opzichte van de eventueel benodigde bouwkundige werkzaamheden. Dit vanuit 

monumentaal oogpunt. 

 

 

 
  



Studierapport installatieconcepten Projectnummer: 8002645765 

 Documentnummer:  SR-02 Status: Definitief 

 Versie: V-1.0 Datum: 8 oktober 2020 

 

  

ENGIE Services West BV, Studierapport invloed klimaatinstallatie | SR-02 / V-1.0    | 21 

 
 

6 Korte samenvatting 
 

 

Onderstaand zijn de hoofdstukken 1 t/m 5 kort en overzichtelijk samengevat. 

 

Bouwkundige schilverbeteringen: 

- Rc-waarde van 6,0 [m²K/W] voor het verbeterde dak; 

- Rc-waarde van minimaal 1,5 [m²K/W] voor de verbeterde gevel 1e en 2e verdieping 

bibliotheek; 

- Rc-waarde van minimaal 1,0 [m²K/W] voor het verbeterde gevel Doelengebouw; 

- U-waarde van 1,2 [W/ m²K] voor HR++ glas met een ZTA waarde van 0,3 of 0,15 met 

voorkeur; 

- U-waarde van 2,9 [W/ m²K] voor voorzetramen voor bestaande vensters in het 

Doelengebouw; 

- U-waarde lichtstraat 1,2 [W/ m²K] voor HR++ glas met een ZTA waarde 0,15 met voorkeur; 

- Het plaatsen van een glazen wand als afscheiding met de vide op tussenverdieping; 

- Het concentreren van de studieplekken voor studenten op een beperkt aantal locaties per 

bouwdeel; 

- Indien mogelijk toepassen van buitenzonwering of zonwerende folie om een ZTA waarde te 

creëren van 0,15 ter plaatse van het café, grote zaal, studieruimte en vergaderruimten. 

 

Effect gebudgetteerde installaties ten aanzien van bouwbesluit en ARBO-regelgeving: 

- Bij grote bezetting zal de ventilatieluchthoeveelheid in de grote zaal en in de studieruimte op 

de 2e verdieping van het Doelengebouw niet voldoen aan het bouwbesluit en ARBO-

regelgeving voor werkplekken; 

- Ter plaatse van de locaties waar studieplekken voor studenten zijn geconcentreerd bestaat 

de kans dat de temperatuur niet voldoet aan comfort voor klimaat zoals vastgesteld in de 

ARBO-regelgeving. Er wordt echter van uit gegaan dat personeel van de bibliotheek daar 

minimaal aanwezig is. Tevens wordt er vanuit gegaan dat studenten en andere gasten van 

de bibliotheek beperkte tijd gebruik maken van de studieplekken. De studieplekken worden 

niet gewaardeerd als ARBO-werkplek. 

- Buiten de zones voor studieplekken zal, deels door aanpassing van de luchthoeveelheden 

voor luchttoevoer, de luchtbehandelingsinstallatie langs de gevels werken op basis van 

beperkte koeling. Dit houdt in dat de installatie de capaciteit heeft om in deze zones de 

ruimtetemperatuur met 2 tot mogelijk 3 °C af te koelen en bij toename van de 

buitenluchttemperatuur deze te volgen. Naar mate de afstand tot de gevel toeneemt zal een 

klimaat conform ARBO-regelgeving realiseerbaar zijn, door het ontbreken van grote externe 

factoren; 

- In de kelder is buiten de zone voor studieplekken een klimaat conform ARBO-regelgeving 

goed realiseerbaar; 

- In kantoren en sorteerruimte van de bibliotheek is een klimaat conform ARBO-regelgeving 

goed realiseerbaar; 

- Ten behoeve van de grote zaal wordt geadviseerd de bestaande installatie voor verwarming 

te vervangen voor installatie geschikt voor koelen en verwarmen (reeds opgenomen in de 

gebudgetteerde installatie); 
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- Ten behoeve van studieruimte op de 2e verdieping van het Doelengebouw valt te overwegen 

een installatie voor aanvullende koeling te overwegen (voor alsnog niet opgenomen in de 

gebudgetteerde installatie); 

- De vergaderruimten in het Doelengebouw worden voorzien van een installatie voor beperkte 

koeling. Het is met bestaande installaties niet mogelijk deze te vergroten. Het valt te 

overwegen bij voldoende bezetting van deze ruimten een separate koelinstallatie op te 

nemen om te voorzien in voldoende koeling bij behoefte. Deze installatie is echter voor 

alsnog niet opgenomen in de gebudgetteerde installaties. 



OPGEHAALD DUURZAAMHEIDPRIORITEIT BESCHIKBAAR BUDGET SCENARIO'S CENTRUM SCHALKWIJK NOORD OOST
dak isolatie 2000 M2 (RC= 4,5 -> RC=6) € 15.000
led verlichting (beton bouw) centrum=vernieuwen, overige=ombouw, noord=reeds uitgevoerd € 400.000 € 50.000 € 25.000
led verlichting (Doelen bouw) in eerdere post
led verlichting (losse gebouwen) in eerdere post
pv panelen postcode roos (bijv. noorderlicht) (Centrum) - VvE VvE VvE
educatieve invulling PV € 10.000
LBK vervangen reeds in minimaal onderhoud budget (centrum) - € 450.000 - -
vloer isolatie (Doelengebouw)

(schalkwijk vocht problematiek) (noord=kan niet meer leidingwerk)(oost
waarschijnlijk reeds geisoleerd) € 65.000 - - -

wand isolatie (losse gebouwen) € 30.000
wand isolatie (beton gebouwen) € 165.000 - - -
dubbelglas (Doelengebouw) (wisselwerking tussen beglazing en capaciteit LBK) € 20.000 - - -
dubbelglas Centrum in minimaal onderhoud € 65.000 € 55.000
voorzetbeglazing (losse gebouwen) € 1.000

Totaal € 706.000
groen dak  begroeiing/ buurt cooperatie € 70.000 VvE VvE VvE
groen-blauw dak € 110.000 VvE VvE VvE
educatieve invulling groen-blauwdak € 10.000
educatief voorbeeld

zelfkweek, voedselverwerking (horeca)(enkel investeringskoten/beheer
door schoolprogramma / vrijwillger)(geen uitbreiding van keuken) € 45.000

zero waste onhaalbaar, verder uitwerken
grijs watersysteem (legionela bestrijding) (binnen VvE in overleg mogelijk) € 150.000 VvE VvE VvE
educatieve invulling grijswater systeem € 10.000
glas ++ > HR++ € 20.000 € 10.000 € 10.000 -
(wijk) duurzaamheid zie PV panelen en zelfkweek en voedselverwerking
wereldkeuken (Schalkwijk) uitbreiding keuken(investeringskosten) € 80.000
Aanpassing buitenruimte steenbreek (vervangen huidige stenen naar openverharding) € 120.000
educatieve invulling ontharden / openverharding € 5.000
bureaufietsen (fonsdenwerving, ouderen/ bewegen/ electra opwekken/ opladen mobiel) € 35.000 € 10.000 € 10.000 € 5.000
energiesysteem PV -> batterij -> eindgebruik alleen bij eigen PV's!!! € 25.000 VvE VvE VvE
buurttuin (Schalkwijk en Noord) € 45.000 € 45.000 -
Uitvoeren brink advies van label G naar B alle grijze maatregelen nemen (Centrum) -

SUBTOTAAL € 2.012.000,00 € 710.000,00 € 120.000,00 € 30.000,00



POTENTIE VAN ENERGIEBESPARING

DUURZAME MONUMENTEN

HUIDIGE ENERGIEPRESTATIE

HUIDIGE ENERGIEVERBRUIK BENCHMARK ENERGIEVERBRUIK

ENERGIEBALANS

Voor het uitwerken van dit maatwerkadvies conform de BRL 9500 is het gebouw op 21-5-

2019 door een EPA-adviseur geïnspecteerd en beoordeeld op energetische prestatie. De 

gegevens uit deze inspectie zijn verwerkt tot een energetisch computermodel, welke leidt 

tot een energielabel.

Door in dit model verbeteringen van bijvoorbeeld isolatiewaarde of installaties te 

simuleren, is er gerekend aan de potentie van energiebesparende maatregelen. Deze 

methodiek richt zicht op het rekenen aan energiebesparingen binnen de kaders van het 

bestaande gebouw. Dat wil zeggen dat het wijzigen van de gebouwvorm of het opwekken 

van duurzame energie die niet op het gebouw zelf is aangebracht, niet is meegerekend.

Gasthuisstraat 32 heeft een beschermde status en is aangemerkt als Rijksmonument. Dit 

houdt in dat niet iedere maatregel voor energiebesparing mogelijk is. Om wel aan de 

energiebesparing van beschermde gebouwen te kunnen rekenen, heeft een 

monumentendeskundige het gebouw beoordeeld op monumentele waarden en in hoeverre 

de gebouwelementen aan te passen zijn voor verduurzaming. Dit wordt de 

aanraakbaarheidsfactor genoemd.De huidige energieprestatie wordt uitgedrukt in een label met een bijbehorende 

energie-index (EI). Voor dit object betreft het een label G met een EI van 1,79.

Door de voorgestelde maatregelen van de energieadviseur af te zetten tegen de inzichten 

van de monumentendeskundige volgt er één pakket waarin evenwichtig is gekeken naar 

energiebesparing en behoud van monumentale waarden. Dit pakket is strategie 5: 

Maximaal. 

Wat betreft de energiebesparingspotentie van een beschermd gebouw zijn er twee 

belangrijke zaken op te merken. 

Het energielabel van een monument geeft onvoldoende informatie over de 

besparingspotentie. Een label G staat voor een Energie Index van > 1,75 en een monument 

scoort vaak veel slechter. Dat leidt ertoe dat, hoewel er grote verbeteringen behaald 

worden, het label een G kan blijven. Vandaar dat er bij de beschermde gebouwen gekozen 

is om de CO2 reductie leidend te maken in het uitdrukken van verbetering.

Er zijn verbeteringen mogelijk die niet in de gehanteerde methodiek doorgerekend kunnen 

worden, maar die altijd overwogen moeten worden, zoals het verbeteren van de 

kierdichting.

