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INLEIDING 

GESCHIEDENIS VAN HET ONDERZOEK. 
Op verzoek van de Gemeente Hilversum is door de 
vakgroep Realisatie en Beheer van de Technische 
Universiteit Eindhoven een voorstel geformuleerd 
voor een onderzoek naar de gevolgen van de diverse 
restauratiemogelijkheden en de daarbij behorende 
ingrepen aan de buitenhuid van het Gooilandcomplex 
aldaar. Hierin wordt de behoefte aangegeven aan 
betrouwbare bouwtechnische, bouwfysische en 
exploitatie-technische gegevens ten behoeve van de 
op handen zijnde restauratie. Het onderzoek is 
opgezet naar model van het Bouwtechnisch Onderzoek 
'Jongere Bouwkunst', TUE/TUD, Eindhoven/Delft 1987, 
dat is uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg. 

Het onderzoeksvoorstel is, vergezeld van een begro
ting, op ~ februari 1988 gepresenteerd als derde 
fase van het onderzoek naar de buitenhuid van 
Gooiland. 
De Gemeente Hilversum heeft de genoemde vakgroep 
d.d. 29 september 1988 opdragen het onderzoek uit 
te voeren overeenkomstig het ingediende voorstel. 
De werkzaamheden hebben plaatsgehad van 1 april tot 
11 augustus 1988. 
Op 12 augustus 1988 is het rapport op verzoek van 
de opdrachtgever in concept gepresenteerd aan de 
architect, met het oog op de aanvang van de bestek
fase in het ontwerpproces op 15 augustus. 

DE ONDERZOEKSGROEP EN VERDERE BIJDRAGEN. 
Aan deze fase van het onderzoek hebben diverse 
deskundigen hun bijdrage geleverd. Deze zijn : 

afbouwtechniek: prof.ir. H.A.J. Henket en 
ir. W. de Jonge, 
Uakgroep Realisatie en 
Beheer, TU Eindhoven. 

bouwfysica: ir. R.J.A.M. Dekkers, 
Lichtveld Buis & Partners 
EU, Utrecht. 

exploitatiekosten: ir. R.G.J. Ackerstaff, 
NEBEST EU, Groot Ammers. 

bouwhistorie: ir. W. de Jonge, 
Uakgroep Realisatie en 
Beheer, TU Eindhoven. 

Als onderzoeksleider en redacteur van de rapportage 
is opgetreden ir. Wessel de Jonge. Tekenwerk werd 
verricht door Jan Ueldman, student Bouwkunde TUE. 

De herkomst van het beeldmateriaal is vermeld in de 
b i jschriften. 
De reproductie van dit rapport is verzorgd door de 
huisdrukkerij van de TU Eindhoven. 
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3. AANSPRAKELIJKHElD EN COPYRIGHT. 
Gebruik van gegevens, die in dit rapport voorkomen, 
geschiedt op eigen risico. De Technische Universi
teit Eindhoven aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voor schade, uJelke uit gebruik hiervan mocht voort
vloeien. 
Het copyright voor dit onderzoeksrapport berust bij 
de TU Eindhoven. Niets uit dit rapport mag worden 
overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de 
onderzoeksleider. 

Foto 1: Het Gooilandcomplex vanuit het noorden 
gezien, toestand in 1982 
Bron: Fotografische Dienst Bouwkunde TUDelft. 
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De oorspronkeliJke toestand, de huidige toestand en 
de huidige technische conditie van Goo1J.and zijn 
vastgelegd en geanalyseerd in de rapportages I .1. 
en 11 .1. ln dit rapport wordt ingegaan op de gevol
gen van verschillende mogelijke ingrepen voor res
tauratie van Gooiland. 
De reeks ingreepmodellen, zoals die zijn geintro
duceerd in het Bouwtechnisch Onderzoek 'Jongere 
Bouwkunst', zijn gebruikt om hierin een ordening 
aan te brengen. Uok de wijze van beoordelen is aan 
dat onderzoek ontleend. 

OND~RZOEK~DOELEN . 

Het doel van deze fase van het onderzoek is: het 
aandragen van zo objectief mogel1jke gegevens, op 
grond waarvan een aantal verschilJende mogelijkhe
den voor de restauratie van Gooiland kunnen worden 
vergeleken . 
Het onderzeek richt zich op de buitenhuid van het 
gebouw en met name op de daken en de open en geslo
ten gevels van de bovenbouw van het hotel. In twee
de 1nstantie worden een aantal gegevens geextrapo
leerd naar het 'gehele gebouw', waaronder wij hier 
verstaan het gedeelte van het gebouw dat nu geres
taureerd gaat worden, zie bijlagen. 
Ue à1verse ingreepmogelljkheden, ingedeeld in een 
reeks modellen, worden getoetst op architectuur
historische waarde, functioneel gebruik, comfort en 
exploitatieresultaat. 