Onderstaand overzicht geeft de verhouding aan tussen het werkelijke 

energieverbruik en het berekende energieverbruik in het gebouw. Het 

berekende verbruik wordt gegenereerd door de energielabel software op basis 

van de gebouweigenschappen en een standaard gebruiker. Het werkelijke 

energieverbruik is gebaseerd op aangeleverde energiegegevens. 

Onderstaand is ter vergelijk het gemiddelde werkelijke energieverbruik per m² bvo 

weergegeven van de gehele vastgoedportefeuille en het gemiddelde werkelijke 

energieverbruik van alle gebouwen met dezelfde gebruiksfunctie

Hieruit volgt dat het elektraverbruik 42% hoger dan het

gemiddelde verbruik op portefeuilleniveau en 54%

hoger dan het gemiddelde verbruik van alle objecten

met dezelfde gebruiksfunctie binnen de portefeuille.
In onderstaand figuur wordt de verdeling van het primaire energieverbruik per 

deelpost weergegeven in de huidige situatie. Hieruit volgt dat de post 

verwarming met 52% het grootste aandeel heeft in het energieverbruik.
Het gasverbruik is 5% hoger dan het gemiddelde

verbruik op portefeuilleniveau en 5% lager dan het

gemiddelde verbruik van alle objecten met dezelfde

gebruiksfunctie binnen de portefeuille.

Het warmteverbruik is gelijk aan het gemiddelde

verbruik op portefeuilleniveau en gelijk aan het

gemiddelde verbruik van alle objecten met dezelfde

gebruiksfunctie binnen de portefeuille.

De CO2 uitstoot van het object is 11% lager dan het

gemiddelde op portefeuilleniveau en 3% hoger dan de

gemiddelde uitstoot van alle objecten met dezelfde

gebruiksfunctie binnen de portefeuille.

Adres: Gasthuisstraat 32

Postcode: 2011 XP

Stad: Haarlem

Stadsdeel: Centrum, Oude stad

Bouwjaar: 1900

Voornaamste gebruiksfunctie: Bijeenkomst

BVO: 5255 m2

Beschermde status: Rijksmonument

SBI-code: 91



Overzicht en toelichting maatregelen Investering

1 Betonbouw: Plat dak aan de bovenzijde voorzien van isolatie. Rc 6,0 203.104€                                           

2 Betonbouw: LED verlichting aanbrengen (1) -€                                                    

3 Doelengebouw: LED verlichting aanbrengen (2) -€                                                    

4 Losse gebouwen: LED verlichting incl. aanw. detectie (3) -€                                                    

5 Betonbouw: PV panelen plaatsen, 170 stuks 76.500€                                             

6 250.000€                                           

7 63.550€                                             

8 Losse gebouwen: Binnenzijde na-isoleren. Vochtregulerend. 27.190€                                             

9 Doelengebouw: Aanbrengen dun dubbel glas bij roederamen 20.000€                                             

10 Losse gebouwen: Aanbrengen voorzetbeglazing 1.065€                                               

11 Betonwandsysteem aan de binnenzijde voorzien van isolatie Rc 4,5 163.258€                                           

12 n.v.t. -€                                                    

13 n.v.t. -€                                                    

14 n.v.t. -€                                                    

15 n.v.t. -€                                                    

16 n.v.t. -€                                                    

17 n.v.t. -€                                                    

18 n.v.t. -€                                                    

19 n.v.t. -€                                                    

20 n.v.t. -€                                                    

21 n.v.t. -€                                                    

22 n.v.t. -€                                                    

23 n.v.t. -€                                                    

24 n.v.t. -€                                                    

25 n.v.t. -€                                                    

Totaal strategie 804.667€                                      

ENERGIEVERBRUIK PER DEELPOST

5. STRATEGIE 5: MAXIMAAL

Algemeen: LBK vervangen door nieuwe LBK met WTW

Doelengebouw: Traditioneel onder vloer isoleren

Onderstaande tabel toont een overzicht van de energiebesparende maatregelen in deze strategie, inclusief de investering. De grijs weergegeven maatregelen maken geen onderdeel 

uit van deze strategie.

In onderstaande tabel wordt het huidige energieverbruik afgezet tegen het energieverbruik na uitvoering van de energiebesparende maatregelen. Hieruit volgt dat de deelpost 

Verwarming de grootste daling kent qua energieverbruik. De deelpost Verlichting kent procentueel gezien de grootste daling.
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SAMENVATTING 

De Gemeente Haarlem onderzoekt samen met de Bibliotheek Zuid Kennemerland de upgrade 

van de bibliotheek-vestigingen in Haarlem. Daarbij ligt de focus vier vestigingen: Centrum 

inclusief Doelengebouw, Schalkwijk, Noord en Oost. De financiële mogelijkheden zijn beperkt 

waardoor een juiste afweging moet worden gemaakt voor de besteding van de middelen. Een 

groot deel van de budgetten moet worden gebruikt om het gebouw aan de Gasthuisstraat 

aan geldende wet- en regelgeving te laten voldoen en daarnaast voor noodzakelijk 

onderhoud. Daarnaast zijn er middelen beschikbaar om te investeren in een upgrade van de 

interieurs en bibliotheektechnische vernieuwing.  

De Bibliotheek heeft voor deze laatste post (upgrade van de interieurs en 

bibliotheektechnische vernieuwing) een tweetal scenario’s uitgewerkt: scenario 1 (uitgaand 

van een focus op Centrum inclusief Doelengebouw) en scenario 2 (uitgaand van een focus 

op  Schalkwijk, Noord en Oost, waarbij de vestiging in Centrum niet wordt betrokken). Deze 

notitie is opgesteld om deze twee scenario’s tegen het licht te houden.  

In deze notitie komt eerst de opstelling van de Bibliotheek aan bod, die we hebben 

omschreven als ‘raming A’. Voor beide scenario’s is er dus een raming A. Alle onderdelen van 

deze ramingen zijn vervolgens tegen het licht gehouden, waarna indien nodig een correctie is 

doorgevoerd. Die gecorrigeerde raming noemen we ‘raming B’, die dus twee keer voorkomt: 

zowel in scenario 1 als in scenario 2.  

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de totaalbedragen van beide 

scenario’s 1 en 2 en beide ramingen A en B.  

Raming B hanteert ten opzichte van raming A lagere opslagen voor VAT (voorbereiding, 

advies en toezicht) en onvoorzien. In onderstaande tabel vergelijken we de opslagen die in 

beide ramingen worden gehanteerd in percentage van het totaal en netto bedrag. 

OVERZICHT SCENARIO 1 SCENARIO 2

Vestigingen Centrum + Doelengebouw Schalkwijk, Noord en Oost

Raming A 1.530.000,00 1.530.000,00

Raming B 1.644.944,00 1.800.715,00

Tabel 1: Overzicht scenario’s, bedragen in EUR ex BTW (kosten)

OPSLAGEN SCENARIO 1 SCENARIO 2

Vestigingen Centrum + Doelengebouw Schalkwijk, Noord en Oost

Raming A VAT + Onvrz 35% 540.000,00 VAT + Onvrz 27% 410.000,00

Raming B VAT + Onvrz 29% 469.984,00 VAT + Onvrz 29% 514.490,00

Tabel 2: Overzicht opslagen, bedragen in EUR ex BTW (kosten)
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Naast een verschil in opslagen is er bovendien een verschil binnen de ramingen zelf. In de 

hoofdstukken volgend op deze samenvatting specificeren we per begrotingsregel de 

bedragen en gaan we dieper in op de verschillen. Voor zover er in beide ramingen sprake is 

van een verschil in verdeling van de gelden over de verschillende gebouwen wordt dat 

duidelijk uit onderstaande tabellen. 

In de eerste tabel (hieronder) laten we zien hoe de bedragen over de verschillende gebouwen 

zijn verdeeld in raming A, het uitgangspunt van dit document (opgesteld door de bibliotheek).   

In de tweede tabel (hieronder) laten we zien hoe de bedragen over de verschillende 

gebouwen zijn verdeeld in raming B, het in deze notitie gepresenteerde alternatief. 

Tot nu toe hebben we gesproken over begrote bedragen, of kosten - en kwam de budgettaire 

dekking (de beschikbare budgetten) niet aan bod. Dat komt, omdat we er in deze notitie van 

uit gaan dat de beschikbare budgetten fixed zijn (en mede worden bepaald aan de hand van 

een aanname t.a.v. een bedrag dat via fondsenwerving beschikbaar kan komen). De budgets 

zijn weergegeven in tabel 5 en 6. Deze tabellen en de overige uitgangspunten die we 

hanteren bij deze notitie zijn op een rijtje gezet op de volgende pagina’s. Alle genoemde 

bedragen in deze notitie zijn exclusief BTW. 

RAMING A SCENARIO 1A SCENARIO 2A

Vestigingen Centrum + Doelengebouw Schalkwijk, Noord en Oost

Gebouw 1 Subtotaal Bibliotheek Centrum 540.000,00 Subtotaal Bibliotheek Schalkwijk 625.000,00

Gebouw 2 Subtotaal Doelengebouw 450.000,00 Subtotaal Bibliotheek Noord 415.000,00

Gebouw 3 Subtotaal Bibliotheek Oost 80.000,00

Opslagen 540.000,00 410.000,00

Totaal 1.530.000,00 1.530.000,00

Tabel 3: Overzicht scenario’s, raming A, bedragen in EUR ex BTW (kosten)

RAMING B SCENARIO 1B SCENARIO 2B

Vestigingen Centrum + Doelengebouw Schalkwijk, Noord en Oost

Gebouw 1 Subtotaal Bibliotheek Centrum 643.740,00 Subtotaal Bibliotheek Schalkwijk 703.375,00

Gebouw 2 Subtotaal Doelengebouw 531.220,00 Subtotaal Bibliotheek Noord 493.100,00

Gebouw 3 Subtotaal Bibliotheek Oost 89.750,00

Opslagen 469.984,00 514.490,00

Totaal 1.644.944,00 1.800.715,00

Tabel 4: Overzicht scenario’s, raming B, bedragen in EUR ex BTW (kosten)
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SITUATIESCHETS 

De context van deze notitie is als volgt. 