AANPAK . 
De aanpak van het onderzoek is ontleent aan het 
genoemde Bouwtechnisch Onderzoek 'Jongere Bouw
kunst'. Daarin is in dit geval een beperking aange
bracht , door alleen de buitenhuid van het gebouw 
hierin te betrekken. Bovendien is de beperking van 
de beschikbare tijd, door het aansluiten op de 
bouwplanning, van belang geweest. 

In het geval van Gooiland zijn inmiddels de bedoe
lingen van de opdrachtgever en de architecten in 
principe bekend zijn. Daardoor kon ingreepmodel IV 
al in een vroeg stadium van het onderzoek terzijde 
worden geschoven; hierop wordt in hoofdstuk C nader 
ingegaan. Dit model bleek eerder als 'meeteenheid' 
voor de exploitatieresultaten van de diverse model
len niet geheel geschikt, zodat het weglaten ervan 
in dit geval geen afbreuk doet aan de onderzoeksre
sultaten (zie Bouwtechnisch Onderzoek 'Jongere 
Bouwkunst", deel 2, blad 1LfB,1Lf9). Hiermee is voor
komen dat onderzoeksgelden zouden zijn besteed aan 
de toetsing van een model dat reeds op voorhand is 
afgewezen en dat evenmin vee l bijdraagt aan een 
beter inzicht in de prestaties van andere modellen. 
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Het onderzoek heeft bestaan uit de volgende stappen: 
l. Het kiezen van een segment. 
2. Het samenstellen van ingreepmodellen: 

- formuleren van de doelstellingen van de 
mode 11 en 1 , l 1 en 1 l 1 , 

- verzamelen van gegevens over de prestaties 
van in aanmerking komende elementen en 
bouwdelen, 

- bepalen van de ingreep per bouwdeel per 
model, 

- ontwerpen mogelijke principe-details. 
3. Bepalen van de prestaties per ingreepmodel. 
~. Wegen van de ingreepmodellen : 

- toetsen van de bij 3 bepaalde prestaties 
aan de doelstellingen van het ingreepmodel, 

- onderlinge afweging van het belang van de 
verschillende prestatiegroepen binnen elk 
model. 

5. Wegen tussen de ingreepmodellen : 
- toetsen van de prestaties van elk ingreep

model als geheel aan de geformuleerde doel
stelling voor restauratie van Gooiland. 

Op grond van de resultaten van de laatste stap 
kunnen de architect en de opdrachtgever beslissen 
welk ingreepmodel wordt gekozen. De in de loop van 
het onderzoek ontwikkelde elementen, bouwdelen en 
ingreepmodellen zijn bovendien op hun prestaties 
beoordeeld en kunnen mogelijk een toepassing vinden 
in het u1teindelijke restauratie-ontwerp. 

OPBOUW UAN DIT RAPPORI. 
Dit rapport moet worden gelezen als aanvulling op 
de rapporten 1 .1. d.d. 19 december 1987, I .2. Cte 
verschijnen ) , 11.1 . d.d . 6 juni 1988 en 11.2. Cte 
verse hl J nen J • 

De hoofdstukken A ' Inleiding' en B 'Verantwoording ' 
spreken voor zichzelf. 
Hoofdstuk C ' lngreepmodellen' behandelt de keuze 
van een representatief segment en de ontwikkeling 
van de diverse ingreepmodellen voor Gooiland (stap
pen 1 en 2) , waarvan uitgebreide technische gege
vens als bijlage zijn opgenomen. 
Hoofdstuk D 'Prestaties van de ingreepmodellen' 
geeft een samenvatting van de gegevens over de 
diverse prestaties van de verschillende ingreepma
dellen op basis van de uitgebreide toetsingen op 
het gebied van de architectuur-historische waarde, 
de bouwfysica en het exploitatieresultaat (stap 3), 
die als bijlagen zijn opgenomen. 
Hoofdstuk E 'Wegen van de ingreepmodellen' doet 
verslag van de toetsing van de ingreepmodellen aan 
de doelstelling van elk model zelf(stap ~) en de 
toetsing aan het restauratiedoel Cstap 5). 
Hoofdstuk F besluit met de conclusies en de aanbe
velingen . 
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Nu de oorspronkel~jke en de huidige toestand en de 
huidige technische conditie van Gooiland is vastge
legd en geanal~seerd in de rapporten I .1. en Il .1. 
is het mogelijk een representatief gedeelte uit het 
gebouw als segment te kiezen. Hierop wordt in de 
volgende paragraaf ingegaan. 
Uervolgens zijD naar analogie van het Bouwtechnisch 
Onderzoek 'Jongere Bouwkunst' een aantal ingreepmo
dellen voor dit segment gedefinieerd en omschreven. 
Per ingreepmodel wordt een restauratieoplossing 
voor de buitenhuid van het segment ontwikkeld en 
gedetailleerd, waarna in hoofdstuk D de prestaties 
van de modellen kunnen worden bepaald. 

SEGMENTKEUZE. 
De betrekkelijk regelmatige repetitie van hotelka
mers in de bovenbouw van Gooiland heeft geleid tot 
de keuze van een snede uit dit gedeelte als repre
sentatief ~3gment, zie tekening bijlage. 
De belangrijkste eigenschappen en problemen, zoals 
deze bij eerder onderzoek van Gooiland naar voren 
zijn gekomen, zijn in dit segment aan de orde. 
Uermeden wordt bovendien de toetsing onnodig te 
compliceren door het vrijwel ontbreken van 'inci
dentele' oplossingen: de in het segment voorkomende 
details worden door het gehele gebouw heen aange
troffen. Ze zijn daarbij ook relatief eenvoudig te 
documenteren. 

Een op zichzelfstaand bouwtechnisch vraagstuk is de 
te volgen aanpak van het grote dakterras. De hier
voor te kiezen uiteindelijke ingreep staat echter 
betrekkelijk los van de modellenreeks, omdat deze 
zeer waarschijnlijk zal volgen uit bouwtechnisch 
noodzakelijke maatregelen, en niet uit een afweging 
van prestatiegroepen. Het dakterras maakt daarom 
van het segment geen deel uit. 

Het segment is geschikt voor een voorzichtige ex
trapolatie van een aantal relevante prestaties naar 
het gehele te restaureren gedeelte, dat in de biJ
lagen is gedefinieerd. Uoor sommige bouwfysische
en exploitatie-aspecten is een ruwe indicatie gege
ven van de prestaties van het te restaureren deel 
van Gooiland. Dit geldt bijvoorbeeld voor het ener
gieverbruik en de exploitatiegevolgen van ingreep
kosten en onderhoud, zodat een indruk kan worden 
verkregen van de verhouding tussen de ingreepmodel
len en het beschikbare budget voor de restauratie. 
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3. 
3.1. 

INGREEPMODELLEN . 
Inleiding. 
De in het Bouwtechnisch Onderzoek 'Jongere Bouw
kunst' ge1ntroduceerde reeks ingreepmodellen blijkt 
voor Gooiland goed bruikbaar. Daarbij kan in prin
cipe worden vastgehouden aan de bij elk ingreep
model geformuleerde doelstelling. 
Ingreepmodel 1 gaat uit van terugrestaureren in de 
engste zin, terwijl model 11 kleine ingrepen toe
laat om de exploitatieresultaten te verbeteren, 
mits deze niet waarneembaar zijn. Ingreepmodel lil 
zoekt op pragmatische wijze een evenwicht tussen de 
architectuur-historische waarde en de gebruikspres
taties. 
Omdat de opdrachtgever het historische karakter van 
Gooiland onderkent en van overwegend belang acht 
bij de keuze van een restauratieaanpak, is het 
ingreepmodel IU hier buiten beschouwing gebleven. 
In dat model wordt immers geen enkele waarde aan de 
historische aspecten toegekend en is sprake van 
functioneel hergebruik met als enige doel het ver
beteren var. de gebruiksprestaties. De vraag hoe de 
prestaties van de overige ingreepmodellen zich 
verhouden ten opzichte van model IU is interessant, 
maar in dit geval academisch, en valt buiten dit 
praktisch gerichte onderzoek. 

Uoor de draagconstructie worden door architect en 
constructeur geen ingrepen overwogen die in opbouw, 
materiaalkeuze of dimensioner1ng van de oorspronke
lijke toestand afw i jken. Alleen afwijkende maatre
gelen tegen corrosie komen in aanmerking voor de 
modellen Il en lil; voor deze modellen wordt de 
corrosiewerende behandeling die Uan Klooster bij de 
restauratiefase R1 heeft toegepast in principe 
aangehouden. Aan de draagconstructie veranderd 
derhalve van model tot model alleen iets, indien 
zo ' n ingreep uitstralingseffecten heeft op de 
afbouwconstructies en detailleringen, met name in 
de gevels. Het aantal variabelen blijft zodoende 
beperkt. 
Gegevens over deze corrosiewerende maatregelen en 
de kosten van herstel in de oorspronkelijke toe
stand worden ontleend aan het bestek van fase Rl en 
het 'Kostenplan voor het restaureren van de gevels 
en daken van het Gooiland Complex' van ing. Omme
ring d.d. april 1988. 