• Bibliotheek Zuid Kennemerland anticipeert op een renovatie / verbouw / deels vernieuwing 

van haar 4 vestigingen Centrum, Schalkwijk, Oost en Noord 

• Daarvoor stelt de Gemeente Haarlem een budget beschikbaar van 6,5 mio EUR (de Raad 

heeft 6,0 mio beschikbaar gesteld, verhoogd met 0,5 mio door Vastgoed Gem Haarlem) 

• Daarvoor stelt de Bibliotheek Haarlem obv EV een budget beschikbaar van 0,3 mio EUR 

• Daarvoor is mogelijk ook extra budget via fondsenwerving beschikbaar (budget E) 

• alle bedragen zijn exclusief BTW, zie onderstaand overzicht 

 

• Budget A, B en C zijn communicerende vaten 

• Gemeente Haarlem leidt proces rond definitie en besteding van de budget A en B 

• Daartoe is inmiddels een startnotitie opgesteld 

• Bibliotheek doet voorstellen over besteding budget C, D en E en brengt die in in overleg 

met Gemeente Haarlem (o.a. aan de hand van deze notitie) 

• Ter voorbereiding op overleg met Gemeente over besteding budget C, D en E heeft de 

bibliotheek twee scenario’s opgesteld (Excel dd 20200410) 

• Onder ‘vernieuwing’ wordt verstaan: alles wat wenselijk of noodzakelijk is voor de 

Bibliotheek en geen onderdeel is van A en B (wettelijke bepalingen en duurzaamheid), 

vernieuwing van de fysieke toestand van het interieur van de bestaande gebouwen 

• Onder ‘interieur’ wordt verstaan: afwerking van de bouwkundige schil (vloeren, wanden, 

plafonds, verlichting, akoestiek) + vast en los meubilair + decoratie 

• Het totaalbudget (uitgangspunt van deze notitie) is hieronder weergegeven: 

BUDGET BEDRAG BESTEMD VOOR AFKOMSTIG VAN

A 5.000.000,00 Upgrade (*) + projectbegeleiding door Gemeente Gemeente Haarlem

B 700.000,00 Verduurzaming gebouwen en installaties (**) Gemeente Haarlem

C 800.000,00 Resterend bedrag (***) Gemeente Haarlem

D 300.000,00 Vernieuwing bibliotheek functies Bieb Zuid Kennemerland

E 430.000,00 Vernieuwing bibliotheek functies Fondsenwerving ****)

Totaal 7.230.000,00

*)  Budget A is nodig om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving 
**)  Budget B is vooral bestemd voor verduurzaming verlichting vestiging Centrum 
***)  Budget C is een resterend deel, beschikbaar voor o.a. een upgrade van de interieurs en ‘vernieuwing’ 
****)  Exacte omvang bedrag nog niet bekend, deze notitie hanteert een aanname 
 

Tabel 5: Overzicht budgets (bron: Bibliotheek Zuid Kennemerland), bedragen in EUR ex BTW (kosten)

BUDGET C + D + E EUR

Beschikbaar voor vernieuwing, upgrade interieurs en daarmee uitgangspunt van deze notitie 1.530.000,00

Tabel 6: Budget C+D+E, bedragen in EUR ex BTW
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DOEL  

Het doel van deze notitie is als volgt. 

• Het toetsen van scenario’s van de besteding van budget C, D en E als opgesteld in de 

Excel dd 20200410 (en is weergegeven in ‘raming A’) 

• Het doen van alternatieve voorstellen / (inhoud van) scenario’s (in ‘raming B’) 

UITGANGSPUNTEN 

De uitgangspunten van deze notitie zijn als volgt. 

• Budget C max 0,8 mio ex BTW 

• Budget D max 0,3 mio ex BTW 

• Budget E min 0,0 mio en max 0,43 mio ex BTW (zie tabel 5) 

• Raming A kent een VAT (voorbereiden, advies en toezicht) van 40%  

• Raming A kent een onvoorzien van 15% 

• Raming B kent een VAT (voorbereiden, advies en toezicht) van 30% - een lager percentage 

omdat we veronderstellen dat als gevolg van marktwerking (en als gevolg van een 

efficient ingericht proces) met een lager percentage kan worden volstaan 

• Raming B kent een onvoorzien van 10% 

• Bouwkundige en installatietechnische zaken worden begroot en geverifieerd door de 

Gemeente Haarlem, en zijn in deze notitie niet gewijzigd  

• We rekenen met normbedragen per M1 / M2 / M3 en/of realistische steltposten 

• Digitaal inmeten gebeurt op basis van beschikbare tekeningen en onderleggers (stand v 

zaken in ons archief medio 2018, tekeningen kunnen ouder zijn), gebruikte techniek: PDF’s 

in iPad app Trace: NEN metingen van oppervlaktes zijn dus niet verricht 

• Een foutmarge als gevolg van de wijze van digitaal / analoog inmeten op de tekeningen is 

inherent aan deze werkwijze, de stand van zaken van de tekeningen 

OPSLAGEN RAMING A %

VAT (Voorbereiding, advies en toezicht), standaard percentage Gemeente Haarlem 40%

Onvoorzien 15%

Tabel 7: Opslagen raming A

OPSLAGEN RAMING B %

VAT (Voorbereiding, advies en toezicht), gewijzigd o.b.v. marktwerking / efficiëncy 30%

Onvoorzien 10%

Tabel 8: Opslagen raming B
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SCENARIO 1A - FOCUS CENTRUM + DOELEN, RAMING A 

In dit scenario, opgesteld door de Bibliotheek Zuid Kennemerland, gaan we er van uit dat het 

beschikbare budget (zie tabel 6) als volgt wordt verdeeld over de Bibliotheek Haarlem 

Centrum en het Doelengebouw. Er komen geen middelen uit dit budget beschikbaar voor de 

vestigingen in Schalkwijk, Noord en Oost. 

De posten ad rij 8 t/m 16 zijn een evenredige verdeling van een bedrag dat gesteld is op 

450.000 euro en geen begroting. De afronding is een gevolg van het feit dat in raming A 

afgeronde bedragen zijn opgenomen voor de opslagen. In het volgende hoofdstuk worden de 

posten van rij 1 t/m 16 tegen het licht gehouden. 

RIJ OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID NORM BEDRAG

1 Vergroening plein 1 Post 70.000,00 70.000,00

2 Betongevelreininging 1 Post 20.000,00 20.000,00

3 Opwaarderen sanitair 1 Post 60.000,00 60.000,00

4 Plafondafwerking 1 Post 100.000,00 100.000,00

5 Akoestiek verbetering 1 Post 40.000,00 40.000,00

6 Verplaatsen horecavoorziening 1 Post 60.000,00 60.000,00

7 Inrichting 1 Post 190.000,00 190.000,00

Subtotaal Bibliotheek Centrum 540.000,00

8 Verwijderen balkon in vide 1 Post 50.000,00 50.000,00

9 Meubilair en vloerafwerking vernieuwen 1 Post 50.000,00 50.000,00

10 Schilderwerk, opslag, techniek 1 Post 50.000,00 50.000,00

11 Opwaarderen CoffeeStar ruimte 1 Post 50.000,00 50.000,00

12 Opwaarderen sanitair 1 Post 50.000,00 50.000,00

13 Opwaardering DoelenZolder 1 Post 50.000,00 50.000,00

14 Opwaardering Gele Kamer 1 Post 50.000,00 50.000,00

15 Inrichten kleine vergaderkamer Gasthuisstraat 1 Post 50.000,00 50.000,00

16 Trap herstellen 1 Post 50.000,00 50.000,00

Subtotaal Doelengebouw 450.000,00

Subtotaal voorgestelde maatregelen 990.000,00

Voorbereiding, advies, toezicht 40% 990.000,00 396.000,00

Onvoorzien 15% 990.000,00 148.500,00

Afronding -4.500,00

Totaal voorgestelde maatregelen 1.530.000,00

Tabel 9: Voorgestelde maatregelen (bron: Bibliotheek Zuid Kennemerland), bedragen in EUR ex BTW (kosten)
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SCENARIO 1A - CHECK CENTRUM 

1.1 - VERGROENING PLEIN 

De maatregelen bestaan uit: 

• Het Plein voor de Bibliotheek wordt fietsenvrij gemaakt  (overleg gemeente ivm 

fietsenstalling Hudson Bay pand en/of Raaks). Het Plein krijgt een nieuwe 

verblijfsinrichting met bankjes, bomen en planten. Mogelijkheid voor openbare tuinfunctie  

Het budget lijkt gezien de grootte van het plein relatief laag. Daarom wordt voorgesteld 

beperkt te vernieuwen en het plein deels bestaand te houden. Op basis hiervan is een 

correctie in onderstaande tabel verwerkt. 

1.2 - BETONGEVEL REINIGING 

De maatregelen bestaan uit: 

• De betonplaten (rondom) aan de buitenzijde van het gebouw uit 1974 worden gereinigd en 

vervolgens vuilafstotend geïmpregneerd 

Dit is een bouwkundige en/of installatietechnische post en we gaan er van uit dat deze post 

door de Gemeente Haarlem wordt geverifieerd. Geen wijzigingen doorgevoerd. 

RIJ OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID NORM BEDRAG

1 Vergroening plein 1 Post 70.000,00 70.000,00

Specificatie maatregelen

Upgrade plein, aanname bedrag per m2, plein 
deels behouden in huidige staat (totaal 
oppervlak 1050 M2)

400 M2 150,00 60.000,00

Straatmeubilair, ca. 5 stuks bank 5 Bank 4.000,00 20.000,00

Bomen, ca. 5 stuks van kweker 5 Post 3.000,00 15.000,00

Subtotaal maatregelen 95.000,00

Correctie: verschil 25.000,00

Nieuw bedrag 95.000,00

Tabel 10-1: Maatregelen vergroening plein, bedragen in EUR ex BTW (kosten)

RIJ OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID NORM BEDRAG

2 Betongevelreininging 1 Post 20.000,00 20.000,00

Correctie 1 Post 0,00 0,00

Nieuw bedrag 20.000,00

Tabel 10-2: Maatregelen betongevel reiniging, bedragen in EUR ex BTW (kosten)
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1.3 - OPWAARDEREN SANITAIR 

De maatregelen bestaan uit: 

• In het bibliotheekgebouw bevinden zich 10 toiletten verdeeld over drie groepen. Deze 

dienen gemoderniseerd te worden; sanitair en tegelwerk worden vervangen. Er wordt 

gebruik gemaakt van hangende closetpotten en er wordt een schrobputje aangebracht 

Er is onderstaand een specificatie gemaakt. De schrobput is een onzekere factor: deze 

beïnvloedt de onderliggende verdieping, vandaar dat deze relatief hoog is begroot. Op basis 

van deze bevindingen stellen we voor een correctie op de aanname door te voeren die in 

onderstaande tabel is verwerkt. 