De variatie tussen de modellen is voornamelijk 
gekozen in de afbouwconstructies. Hierop wordt per 
ingreepmodel nader ingegaan. 
Per ingreepmodel is voor elk bouwdeel van het seg
ment een ingreep gekozen die met het doel van het 
model in overeenstemming is : niets doen, repa reren, 
vervangen of veranderen. 
In dat laatste geval, en met name in de modellen 
lil, z i jn vele mogelijkheden voor bouwdelen denk -
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baar. De bewerkelijke keuzeprocedure voor bouwdelen 
is hier omzeild, door de keuze af te stemmen op een 
aantal alternatieven die door de architect in over
leg met de onderzoekers als reele mogelijkheden 
voor restauratie-ingrepen reeds naar voren zijn 
gebracht. Als variabele is vooral gekeken naar de 
telkens verschillende keuze voor puien, waarbij de 
andere parameters zoveel mogelijke gelijk zijn 
gehouden. 

Ten aanzien van de installaties wordt voor alle 
modellen uitgegaan van (herstel van) de thans in 
het gebouw aanwezige voorzieningen. Uoor installa
ties voor electriciteit, stromend water, afvalwa
ter, hemelwaterafvoer en dergelijke is gekozen voor 
heden ten dage gebruikelijke voorzieningen. Wat 
betreft het binnenklimaat wordt uitgegaan van een 
gangbare gasgestookte een- of tweepijps centale 
verwarmingsinstallatie. 
Een eventueel aan te brengen systeem voor zonwering 
vormt een afzonderlijk ingreepprobleem, dat echter 
op de in dit rapport beschouwde prestaties nauwe
lijks invloed heeft. Wel is deze van invloed op de 
eventuele koellast; een koelinstallatie behoort 
echter gezien het restauratiebudget niet tot de 
mogelijkheden en blijft derhalve geheel buiten 
beschouu.Ji ng. 

Eventueel noodzakelijke 1ngrepen aan de fuhdering, 
de keermuur langs de hellingbaan, de schouwburg, de 
Tuin- en Luitgardezaal, het dakterras, het terrein 
en dergelijke blijven verder in de modellereeks 
hier buiten beschouwing. 
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3.2 . 
3.2 . 1. 

Ingreepmodel 1. 
Inleiding. 
Dit model heeft als doel het terugbrengen van het 
gebouw van de huidige toestand en technische condi
tie naar de oorspronkelijke toestand, zonder enige 
concessie te doen aan de architectuur-historische 
waarde (zowel de zintuiglijke beleving als de bele
ving van de oorspronkelijke ontwerpopvattingen). 
Binnen dit model bestaat in principe slechts een 
mogelijke ingreep, namelijk de exacte weergave van 
de oorspronkelijke toestand. Zowel voor de hoofd
draagconstructie als voor de afbouwconstructies en 
installaties wordt hier dus in principe uitgegaan 
van niets doen, reparaties en/of vervanging door 
identieke materialen en producten. 

Ten aanzien van de huidige gebruikseisen kan deze 
ingreep in sommige gevallen leiden tot nadelige 
exploitatiegevolgen; bij Gooiland blijkt dat echter 
juist niet het geval. Wel is hier sprake van een 
matig comfort, zie hoofdstuk D. Daarom wordt dit 
ingreepmodel primair beschouwd als referentie voor 
de architectuur-historische waarde van de andere 
ingreepmodellen. 

Dit ingreepmodel levert ten aanzien van Gooiland 
enkele problemen op, omdat een deel van de oor
spronkelijke materialen en producten nu niet meer 
verkrijgbaar zijn . Daarbij kan worden gedacht aan 
de warmgewalste staalprofielen waaruit de ramen 
zijn samengesteld , diverse versoorten, hang- en 
sluitwerk enzovoorts. Er is van uitgegaan dat deze 
producten desondanks worden verkregen. De kosten 
van verwerving en dergelijke worden daarbij aange
nomen, zie bijlagen. 
Ook de eisen die overheden en nutsbedrijven stellen 
aan de installaties leveren hier problemen op. Te 
denken valt aan de verouderde electrische bedrading 
en dergelijke. Omdat het gebouw anders alleen al op 
grond van deze eisen niet voor gebruik zou worden 
vrijgegeven, zijn kleine aanpassingen van de in
stallaties aan hedendaagse eisen toegelaten. 
Hoewel niet geheel juist, wordt de thans in het 
gebouw aanwezige centrale verwarmingsinstallatie 
als oorspronkelijk beschouwd. Reeds kort na vol
tooiing van het gebouw werd het oorspronkelijke 
systeem met hete lucht als gebrekkig ervaren; later 
is het systeem dan ook buiten bedrijf gesteld. Het 
kiezen voor dit systeem, hoewel in overeenstemming 
met de doelstellingen van dit ingreepmodel, zou de 
realiteitswaarde van dit model verminderen en de 
vergelijking met andere modellen bemoeilijken. 

Uoor meer technische informatie wordt verwezen naar 
de omschrijving en tekeningen in bijlage 2, bladen 
1 t/m 7 en de beschrijving van de materiele werke
lijkheid in rapport 11.1. hoofdstuk D paragraaf 2. 
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Hoofddraagconstructie. 
Ten aanzien van de hoofddraagconstructie wordt 
uitgegaan van de vervanging van alle onderdelen die 
gezien de huidige technische conditie niet kunnen 
worden gehandhaaft, zulks ter beoordeling van de 
constructeur. 
Dat wil hier zeggen het vervangen van die onderde
len door exact gelijke profielen in kwaliteit feB 
220, behandeld met twee lagen menie. Uoor verdere 
gegevens zie rapporten I .1. en II .1, hoofdstuk D. 
De overige onderdelen van de hoofddraagconstructie 
worden zo nodig gerepareerd en voorzien van twee 
nieuwe lagen menie. 
Welke onderdelen voor reparatie danwel vervanging 
in aanmerking komen, is afgeleid van het 'kosten
plan ... ' van ing. Ommering, die zich wat dit be
treft op het oordeel van de constructeur heeft 
gebaseerd. 

Afbouwconstructies. 
In principe wordt hier uitgegaan van de vervanging 
-en zo mog8lijk van reparatie of zelfs niets doen
van de bouwdelen die deel uitmaken van de buiten
huid. 

In de meeste gevallen zal noodzakelijke vervanging 
niet op problemen stuiten. Bij de ramen treedt het 
probleem op dat de oorspr onkelijke profielen niet 
meer verkrijgbaar Zljn. Er wordt van uitgegaan dat 
de ramen na verwijdering voor een zo groot mogelijk 
deel opnieuw worden gerepareerd, gestraald, geme
nied en aangebracht. Uoor de berekeningen wordt 
aangehouden dat 75 % tot 60 % van de ramen op die 
manier kan worden hergebruikt. 
De ramen worden in dit model uiteraard niet ver
zinkt, maar voorzien van een laag loodmenie en een 
laag loodijzermenie. Omdat de oorspronkelijke verf
soorten, vermoedelijk lijnolieproducten, niet meer 
geleverd worden is gekozen voor een verdere afwer
king met een hedendaags alkydverfsysteem, uiteraard 
in de oorspronkelijke kleuren. 

Installaties. 
De nu in Gooiland aanwezige installaties kunnen 
voor een deel wellicht opnieuw worden gebruikt. 
Uan het verwarmingssysteem worden alle transport
leidingen vervangen. De elementen worden voor 50 % 
gestraald, tegen corrosie behandeld en opnieuw 
aangebracht; deze aanname zal door nader onderzoek 
moeten worden geverifieerd. 
Er wordt van uitgegaan dat in een nieuwe installa
tieruimte op het dak een hedendaagse gasgestookte 
e.v . -ketel wordt opgesteld met voldoende capaciteit 
voor het te restaureren gedeelte van Gooiland. Deze 
capaciteit 1s bepaald in de bouwfysische deelstu
die, zie bijlagen. 
Ni e t van ove rwe gende betekeni s voo r het ki e zen va n 
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een restauratie-aanpak en derhalve voor de bereke
ningen buiten beschouwing gelaten zijn de volgende 
ingrepen : 
Uoor alle gas-, water- en afvoerinstallaties wordt 
in dit model uitgegaan van vervanging. Uan het sa
nitair kan zo nodig worden uitgegaan van de aanname 
dat circa 50 /. van het porcelein vervangen moet 
worden. De electrische installatie moet worden aan
gepast aan hedendaagse eisen en wordt dus veranderd. 
De hemelwaterafvoeren worden alle vervangen; uit
breiding van het aantal is bouwtechnisch noodzake
lijk. Er moet worden uitgegaan van het aanbrengen 
van een nieuw en compleet s~steem van brandveilig
heidsvoorzieningen en wellicht een bliksembeveili
ging. 
Nader onderzoek is gewenst naar de mogelijkheden 
voor hergebruik van de liftinstallatie en andere 
transportvoorzieningen zoals stortkokers en derge
lijke. 