1.4 - PLAFONDAFWERKING 

De maatregelen bestaan uit: 

• In de 'nieuwbouw' wordt de verlichting vervangen. Tussen dak en plafond bevindt zich veel 

oude bedrading. De huidige plafondafwerking bestaat voornamelijk uit houten panelen 

waarop de armaturen gemonteerd zijn. Mede door de vele lekkages zijn onderdelen rot en 

los van de dakconstructie. De dakafwerking dient verwijderd te worden en de bedrading 

dient waarschijnlijk opnieuw aangebracht te worden, passend bij de nieuwe verlichting en 

apparatuur (noodverlichting)  

Wij gaan er van uit dat deze post geen installatietechnische zaken omvat en dat deze elders 

zijn opgenomen in de A en B budgets (zie uitgangspunten). We gaan uit van een eenvoudig 

plafond: opschonen en verwijderen bestaand, een geheel open ruimte om zoveel mogelijk 

hoogte te winnen en een kleur (of transparante coating als het bestaand betonplafond de 

RIJ OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID NORM BEDRAG

3 Opwaarderen sanitair 1 Post 60.000,00 60.000,00

Specificatie maatregelen

Slopen bestaand toilet, afbikken tegels 10 Post 500,00 5.000,00

Nieuw toilet op bestaande riolering 10 Post 1.500,00 15.000,00

Nieuw wasbak op bestaande riolering 10 Post 800,00 8.000,00

Aanbrengen schrobput 10 Post 1.500,00 15.000,00

Tegelwerk nieuw (vloer/wand) obv 100 €/M2 10 Post 1.700,00 17.000,00

Voorruimte upgrade 5 Post 2.000,00 10.000,00

Subtotaal maatregelen 70.000,00

Correctie 10.000,00

Nieuw bedrag 70.000,00

Tabel 10-3: Opwaarderen sanitair, bedragen in EUR ex BTW (kosten)
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moeite waard blijkt) aanbrengen d.m.v. airless spraypaint. De akoestische maatregelen zijn 

elders begroot (rij 5, hieronder). Op basis van deze bevindingen stellen we voor een correctie 

op de aanname door te voeren die in onderstaande tabel is verwerkt. 

1.5 - AKOESTIEK VERBETERING 

De maatregelen bestaan uit: 

• Door de industriële look, betonconstructie, dienen in ieder geval maatregelen genomen te 

worden op het gebied van akoestiek met mogelijk ook afwerking  

In aanvulling op het plafond als hierboven gespecificeerd gaan we uit van een akoestisch 

spuitwerk op ca. 50% van het oppervlak (laag 3, kantoren, 100%). Omdat we ad 1.4 alle M2’s 

hebben gespecificeerd gaan we hier slechts uit van een meerprijs per M2 van akoestisch 

spuitwerk in kleur bovenop spraypaint. Op basis van deze bevindingen stellen we voor een 

correctie op de aanname door te voeren die in onderstaande tabel is verwerkt. 

RIJ OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID NORM BEDRAG

4 Plafondafwerking 1 Post 100.000,00 100.000,00

Specificatie maatregelen

Plafond laag 0 (verw. best, daarna spraypaint) 1445 M2 30,00 43.350,00

Plafond laag 1 (verw. best, daarna spraypaint) 1087 M2 30,00 32.610,00

Plafond laag 2 (verw. best, daarna spraypaint) 350 M2 30,00 10.500,00

Meerprijs zichtinstallaties 2882 M2 10,00 28.820,00

Subtotaal maatregelen 115.280,00

Correctie 15.280,00

Nieuw bedrag 115.280,00

Tabel 10-4: Plafondafwerking, bedragen in EUR ex BTW (kosten)

RIJ OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID NORM BEDRAG

5 Akoestiek verbetering 1 Post 40.000,00 40.000,00

Specificatie maatregelen

Plafond laag 0 (50% akoestisch spuitwerk) 722,5 M2 25,00 18.062,50

Plafond laag 1 (50% akoestisch spuitwerk) 543,5 M2 25,00 13.587,50

Plafond laag 2 (100% akoestisch spuitwerk) 350 M2 25,00 8.750,00

Meerprijs zichtinstallaties 1616 M2 10,00 16.160,00

Subtotaal maatregelen 56.560,00

Correctie 16.560,00

Nieuw bedrag 56.560,00

Tabel 10-5: Akoestiek verbetering, bedragen in EUR ex BTW (kosten)
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1.6 - VERPLAATSEN HORECA VOORZIENING 

De maatregelen bestaan uit: 

• De horeca-ruimte van de Bibliotheek (CoffeeStar) bevindt zich nu in het Doelengebouw 

dat grenst aan de Bibliotheek. We willen de horeca in het centrum van de publieksruimte 

plaatsen.  

• De exploitant beschikt over eenvoudige apparatuur zoals koud en warm water, afvoer, 

vaatwasser, koelkast, vriezer, professioneel koffiemachine, keukenmachine, tosti-

apparaat, kassa, pin en vitrines.  

• Daarnaast heeft de exploitant opslagruimte nodig en een afzuigkap 

• Een terras is ook in de toekomst wenselijk 

In onderstaande specificatie gaan we uit van een aantal installatietechnische en 

bouwkundige maatregelen die nodig zijn om de bestaande voorziening te verplaatsen naar 

een positie vrij de ruimte. We gaan uit van het maken van een afgesloten magazijn, het 

maken van een nieuwe counter + achterwand en het hergebruiken van bestaande 

apparatuur. Er is geen rekening houden met het maken van een keuken. N.B.: onderstaande 

budgetten zijn niet voldoende om een voorziening te maken die voldoet aan HACCP. Bezien 

moet worden of dat noodzakelijk is, of dat de horeca voorziening op een zodanige manier kan 

worden ingericht dat deze eis kan vervallen. Op basis van deze bevindingen stellen we voor 

een correctie op de aanname door te voeren die in onderstaande tabel is verwerkt. 

1.7 - INRICHTING 

De maatregelen bestaan uit: 

RIJ OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID NORM BEDRAG

6 Verplaatsen horecavoorziening 1 Post 60.000,00 60.000,00

Specificatie maatregelen

Aansluiten best. apparatuur 1 Post 2.000,00 2.000,00

Aanbrengen E installaties incl krachtstroom 1 Post 5.000,00 5.000,00

Aanbrengen afzuiging en afzuigkap, doorvoer 1 Post 15.000,00 15.000,00

Bouwkundige maatregelen: wanden, magazijn 1 Post 15.000,00 15.000,00

Counter, balie, achterwand 1 Post 20.000,00 20.000,00

Terrasmeubilair 1 Post 10.000,00 10.000,00

Subtotaal maatregelen 67.000,00

Correctie 7.000,00

Nieuw bedrag 67.000,00

Tabel 10-6: Verplaatsen horeca voorziening, bedragen in EUR ex BTW (kosten)
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• Inrichtingsbudget wordt gebruikt om noodzakelijke vervangingen te doen van meubilair, te 

vergelijken met eerdere investeringen in meubilair Bibliotheek Haarlem Centrum  

De publieksruimten van de bibliotheek Haarlem Centrum (uitsluitend de ‘nieuwbouw’ uit 

1974) beslaan zo’n 2.532 M2. We nemen aan dat 50% van het meubilair geschikt is voor 

hergebruik (en dus niet vervangen hoeft te worden) en dat 50% aan vervanging toe is 

Daartoe hanteren we over het volledige oppervlak van de publieksruimten een normbedrag 

van 50% van een basaal meubileringsniveau à € 150 per M2. Daarnaast gaan we er van uit 

dat het noodzakelijk zal zijn een deel van het vaste meubilair aan te passen. Vandaar dat we 

een post ‘maatwerk aanpassingen’ opnemen. Op basis van deze bevindingen stellen we voor 

een correctie op de aanname door te voeren die in onderstaande tabel is verwerkt. 

RIJ OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID NORM BEDRAG

7 Inrichting 1 Post 190.000,00 190.000,00

Specificatie maatregelen

Publieksruimte laag 0 1445 M2 75,00 108.375,00

Publieksruimte laag 1 1087 M2 75,00 81.525,00

Publieksruimte laag 2 0 M2 75,00 0,00

Subtotaal meubilair 189.900,00

Maatwerk aanpassingen n.t.b. 1 Post 30.000,00 30.000,00

Subtotaal maatregelen 219.900,00

Correctie 29.900,00

Nieuw bedrag 219.900,00

Tabel 10-7: Inrichting, bedragen in EUR ex BTW (kosten)
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SCENARIO 1A - CHECK DOELENGEBOUW  

1.8 - VERWIJDEREN BALKON VIDE 

De maatregelen bestaan uit: 

• In de Doelenzaal wordt het in de vide aanwezige balkon verwijderd; constructieve 

werkzaamheden benoemen ivm verwijderen van vide. Bar in Doelenzaal verwijderen. 

Kantoor achter Doelenzaal bestemmen voor keukenfunctie Doelengebouw 

• Geen grootkeuken 

Sloopwerkzaamheden zijn een inschatting obv 1 week 4 man + afvoer. De ombouw van 

kantoor tot keuken is uiterst summier ingeschat o.b.v. een kleinschalige keuken 

(consumenten model). NB: Bezien zal nog moeten worden of het huidige balkon een 

vluchtweg functie voor het Doelengebouw heeft. N.B.: onderstaande budgetten zijn niet 

voldoende om een voorziening te maken die voldoet aan HACCP. Bezien moet worden of dat 

noodzakelijk is, of dat de horeca voorziening op een zodanige manier kan worden ingericht 

dat deze eis kan vervallen. Op basis van deze bevindingen stellen we voor een correctie op 

de aanname door te voeren die in onderstaande tabel is verwerkt. 

1.9 - MEUBILAIR EN VLOERAFWERKING VERNIEUWEN 

De maatregelen bestaan uit: 

• Nieuw flexibel meubilair voor theater en vergader/workshops opstellingen.  

• Vervanging van de vloer (door bv parket) 

RIJ OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID NORM BEDRAG

8 Verwijderen balkon in vide 1 Post 50.000,00 50.000,00

Specificatie maatregelen

Verwijderen balkon in vide (ca. 80 M2) 1 Post 10.000,00 10.000,00

Verwijderen bar in Doelenzaal 1 Post 3.000,00 3.000,00

Bouwkundige afwerkingen na slopen 1 Post 10.000,00 10.000,00

Installatietechnische wijzigingen na slopen 1 Post 10.000,00 10.000,00

Kantoor ombouwen tot keuken (afwerkingen) 1 Post 10.000,00 10.000,00

Keuken (kleinschalig incl E en W installaties) 1 Post 35.000,00 35.000,00

Uitgiftevoorziening 1 Post 5.000,00 5.000,00

Subtotaal maatregelen 83.000,00

Correctie 33.000,00

Nieuw bedrag 83.000,00

Tabel 10-8: Verwijderen balkon in vide, bedragen in EUR ex BTW (kosten)
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We gaan uit van projectmeubilair op basis van een gemiddeld prijsniveau. Bestaande 

vloerbedekking verwijderen en vervangen door parket. Op basis van deze bevindingen stellen 

we voor een correctie op de aanname door te voeren die in onderstaande tabel is verwerkt. 

1.10 - SCHILDERWERK, OPSLAG, TECHNIEK 

De maatregelen bestaan uit: 

• Schilderen van zaal; nieuwe opslag creëren en er dient een oplossing te komen voor het 

uitserveren van consumpties en de bediening van de techniek, (geluid en licht) 

• Bereiden van consumpties in de keuken ad 1.8 

De bestaande opbergruimte aan de Gasthuisstraat-zijde wordt verwijderd en vervangen door 

een n.t.b. alternatief. De zaal wordt geschilderd en een n.t.b. uitserveer-mogelijkheid is 

gedacht als een mobiele voorziening. Op basis van deze bevindingen stellen we voor een 

correctie op de aanname door te voeren die in onderstaande tabel is verwerkt. 

RIJ OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID NORM BEDRAG

9 Meubilair en vloerafwerking vernieuwen 1 Post 50.000,00 50.000,00

Specificatie maatregelen

Stoelen 150 Post 200,00 30.000,00

Tafels 30 Post 500,00 15.000,00

Vloerafwerking verwijderen bestaand 210 M2 10,00 2.100,00

Vloerafwerking parket 210 Post 150,00 31.500,00

Subtotaal maatregelen 78.600,00

Correctie 28.600,00

Nieuw bedrag 78.600,00

Tabel 10-9: Meubilair vernieuwen, bedragen in EUR ex BTW (kosten)

RIJ OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID NORM BEDRAG

10 Schilderwerk, opslag, techniek 1 Post 50.000,00 50.000,00

Specificatie maatregelen

Schilderwerk (aanname zaalhoogte 6 M1) 384 M2 30,00 11.520,00

Opslagruimte ntb 1 Post 15.000,00 15.000,00

Voorziening opbergen geluidsapparatuur 1 Post 5.000,00 5.000,00

Mobiele bar 1 Post 20.000,00 20.000,00

Installaties en aansluitingen tbv mobiele bar 1 Post 5.000,00 5.000,00

Subtotaal maatregelen 56.520,00

Correctie 6.520,00

Nieuw bedrag 56.520,00

Tabel 10-10: Schilderwerk, opslag, techniek, bedragen in EUR ex BTW (kosten)
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1.11 - OPWAARDEREN COFFEE STAR RUIMTE 

De maatregelen bestaan uit: 

• Bibliotheekfunctie voor collectie en werkplekken in plaats van de huidige horeca invulling 

• Verwijderen van de bestaande voorziening 

We gaan uit van het verwijderen van de bestaande voorziening en het afkoppelen van de 

installaties. Daarna: het afwerken van wanden en vloeren, aanpassen van de verlichting. 

Akoestische voorzieningen zijn opgenomen op het plafond. Op basis van deze bevindingen 

stellen we voor een correctie op de aanname door te voeren die in onderstaande tabel is 

verwerkt. 

1.12 - OPWAARDEREN SANITAIR 

De maatregelen bestaan uit: 

• Zie sanitair hierboven: in het Doelengebouw bevinden zich 4 toiletten verdeeld over drie 

ruimtes. Deze dienen gemoderniseerd te worden; sanitair en tegelwerk worden 

vervangen. Er wordt gebruik gemaakt van hangende closetpotten en er wordt een 

schrobputje aangebracht. 

Er is onderstaand een specificatie gemaakt. De bedragen zijn iets hoger dan in het 

bibliotheekgebouw a.g.v. de onregelmatige bouwkundige situatie. De schrobput is een 

onzekere factor: deze beïnvloedt de onderliggende verdieping, vandaar dat deze relatief 

hoog is begroot. Op basis van deze bevindingen stellen we voor een correctie op de aanname 

door te voeren die in onderstaande tabel is verwerkt. 

RIJ OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID NORM BEDRAG

11 Opwaarderen CoffeeStar ruimte 1 Post 50.000,00 50.000,00

Specificatie maatregelen

Verwijderen bestaande horeca voorziening 1 Post 3.000,00 3.000,00

Afkoppelen installaties 1 Post 3.000,00 3.000,00

Afwerken vloeren 60 M2 75,00 4.500,00

Afwerken wanden, plafonds 180 M2 30,00 5.400,00

Aanpassen verlichting 60 M2 100,00 6.000,00

Kleinschalige akoestische voorziening 1 Post 4.000,00 4.000,00

Subtotaal maatregelen 25.900,00

Correctie -24.100,00

Nieuw bedrag 25.900,00

Tabel 10-11: Opwaarderen CofeeStar ruimte, bedragen in EUR ex BTW (kosten)
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1.13 - OPWAARDEREN DOELENZOLDER 

De maatregelen bestaan uit: 

• De studiezolder wordt voorzien van nieuwe verlichting  

• Een nieuwe vloerbedekking 

• Voor de ruimte wordt een nieuw ontwerp gemaakt met studieplekken en kasten met 

boeken zoals collectie Haarlem (voorbeeld Mechelen) 

Bovenstaande maatregelen zijn uitgesplitst. Op basis van deze bevindingen stellen we voor 

een correctie op de aanname door te voeren die in onderstaande tabel is verwerkt. 

RIJ OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID NORM BEDRAG

12 Opwaarderen sanitair 1 Post 50.000,00 50.000,00

Specificatie maatregelen

Slopen bestaand toilet, afbikken tegels 4 Post 1.000,00 4.000,00

Nieuw toilet op bestaande riolering 4 Post 2.000,00 8.000,00

Nieuw wasbak op bestaande riolering 4 Post 1.000,00 4.000,00

Aanbrengen schrobput 4 Post 1.500,00 6.000,00

Tegelwerk nieuw (vloer/wand) obv 100 €/M2 4 Post 1.700,00 6.800,00

Voorruimte upgrade 4 Post 2.000,00 8.000,00

Subtotaal maatregelen 36.800,00

Correctie -13.200,00

Nieuw bedrag 36.800,00

Tabel 10-12: Opwaarderen sanitair, bedragen in EUR ex BTW (kosten)

RIJ OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID NORM BEDRAG

13 Opwaardering DoelenZolder 1 Post 50.000,00 50.000,00

Specificatie maatregelen

Vloerafwerking verwijderen bestaand 230 M2 10,00 2.300,00

Vloerafwerking projecttapijt 230 Post 60,00 13.800,00

Verlichting vervangen incl aanbrengen 230 Post 150,00 34.500,00

Studieplekken 40 pp 40 Post 1.000,00 40.000,00

Kastenlandschap n.t.b. 1 Post 25.000,00 25.000,00

Schilderwerk 500 M2 30,00 15.000,00

Subtotaal maatregelen 130.600,00

Correctie 80.600,00

Nieuw bedrag 130.600,00

Tabel 10-13: Opwaardering DoelenZolder, bedragen in EUR ex BTW (kosten)
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1.14 - OPWAARDEREN GELE KAMER 

De maatregelen bestaan uit: 

• Beide vergaderruimten worden voorzien van een nieuwe vloerafwerking 

• Vernieuwing van verlichting, meubilair, schilderwerk 

Bovenstaande maatregelen zijn uitgesplitst. Op basis van deze bevindingen stellen we voor 

een correctie op de aanname door te voeren die in onderstaande tabel is verwerkt. 

1.15 - KLEINE VERGADERKAMER GASTHUISSTRAAT 

De maatregelen bestaan uit: 

• Aan de zijde van de Gasthuisstraat wordt een kleine vergaderkamer van gemaakt (4-6 

personen) 

Bovenstaande maatregelen zijn uitgesplitst. Op basis van deze bevindingen stellen we voor 

een correctie op de aanname door te voeren die in onderstaande tabel is verwerkt. 

RIJ OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID NORM BEDRAG

14 Opwaardering Gele Kamer 1 Post 50.000,00 50.000,00

Specificatie maatregelen

Vloerafwerking verwijderen bestaand 65 M2 10,00 650,00

Vloerafwerking projecttapijt 65 Post 60,00 3.900,00

Verlichting vervangen incl aanbrengen 65 Post 150,00 9.750,00

Vergaderopstelling 20 pp 20 Post 1.000,00 20.000,00

Overige inrichting n.t.b. 1 Post 20.000,00 20.000,00

Schilderwerk 200 M2 30,00 6.000,00

Subtotaal maatregelen 60.300,00

Correctie 10.300,00

Nieuw bedrag 60.300,00

Tabel 10-14: Opwaardering Gele Kamer, bedragen in EUR ex BTW (kosten)

RIJ OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID NORM BEDRAG

15 Inrichten kleine vergaderkamer Gasthuisstraat 1 Post 50.000,00 50.000,00

Specificatie maatregelen

Vloerafwerking verwijderen bestaand 25 M2 10,00 250,00

Vloerafwerking projecttapijt 25 Post 60,00 1.500,00

Verlichting vervangen incl aanbrengen 25 Post 150,00 3.750,00

Vergaderopstelling 6 pp 6 Post 1.000,00 6.000,00

Overige inrichting n.t.b. 1 Post 5.000,00 5.000,00

RIJ
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1.16 - TRAP HERSTELLEN 

De maatregelen bestaan uit: 

• De trap in het Doelengebouw bestaat uit twee delen: een origineel deel en een modern 

deel naar de hoogste verdieping. De oude trap moet in oude glorie hersteld worden en 

doorgetrokken worden naar boven 

We hebben hier een stelpost opgenomen. Een onzekere factor is de brandveiligheid van de 

bestaande historische houten trap. Deze is uitgesleten en de vraag is of deze in de huidige 

staat geschikt is als vluchtweg. In de opstelling hieronder gaan we uit van het reconstrueren 

(esthetisch extrapoleren o.b.v. huidige esthetica) van de bestaande trap. Geen wijzigingen 

doorgevoerd. 