@ 

- --·- -- -- -- · 

····- ---- ----l 
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Afb. 2 Ingreepmodel I. Representatief detail; 
horizontale aansluiting van puien en tegelvlakken. 
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Ingreepmodel Il. 
l n 1 ei d.i. ng . 
Hierin 1s het uitgangspunt de mogelijk ongunstige 
exploitatiegevolgen van model 1 te verminderen, 
terwijl de 'zintuiglijke beleving' niet verandert 
en de 'beleving van de oorspronkelijke opvattingen ' 
zo weinig mogelijk. 
In het geval van Gooiland bestaan hiertoe mogelijk
heden door bij de grootste probleempunten, die uit 
de analyse van de technische gebreken naar voren 
zijn gekomen, bescheiden maatregelen te nemen die 
aan dat uitgangspunt tegemoet komen. 
Ie denken valt daarbij aan de verbetering van de 
corrosiebescherming van stalen ramen en skelet
onderdelen door thermisch te verzinken, het kiezen 
voor een andere thermische isolatie in de stalen 
borstweringen, voorzieningen voor spouwisolatie 
enzovoorts, mits deze ingrepen niet zintuiglijk 
waarneembaar zijn en voordeel opleveren voor de 
exploitatielast. 
Ten aanzien van de hoofddraagconstructie, de af
bouwconstructies en de installaties is dus in prin
cipe sprake van Cniets doen, reparatie en/of) ver
vanging, waarbij slechts enkele onderdelen onder 
bepaalde voorwaarden verandering mogen ondergaan. 

De ingrepen die architect Uan Klooster bij restau
ratiefase Rl in de westgevel heeft toegepast zijn 
in dit ingreepmodel gekozen. Weliswaar wijken de 
oplossingen 'zintuiglijk waarneembaar' af van de 
oorspronkelijke toestand, maar het resultaat ligt 
voor het oog zo dicht daarbij, dat hiervoor toch 1s 
gekozen. Zodoende kon worden geprofiteerd van een 
reeds bestaand en gedetailleerd model II. 
Bovendien werd een toetsing van deze restauratie
aanpak, waarvan de architect had aangegeven dat 
daaraan behoefte bestond, binnen de bestaande on
derzoeksopzet als vanzelf meegenomen. 

Uoor een uitgebreide technische omschrijving en 
tekeningen wordt verwezen naar bijlage 2, blad 8 
t/m 11 en de beschrijving van de materiele werke
lijkheid in rapport 11 .1. hoofdstuk D paragraaf 3. 

Hoofddraagconstructie. 
Ten aanzien van de hoofddraagconstructie geldt het
zelfde als voor ingreepmodel I, met dien verstande 
dat zowel de nieuw aangebrachte onderdelen als de 
te handhaven gedeelten zijn behandeld met colturiet 
overeenkomstig het bestek van restauratiefase Rl. 

Afbouwconstructies. 
Wat betreft de afbouwconstructies worden alleen 
veranderingen in de oorspronkelijke toestand toege
staan, op plaatsen waar de grootste knelpunten 
worden aangetroffen met betrekking tot de exploita
tielast. De ingrepen mogen in principe niet zin-
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tuiglijk waarneembaar zijn, en zijn dit ook nauwe
lijks; de geringe afwijkingen van de oorspronkelij
ke toestand zijn hier derhalve getolereerd, zie 
paragraaf 3.3.1 . 
Bijzonderheid is nog wel dat de ramen in dit in
greepmodel niet meer leverbaar zijn. 
Uoor uitgebreide technische informatie wordt ver
wezen naar rapport 11 . 1. hoofdstuk D paragraaf 3 . 

Installaties. 
Deze zijn gekozen overeenkomstig ingreepmodel I. 

i p 
__ _j 

---- - --j 

- 1 
I 

Af b . 3 Ingreepmodel II. Repres entatief detail; 
horizontale aansluiting van puien en tegelvlakken. 
Het toegepaste staalprofiel wijkt iets af van het 
oorspronkelijke, eve na ls het voegdeta il. 
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Ingreepmodel Illa. 
Inleiding. 
In de ingreepmodellen lil is het uitgangspunt een 
evenwicht te vinden tussen de architectuur
historische waarde en de gebruiksprestaties. Hierin 
is dus de balans tussen deze twee prestatiegroepen 
vergeleken met model ll wat verder in de richting 
van de laatste verschoven. Dat betekent dat het 
comfort en het exploitatieresultaat zullen moeten 
verbeteren. Door deze verschuiving zijn veel meer 
ingrepen toegestaan. Aan de hoofddraagconstructie 
wordt ten opzichte van de vorige modellen maar heel 
weinig veranderd. Voor de afbouwconstructies en de 
installaties is hiermee echter de weg open voor een 
oneindige reeks varianten. 
In overleg met de architect is daarom gekozen om 
een drietal afbouwvarianten binnen model III nader 
uit te werken. Omdat de te kiezen puien de meeste 
problemen leken op te leveren in de afweging van de 
prestatiegroepen, is ervoor gekozen juist hierin 
telkens te varieren en de overige variabelen zoveel 
mogelijk gPlijk te houden. Twee van de drie varian
ten vertegenwoordigen daarbij direct een door de 
architect overwogen restauratiekeuze CIIIa en 
lllb). 