Schilderwerk 100 M2 30,00 3.000,00

Subtotaal maatregelen 19.500,00

Correctie -30.500,00

Nieuw bedrag 19.500,00

Tabel 10-15: Kleine vergaderkamer Gasthuisstraat, bedragen in EUR ex BTW (kosten)

OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID NORM BEDRAGRIJ

RIJ OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID NORM BEDRAG

16 Trap herstellen 1 Post 50.000,00 50.000,00

Specificatie maatregelen

Vloerafwerking verwijderen bestaand 1 Post 40.000,00 40.000,00

Subtotaal maatregelen 40.000,00

Correctie -10.000,00

Nieuw bedrag 40.000,00

Tabel 10-16: Trap herstellen, bedragen in EUR ex BTW (kosten)
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SCENARIO 1B - FOCUS CENTRUM + DOELEN, RAMING B 

Op basis van bovenstaande bevindingen is de tabel uit het vorige hoofdstuk bijgewerkt. 

De relatief grote wijzigingen m.b.t. het Doelengebouw zijn een gevolg van de (vrij rigide en 

door ons gedane) aanname dat elke post is ingeschat op 50k. 

RIJ OMSCHRIJVING RAMING A CORRECTIE RAMING B

1 Vergroening plein 70.000,00 25.000,00 95.000,00

2 Betongevelreininging 20.000,00 0,00 20.000,00

3 Opwaarderen sanitair 60.000,00 10.000,00 70.000,00

4 Plafondafwerking 100.000,00 15.280,00 115.280,00

5 Akoestiek verbetering 40.000,00 16.560,00 56.560,00

6 Verplaatsen horecavoorziening 60.000,00 7.000,00 67.000,00

7 Inrichting 190.000,00 29.900,00 219.900,00

Subtotaal Bibliotheek Centrum 540.000,00 643.740,00

8 Verwijderen balkon in vide 50.000,00 33.000,00 83.000,00

9 Meubilair en vloerafwerking vernieuwen 50.000,00 28.600,00 78.600,00

10 Schilderwerk, opslag, techniek 50.000,00 6.520,00 56.520,00

11 Opwaarderen CoffeeStar ruimte 50.000,00 -24.100,00 25.900,00

12 Opwaarderen sanitair 50.000,00 -13.200,00 36.800,00

13 Opwaardering DoelenZolder 50.000,00 80.600,00 130.600,00

14 Opwaardering Gele Kamer 50.000,00 10.300,00 60.300,00

15 Inrichten kleine vergaderkamer Gasthuisstraat 50.000,00 -30.500,00 19.500,00

16 Trap herstellen 50.000,00 -10.000,00 40.000,00

Subtotaal Doelengebouw 450.000,00 531.220,00

Subtotaal voorgestelde maatregelen 1.174.960,00

Voorbereiding, advies, toezicht 30% 1.174.960,00 352.488,00

Onvoorzien 10% 1.174.960,00 117.496,00

Afronding 0,00

Totaal voorgestelde maatregelen 1.644.944,00

Tabel 11: Voorgestelde maatregelen, gecorrigeerde bedragen, bedragen in EUR ex BTW (kosten)
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SCENARIO 2A - FOCUS WIJKBIBLIOTHEKEN, RAMING A 

In dit scenario, opgesteld door de Bibliotheek Zuid Kennemerland, gaan we er van uit dat het 

beschikbare budget (zie tabel 6) als volgt wordt verdeeld over de Bibliotheken Schalkwijk, 

Noord en Oost. Er komen geen middelen uit dit budget beschikbaar voor de vestigingen in 

Haarlem Centrum en het Doelengebouw. 

De afronding is een gevolg van ronde getallen in raming A. In het volgende hoofdstuk worden 

de posten van rij 1 t/m 16 tegen het licht gehouden. 

RIJ OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID NORM BEDRAG

1 SCHW Opwaarderen entree 1 Post 50.000,00 50.000,00

2 SCHW Opwaarderen sanitair 1 Post 30.000,00 30.000,00

3 SCHW Opwaarderen ventilatie 1 Post 20.000,00 20.000,00

4 SCHW Trap / podium 1 Post 90.000,00 90.000,00

5 SCHW Koffiebar / keuken 1 Post 85.000,00 85.000,00

6 SCHW Meubilair / inrichting 1 Post 230.000,00 230.000,00

7 SCHW Verlichting 1 Post 120.000,00 120.000,00

Subtotaal Bibliotheek Schalkwijk 625.000,00

8 NOOR Vloerafwerking 1 Post 75.000,00 75.000,00

9 NOOR Opwaarderen sanitair 1 Post 30.000,00 30.000,00

10 NOOR Verlichting 1 Post 40.000,00 40.000,00

11 NOOR Meubilair / inrichting 1 Post 220.000,00 220.000,00

12 NOOR Horeca 1 Post 50.000,00 50.000,00

Subtotaal Bibliotheek Noord 415.000,00

13 OOST Verlichting 1 Post 20.000,00 20.000,00

14 OOST Meubilair / inrichting 1 Post 50.000,00 50.000,00

15 OOST Signing 1 Post 5.000,00 5.000,00

16 OOST Vergroening binnen 1 Post 5.000,00 5.000,00

Subtotaal Bibliotheek Oost 80.000,00

Subtotaal voorgestelde maatregelen 1.120.000,00

Voorbereiding, advies, toezicht 40% 1.120.000,00 448.000,00

Onvoorzien 15% 1.120.000,00 168.000,00

Afronding -206.000,00

Totaal voorgestelde maatregelen 1.530.000,00

Tabel 12: Voorgestelde maatregelen (bron: Bibliotheek Zuid Kennemerland), bedragen in EUR ex BTW  (kosten)
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SCENARIO 2A - CHECK SCHALKWIJK 

2.1 SCHALKWIJK - OPWAARDEREN ENTREE 

De maatregelen bestaan uit: 

• Meer zichtbaarheid en identiteit creëren aan de buitenzijde. Mogelijke verplaatsing van de 

entree naar de hoek, waarvoor een  advies aan architect wordt gevraagd 

• Niet opgenomen in deze raming: kosten a.g.v. het in samenwerking met de bewoners 

toegankelijk maken van de tuin aan achterzijde van de Bibliotheek 

Bovenstaande maatregelen zijn uitgesplitst. Op basis van deze bevindingen stellen we voor 

een correctie op de aanname door te voeren die in onderstaande tabel is verwerkt. 

2.2 SCHALKWIJK - OPWAARDEREN SANITAIR 

De maatregelen bestaan uit: 

• In de Bibliotheek Schalkwijk bevinden zich 2 sanitaire ruimten met in totaal 4 toiletten. Dit 

sanitair wordt in alle ruimten vernieuwd. Dat houdt in: er dient één toilet te komen voor 

personeel, minimaal één voor heren, een voor dames en één voor mindervaliden, 

gecombineerd met een verschoonplek voor kleine kinderen. Sanitair (hangend) en 

tegelwerk dienen vernieuwd te worden en er worden schrobputjes aangebracht 

• Niet opgenomen in deze raming: keuken (voor intern gebruik) blijft bestaand 

Bovenstaande maatregelen zijn uitgesplitst. Schrobputjes zijn een onzekere factor omdat 

daarvoor de aansluitingsmogelijkheid op de riolering moet worden onderzocht. Op basis van 

deze bevindingen stellen we voor een correctie op de aanname door te voeren die in 

onderstaande tabel is verwerkt. 

RIJ OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID NORM BEDRAG

1 SCHW Opwaarderen entree 1 Post 50.000,00 50.000,00

Specificatie maatregelen

Verplaatsen entree, aanpassen gevel 1 Post 30.000,00 30.000,00

Verplaatsen entree, aanpassingen intern 1 Post 10.000,00 10.000,00

Aanpassingen aan installaties 1 Post 5.000,00 5.000,00

Aanpassingen aan signing 1 Post 5.000,00 5.000,00

Aanpassingen aan straatwerk 1 Post 5.000,00 5.000,00

Subtotaal maatregelen 55.000,00

Correctie 5.000,00

Nieuw bedrag 55.000,00

Tabel 13-1: Opwaarderen entree, bedragen in EUR ex BTW (kosten)
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2.3 SCHALKWIJK - OPWAARDEREN VENTILATIE 

De maatregelen bestaan uit: 

• Ventilatie aanbrengen in aantal workshopruimten en werkruimten in de Bibliotheek  

• Niet opgenomen in deze raming: werkplekken intern niet vernieuwen 

Dit is een bouwkundige en/of installatietechnische post en we gaan er van uit dat deze post 

door de Gemeente Haarlem wordt geverifieerd. Geen wijzigingen doorgevoerd. 

2.4 SCHALKWIJK - TRAP /PODIUM 

De maatregelen bestaan uit: 

• De verbindingstrap tussen de begane grond en de vide op de eerste verdieping wordt 

vervangen door een brede houten trap die gebruikt kan worden als tribune (inclusief 

RIJ OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID NORM BEDRAG

2 SCHW Opwaarderen sanitair 1 Post 30.000,00 30.000,00

Specificatie maatregelen

Slopen bestaand toilet, afbikken tegels 4 Post 500,00 2.000,00

Nieuw toilet op bestaande riolering 4 Post 1.500,00 6.000,00

Nieuw wasbak op bestaande riolering 4 Post 800,00 3.200,00

Aanbrengen schrobput 4 Post 1.500,00 6.000,00

Tegelwerk nieuw (vloer/wand) obv 100 €/M2 4 Post 1.700,00 6.800,00

Voorruimte upgrade 4 Post 2.000,00 8.000,00

Subtotaal maatregelen 32.000,00

Correctie 2.000,00

Nieuw bedrag 32.000,00

Tabel 13-2: Opwaarderen sanitair, bedragen in EUR ex BTW (kosten)

RIJ OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID NORM BEDRAG

3 SCHW Opwaarderen ventilatie 1 Post 20.000,00 20.000,00

Specificatie maatregelen

Geen correctie toegepast op stelpost 1 Post 20.000,00 20.000,00

Subtotaal maatregelen 20.000,00

Correctie 0,00

Nieuw bedrag 20.000,00

Tabel 13-3: Opwaarderen ventilatie, bedragen in EUR ex BTW (kosten)
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aansluitingen voor laptops in treden) met mogelijkheid voor presentaties op de begane 

grond 

De houten trap wordt aangebracht op een staalconstructie, waaronder eventueel 

opbergruimte is te maken. De trap wordt bekleed met hout en heeft een zitlijn (optrede 40 

cm) en een looplijn (optrede 20 cm). Daartussen bevinden zich leuningen. van de 

werkzaamheden is hieronder een uitsplitsing gemaakt. Op basis van deze bevindingen 

stellen we voor een correctie op de aanname door te voeren die in onderstaande tabel is 

verwerkt. 

2.5 SCHALKWIJK - KOFFIEBAR / KEUKEN 

De maatregelen bestaan uit: 

• In de Bibliotheek wordt een koffiebar/keuken gecreëerd die gebruikt kan worden voor 

programmering door communities en dient als koffiebar ten behoeve van bezoekers van 

de Bibliotheek. Inclusief bouwkundige voorzieningen die moeten worden getroffen 

Bovenstaande maatregelen zijn uitgesplitst. N.B.: onderstaande budgetten zijn niet 

voldoende om een voorziening te maken die voldoet aan HACCP. Bezien moet worden of dat 

noodzakelijk is, of dat de horeca voorziening op een zodanige manier kan worden ingericht 

dat deze eis kan vervallen. Op basis van deze bevindingen stellen we voor een correctie op 

de aanname door te voeren die in onderstaande tabel is verwerkt. 

RIJ OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID NORM BEDRAG

4 SCHW Trap / podium 1 Post 90.000,00 90.000,00

Specificatie maatregelen

Staalconstructie t.b.v. trap 1 Post 40.000,00 40.000,00

Houten bekleding ca. 100 m2 incl achterhout 100 M2 250,00 25.000,00

Opbergruimten onder trap 1 Post 10.000,00 10.000,00

Leuningen 16 M1 1.000,00 16.000,00

Zitkussens 1 Post 5.000,00 5.000,00

Subtotaal maatregelen 96.000,00

Correctie 6.000,00

Nieuw bedrag 96.000,00

Tabel 13-4: Trap / podium, bedragen in EUR ex BTW (kosten)

RIJ OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID NORM BEDRAG

5 SCHW Koffiebar / keuken 1 Post 85.000,00 85.000,00

Specificatie maatregelen

Aansluiten apparatuur 1 Post 2.000,00 2.000,00

RIJ
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2.6 SCHALKWIJK - MEUBILAIR / INRICHTING 

De maatregelen bestaan uit: 

• Vernieuwing van zitmeubilair en tafels; speciale kinderhoek en hoek jongeren; aantal 

boekenkasten vernieuwen; aankleding ruimten taalactiviteiten 

De publieksruimten van de bibliotheek Haarlem Schalkwijk beslaan zo’n 1.305 M2. We nemen 

aan dat 50% van het meubilair geschikt is voor hergebruik (en dus niet vervangen hoeft te 

worden) en dat 50% aan vervanging toe is. Daartoe hanteren we over het volledige 

oppervlak van de publieksruimten een normbedrag van 50% van een basaal 

meubileringsniveau à € 150 per M2. Daarnaast gaan we uit van een upgrade en aanpassing 

van maatwerk. Daartoe hanteren we over het volledige oppervlak van de publieksruimten een 

normbedrag van 50% van een basaal maatwerk-inrichtingsniveau à € 200 per M2. Bovendien 

stellen we voor een bedrag te reserveren voor een kleine upgrade van het schilderwerk. Op 

basis van deze bevindingen stellen we voor een correctie op de aanname door te voeren die 

in onderstaande tabel is verwerkt. 

Aanbrengen E installaties incl krachtstroom 1 Post 5.000,00 5.000,00

Aanbrengen afzuiging en afzuigkap, doorvoer 1 Post 15.000,00 15.000,00

Bouwkundige maatregelen: wanden, magazijn 1 Post 15.000,00 15.000,00

Counter, balie, achterwand 1 Post 20.000,00 20.000,00

Terrasmeubilair 1 Post 5.000,00 5.000,00

Apparatuur 1 Post 30.000,00 30.000,00

Subtotaal maatregelen 92.000,00

Correctie 7.000,00

Nieuw bedrag 92.000,00

Tabel 13-5: Koffiebar / keuken, bedragen in EUR ex BTW (kosten)

OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID NORM BEDRAGRIJ

RIJ OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID NORM BEDRAG

6 SCHW Meubilair / inrichting 1 Post 230.000,00 230.000,00

Specificatie maatregelen

Publieksruimte laag 0, meubilair 995 M2 75,00 74.625,00

Publieksruimte laag -1, meubilair 175 M2 75,00 13.125,00

Publieksruimte laag 1, meubilair 135 M2 75,00 10.125,00

Publieksruimte laag 0, maatwerk 995 M2 100,00 99.500,00

Publieksruimte laag -1, maatwerk 175 M2 100,00 17.500,00

Publieksruimte laag 1, maatwerk 135 M2 100,00 13.500,00

Schilderwerk 1000 M2 30,00 30.000,00

Subtotaal maatregelen 258.375,00

RIJ
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2.7 SCHALKWIJK - VERLICHTING 

De maatregelen bestaan uit: 

• Vervangen huidige TL-verlichting door LED en aanbrengen accentverlichting 

We hebben een uitsplitsing gemaakt van de M2’s van de verschillende vloervelden. Op basis 

van deze bevindingen stellen we voor een correctie op de aanname door te voeren die in 

onderstaande tabel is verwerkt. 

Correctie 28.375,00

Nieuw bedrag 258.375,00

Tabel 13-6: Meubilair / inrichting, bedragen in EUR ex BTW (kosten)

OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID NORM BEDRAGRIJ

RIJ OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID NORM BEDRAG

7 SCHW Verlichting 1 Post 120.000,00 120.000,00

Specificatie maatregelen

Publieksruimte laag 0 995 M2 100,00 99.500,00

Personeelsruimte laag 0 195 M2 100,00 19.500,00

Publieksruimte laag -1 175 M2 100,00 17.500,00

Publieksruimte laag 1 135 M2 100,00 13.500,00

Subtotaal maatregelen 150.000,00

Correctie 30.000,00

Nieuw bedrag 150.000,00

Tabel 13-7: Verlichting, bedragen in EUR ex BTW (kosten)
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SCENARIO 2A - CHECK NOORD 

2.8 NOORD - VLOERAFWERKING 

De maatregelen bestaan uit: 

• Nieuwe vloerbedekking in alle publieksruimten. De kwaliteit dient goed te zijn en geschikt 

voor intensief gebruik. Er dient aandacht besteed te worden aan de mogelijkheid van 

reinigen (schoonmaakkosten kunnen flink oplopen) 

We hebben een uitsplitsing gemaakt van de M2’s van de verschillende vloervelden. Op basis 

van deze bevindingen stellen we voor een correctie op de aanname door te voeren die in 

onderstaande tabel is verwerkt. 

2.9 NOORD - OPWAARDEREN SANITAIR 

De maatregelen bestaan uit: 

• In de Bibliotheek Noord bevinden zich 2 sanitaire ruimten met in totaal 4 toiletten. Dit 

sanitair wordt in alle ruimten vernieuwd. Dat houdt in: er dient één toilet te komen voor 

personeel, minimaal één voor heren, een voor dames en één voor mindervaliden 

gecombineerd met een verschoonplek voor kleine kinderen. Sanitair (hangend) en 

tegelwerk dienen vernieuwd te worden en er worden schrobputjes aangebracht 

Bovenstaande maatregelen zijn uitgesplitst. Schrobputjes zijn een onzekere factor omdat 

daarvoor de aansluitingsmogelijkheid op de riolering moet worden onderzocht. Op basis van 

deze bevindingen stellen we voor een correctie op de aanname door te voeren die in 

onderstaande tabel is verwerkt. De tabel is weergegeven op de volgende bladzijde. 

RIJ OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID NORM BEDRAG

8 NOOR Vloerafwerking 1 Post 75.000,00 75.000,00

Specificatie maatregelen

Vloerafwerking verwijderen bestaand 1495 M2 10,00 14.950,00

Vloerafwerking publieksruimte laag 0 1265 M2 45,00 56.925,00

Vloerafwerking personeelsruimte laag 0 230 M2 45,00 10.350,00

Subtotaal maatregelen 82.225,00

Correctie 7.225,00

Nieuw bedrag 82.225,00

Tabel 13-8: Vloerafwerking, bedragen in EUR ex BTW (kosten)
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2.10 NOORD - VERLICHTING 

De maatregelen bestaan uit: 

• Laatste oude verlichting vervangen door LED en sfeerverlichting aanbrengen 

We hebben een uitsplitsing gemaakt van de M2’s van de verschillende vloervelden. Het is 

niet helemaal duidelijk wat wordt verstaan onder ‘laatste oude verlichting’. Aanname: de 75% 

van de verlichting is inmiddels vervangen, dus rekenen we met een 25% bedrag per M2. Op 

basis van deze bevindingen stellen we voor een correctie op de aanname door te voeren die 

in onderstaande tabel is verwerkt. 