In ingreepmodel Illa wordt relatief nog veel aan
dacht geschonken aan de architectuur-historische 
waarde. Dit leidt tot de keuze voor eenvoudige 
stalen ramen. De ingreepkosten daarvan zijn echter 
verhoudingsgewijs hoog, doordat veel bijzondere 
bouwtechnische oplossingen worden gevraagd . Deze 
zijn nodig om aan het doel van dit ingreepmodel 
tegemoet te komen. 
Ook de kosten van energiegebruik vallen relatief 
hoog uit. Het comfort zal niet erg hoog kunnen 
zijn. 
De matige tochtdichting veroorzaakt dat een mecha
nisch ventilatiesysteem nog niet nodig zal zijn. 
Dat heeft op het exploitatieresultaat juist weer 
een gunstig effect. 
Uoor de draagconstructie kiezen we dus in dit geval 
voor Cniets doen, reparatie en/of) vervanging, voor 
de afbouwconstructies en de installaties zijn daar
naast bescheiden veranderingen aangebracht. 

Uoor meer informatie wordt verwezen naar de techni
sche omschrijving en de tekeningen in bijlage 2, 
blad 12 t/m 15. 

Hoofddraagconstructie. 
Hiervoor zijn dezelfde keuzen gemaakt als voor model 
Il, met dien verstande dat de nieuw aangebrachte 
stalen profielen thermisch verzinkt gekozen worden, 
terwijl gehandhaafde gedeelten de eerder genoemde 
colturiet behandeling ondergaan. Nieuw aan de 
hoofddraagconstructie te bevestigen onderdelen wor-
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den aangelast en niet langer met draadbouten en 
dergelijke aangebracht om de beschermende zinklaag 
niet onnodig te beschadigen. 

Afbouwconstructies. 
In de afbouwconstructies voor ingreepmodel 111a is 
gezocht naar bescheiden ingrepen met een gunstig 
effect op de gebruiksprestaties. Uooral is daarbij 
tegemoet gekomen aan de exploitatiegevolgen, minder 
aan het comfort en de functionele prestaties Cde 
laatste spelen hier ook nauwelijks een rol). In de 
balans tussen gebruiksprestaties en architectuur
histori.sche waarde wordt gestreefd naar een accent 
op de laatste prestatiegroep. 

De afbouwconstructies in de buitenhuid hebben sen 
grotere invloed op de gebruiksprestaties dan die in 
het binnenmilieu. Repareren is van veel bouwdelen 
en elementen van de gevels van Gooiland al niet 
meer mogelijk; voor de daken bestaat deze mogelijk
heid gedeeltelijk nog wel. Daarom komen voor de 
bouwdelen \'3n de bui tenhuid vrij wel alleen vervan
ging of verandering in aanmerking . Wij hebben in 
principe gekozen voor verander ing, om zoveel moge
lijk tegemoet te kunnen komen aan de gebruikseisen . 
Soms betekent dit volledige verandering Cpuien), 
soms gedeeltelijke verandering (daken, tegelwerk). 

Uoor de open gevelgedeelten is gekozen voor puien 
van warmgewalst st a al, fabrikaat Crittall Windows 
(UKl, met enkelglas gezet als in model II . De puien 
komen in maatvoering, opboutu, indeling en bevesti
ging vrijwel overeen met de oorspronkelijke ramen. 
De geringe sponningsdiepte levert hierbij mogelijk 
problemen op en vraagt extra aandacht . 
De borstweringen zijn opgebouwd als in model 11, 
echter niet geventileerd. 
Ter bescherming tegen corrosie zijn de puien behan
deld in een zuurbad, volbad verzinkt C 'hot dip 
galvanised') en gemoffeld met een polyesterlak. De 
leverancier geeft hierop 10 jaar volledige garantie 
(vervanging bij schade). 
Het naar voren brengen van de puien teneinde de 
gevel geheel voorlangs de onderdelen van de draag
constructie te plaatsen is als in model Il gehand
haafd. 
De beweegbare delen zijn aan de binnenzijde voor
zien van een enkelvoudige tochtdichting in de vorm 
van een neopreenpees. 
De verticale aansluitingen van de puien onderling 
is weergegeven op de tekeningen. De horizontale 
aanslu i ting van de puien onderling is vrijwel iden
t i ek a a n de oorspronkel i jke toestand. Be i d e a a n 
sluitingen zijn gerealiseerd met behulp van 
schroefverbindingen. 
De pui e n zij bevest igd met anker s aan het mets el 
werk en aan de gevelliggers, zie ook tekeningen. 
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De gesloten gevelgedeelten zijn gekozen als in 
ingreepmodel 11, met uitzondering van: 
- de ingewerkte delen van het skelet, zie hiervoor 
paragraaf 3.Lf.2. 
- de dilatatievoegen; deze zijn uitgevoerd met 
Thiokol-kit op een neopreen rugvulling, zie ook 
tekeni.ngen. 
- het aanbrengen van een naar buiten doorlopende 
lodorite-slabbe Cof gelijkwaardig) onderin de spouw 
bij de details 3 en 5. 