2.11 NOORD - MEUBILAIR / INRICHTING 

De maatregelen bestaan uit: 

RIJ OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID NORM BEDRAG

9 NOOR Opwaarderen sanitair 1 Post 30.000,00 30.000,00

Specificatie maatregelen

Slopen bestaand toilet, afbikken tegels 4 Post 500,00 2.000,00

Nieuw toilet op bestaande riolering 4 Post 1.500,00 6.000,00

Nieuw wasbak op bestaande riolering 4 Post 800,00 3.200,00

Aanbrengen schrobput 4 Post 1.500,00 6.000,00

Tegelwerk nieuw (vloer/wand) obv 100 €/M2 4 Post 1.700,00 6.800,00

Voorruimte upgrade 4 Post 2.000,00 8.000,00

Subtotaal maatregelen 32.000,00

Correctie 2.000,00

Nieuw bedrag 32.000,00

Tabel 13-9: Opwaarderen sanitair, bedragen in EUR ex BTW (kosten)

RIJ OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID NORM BEDRAG

10 NOOR Verlichting 1 Post 40.000,00 40.000,00

Specificatie maatregelen

Publieksruimte laag 0 1265 M2 25,00 31.625,00

Personeelsruimte laag 0 230 M2 25,00 5.750,00

Accentlicht 1 Post 10.000,00 10.000,00

Subtotaal maatregelen 47.375,00

Correctie 7.375,00

Nieuw bedrag 47.375,00

Tabel 13-10: Verlichting, bedragen in EUR ex BTW (kosten)
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• Vernieuwing van zitmeubilair en tafels; speciale kinderhoek en hoek jongeren; vernieuwing 

boekenkasten; huiskamer met open podium creëren 

De publieksruimten van de bibliotheek Haarlem Noord beslaan zo’n 1.265 M2. We nemen aan 

dat 50% van het meubilair geschikt is voor hergebruik (en dus niet vervangen hoeft te 

worden) en dat 50% aan vervanging toe is. Daartoe hanteren we over het volledige 

oppervlak van de publieksruimten een normbedrag van 50% van een basaal 

meubileringsniveau à € 150 per M2. Daarnaast gaan we uit van een upgrade en aanpassing 

van maatwerk. Daartoe hanteren we over het volledige oppervlak van de publieksruimten een 

normbedrag van 50% van een basaal maatwerk-inrichtingsniveau à € 200 per M2. Bovendien 

stellen we voor een bedrag te reserveren voor een kleine upgrade van het schilderwerk. Op 

basis van deze bevindingen stellen we voor een correctie op de aanname door te voeren die 

in onderstaande tabel is verwerkt. 

2.12 NOORD - HORECA 

De maatregelen bestaan uit: 

• Horecavoorziening gecreëerd voor koffie/broodjes voor de bezoekers van de Bibliotheek. 

Benodigde faciliteiten: eenvoudige apparatuur zoals koud en warm water, afvoer, 

vaatwasser, koelkast, vriezer, professioneel koffiemachine, keukenmachine, tosti-

apparaat, kassa, pin, vitrines en opslagruimte. 

Bovenstaande maatregelen zijn uitgesplitst. N.B.: onderstaande budgetten zijn niet 

voldoende om een voorziening te maken die voldoet aan HACCP. Bezien moet worden of dat 

noodzakelijk is, of dat de horeca voorziening op een zodanige manier kan worden ingericht 

dat deze eis kan vervallen. Op basis van deze bevindingen stellen we voor een correctie op 

de aanname door te voeren die in onderstaande tabel is verwerkt. 

RIJ OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID NORM BEDRAG

11 NOOR Meubilair / inrichting 1 Post 220.000,00 220.000,00

Specificatie maatregelen

Publieksruimte laag 0, meubilair 1265 M2 75,00 94.875,00

Publieksruimte laag 0, maatwerk 1265 M2 100,00 126.500,00

Schilderwerk 1125 M2 25,00 28.125,00

Subtotaal maatregelen 249.500,00

Correctie 29.500,00

Nieuw bedrag 249.500,00

Tabel 13-11: Meubilair / inrichting, bedragen in EUR ex BTW (kosten)
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RIJ OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID NORM BEDRAG

12 NOOR Horeca 1 Post 50.000,00 50.000,00

Specificatie maatregelen

Aansluiten apparatuur 1 Post 2.000,00 2.000,00

Aanbrengen E installaties incl krachtstroom 1 Post 5.000,00 5.000,00

Aanbrengen afzuiging en afzuigkap, doorvoer 1 Post 15.000,00 15.000,00

Bouwkundige maatregelen: wanden, magazijn 1 Post 15.000,00 15.000,00

Counter, balie, achterwand 1 Post 20.000,00 20.000,00

Terrasmeubilair 1 Post 5.000,00 5.000,00

Apparatuur 1 Post 20.000,00 20.000,00

Subtotaal maatregelen 82.000,00

Correctie 32.000,00

Nieuw bedrag 82.000,00

Tabel 13-12: Horeca, bedragen in EUR ex BTW (kosten)
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SCENARIO 2A - CHECK OOST 

2.13 - OOST - VERLICHTING 

De maatregelen bestaan uit: 

• Sfeerverlichting aanbrengen 

We hebben een uitsplitsing gemaakt van de M2’s van het vloervelden. Op basis van deze 

bevindingen stellen we voor een correctie op de aanname door te voeren die in onderstaande 

tabel is verwerkt. 

2.14 - OOST - MEUBILAIR / INRICHTING 

De maatregelen bestaan uit: 

• Meer werkplekken voor jongeren; creëren van jeugdhoek 

We hebben een uitsplitsing gemaakt van een aantal budgets. Op basis van deze bevindingen 

stellen we voor een correctie op de aanname door te voeren die in onderstaande tabel is 

verwerkt. 

RIJ OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID NORM BEDRAG

13 OOST Verlichting 1 Post 20.000,00 20.000,00

Specificatie maatregelen

Publieksruimte 515 M2 50,00 25.750,00

Subtotaal maatregelen 25.750,00

Correctie 5.750,00

Nieuw bedrag 25.750,00

Tabel 13-13: Verlichting, bedragen in EUR ex BTW (kosten)

RIJ OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID NORM BEDRAG

14 OOST Meubilair / inrichting 1 Post 50.000,00 50.000,00

Specificatie maatregelen

Werkplekken voor jongeren 20 Post 1.200,00 24.000,00

Jeugdhoek, maatwerk 1 Post 30.000,00 30.000,00

Subtotaal maatregelen 54.000,00

Correctie 4.000,00

Nieuw bedrag 54.000,00

Tabel 13-14: Meubilair / verlichting, bedragen in EUR ex BTW (kosten)
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2.15 - OOST - SIGNING 

De maatregelen bestaan uit: 

• Verbinding koffiebar Reinaldahuis en Bibliotheek 

Reactie op voorgesteld gereserveerd budget: voor dit bedrag is het mogelijk bescheiden 

signing aan te brengen die de bibliotheek iets beter zichtbaar maakt in het Reinaldahuis. 

Geen correctie toegepast. 

2.16 - OOST - VERGROENING BINNEN 

De maatregelen bestaan uit: 

• De ruimte visueel aantrekkelijk maken door plaatsen planten 

We hebben een uitsplitsing gemaakt van het budget. Geen correctie toegepast. 

RIJ OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID NORM BEDRAG

15 OOST Signing 1 Post 5.000,00 5.000,00

Specificatie maatregelen

Signing 1 Post 5.000,00 5.000,00

Subtotaal maatregelen 5.000,00

Correctie 0,00

Nieuw bedrag 5.000,00

Tabel 13-15: Signing

RIJ OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID NORM BEDRAG

16 OOST Vergroening binnen 1 Post 5.000,00 5.000,00

Specificatie maatregelen

Kamerplant gemiddelde grootte 50 St 50,00 2.500,00

Pot voor kamerplant gemiddelde grootte 50 St 50,00 2.500,00

Subtotaal maatregelen 5.000,00

Correctie 0,00

Nieuw bedrag 5.000,00

Tabel 13-16: Vergroening binnen, bedragen in EUR ex BTW (kosten)
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SCENARIO 2B - FOCUS WIJKBIBLIOTHEKEN, RAMING B 

Op basis van bovenstaande bevindingen is de tabel uit het vorige hoofdstuk bijgewerkt. 

RIJ OMSCHRIJVING RAMING A CORRECTIE RAMING B

1 SCHW Opwaarderen entree 50.000,00 5.000,00 55.000,00

2 SCHW Opwaarderen sanitair 30.000,00 2.000,00 32.000,00

3 SCHW Opwaarderen ventilatie 20.000,00 0,00 20.000,00

4 SCHW Trap / podium 90.000,00 6.000,00 96.000,00

5 SCHW Koffiebar / keuken 85.000,00 7.000,00 92.000,00

6 SCHW Meubilair / inrichting 230.000,00 28.375,00 258.375,00

7 SCHW Verlichting 120.000,00 30.000,00 150.000,00

Subtotaal Bibliotheek Schalkwijk 625.000,00 703.375,00

8 NOOR Vloerafwerking 75.000,00 7.225,00 82.225,00

9 NOOR Opwaarderen sanitair 30.000,00 2.000,00 32.000,00

10 NOOR Verlichting 40.000,00 7.375,00 47.375,00

11 NOOR Meubilair / inrichting 220.000,00 29.500,00 249.500,00

12 NOOR Horeca 50.000,00 32.000,00 82.000,00

Subtotaal Bibliotheek Noord 415.000,00 493.100,00

13 OOST Verlichting 20.000,00 5.750,00 25.750,00

14 OOST Meubilair / inrichting 50.000,00 4.000,00 54.000,00

15 OOST Signing 5.000,00 0,00 5.000,00

16 OOST Vergroening binnen 5.000,00 0,00 5.000,00

Subtotaal Bibliotheek Oost 80.000,00 89.750,00

Subtotaal voorgestelde maatregelen 1.286.225,00

Voorbereiding, advies, toezicht 30% 1.286.225,00 385.867,50

Onvoorzien 10% 1.286.225,00 128.622,50

Afronding 0,00

Totaal voorgestelde maatregelen 1.800.715,00

Tabel 14: Voorgestelde maatregelen, gecorrigeerde bedragen, bedragen in EUR ex BTW (kosten)
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