Up de daken is in alle ingreepmodellen lil gekozen 
voor een PE folie als damprem, 50 mm geextrudeerd 
pol~st~reen C 'roofmate ' ), 2 laags losgelegd gemodi
ficeerd bitumens~steem met glasvliesinlage en 30 mm 
grindballast. 

De overige bouwdelen van de buitenhuid zijn gekozen 
overeenkomstig het ingreepmodel II, Waar nieuw 
gekozen bouwdelen aansluiten op andere bouwdelen 
wordt voor de details verwezen naar de betreffende 
tekeningen 10 en 11 . 
Behalve de tekeningen voorziet ook de technische 
omschrijving in de bijlagen desgewenst van meer 
informat1e. 

Installaties. 
Uoor ingreepmodel llla wordt uitgegaan van dezelfde 
installatievoorzieningen als in model II. 

,_ -···· ·· - ------
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Afb. ~ Ingreepmodel lila. Representatief detail; 
horizontale aansluiting van puien en tegelvlakken. 
Stalen pui van Crittall, andere voeg-oplossing. 
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ingreepmodel lllb . 
Inleiding. 
De variatie ten opzichte van model lila is gezocht 
in de afbouwconstructies, en met name de puien. De 
overige parameters zijn in dit geval zelfs geheel 
gelijk gehouden, zodat behalve in de puien zelf 
slechts afwijkingen optreden in de aansluitingen 
van puien op andere bouwdelen. 
De bedoeling van het model lllb is om met de keuze 
van een ander type raam het exploitatieresultaat te 
verbeteren en ook wat meer tegemoet te komen aan de 
hedendaagse eisen op het gebied van comfort. 
De balans tussen architectuur-historische waarde en 
gebruiksprestaties zou zo weer iets verder in het 
voordeel van de laatste moeten worden bewogen. 
Bij ingreepmodel IIIb is getracht de prestaties van 
het raam zo te kiezen dat deze een optimaal resul
taat geeft, zonder mechanische ventilatie noodzake
lijk te maken. 

Uoor de draagconstructie kiezen we dus opnieuw voor 
Cniets doer., reparatie en/of) vervanging, voor de 
afbouwconstructies en de installaties zijn daar
naast weer bescheiden veranderingen toegestaan . 

Uoor meer informatie wordt verwezen naar de techni
sche omschrijving en de tekeningen in bijlage 2, 
blad 16 t/m 19. 

Hoofddraagconstructie. 
De hoofddraagconstructie is gekozen als in model 
lila . 

Afbouwconstructies. 
Ten opzichte van model lila is slechts de pui 
anders gekozen. Daarmee zijn ook een aantal details 
van aansluitingen iets veranderd, zie tekeningen. 

Uoor de open gevelgedeelten is gekozen voor een pui 
van koudgevouwen staal, fabrikaat Jansen CCH), met 
enkele, natte beglazing. De puien wijken in opbouw, 
indeling en bevestiging wat af van de oorspronke
lijke ramen. Doordat de stijfheid van koudgevormd 
staal minder is dan die van warmgewalste profielen 
en door de holle lijven van de profielen is de 
dimensienering echter forser dan in de modellen I, 
II en lila. Ondanks deze onvermijdelijke afwijking 
in dimensienering is hier nog niet gekozen voor 
dubbelglas. Behalve dat in dat geval een nog zwaar
der profiel moet worden gekoz en CSO mm in plaats 
van ~0 mm), is het aanbrengen van dubbelglas op 
bouwfysische gronden door de betreffende onderzoe
ker afgeraden, zie deelstudie in de bijlagen. 
Gekozen is voor een enkelvoudige tochtdichting van 
de te openen delen met behulp van een neopreenpees 
aan de binnenzijde . 
De puien zijn tegen corr osie beschermd door deze t e 
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stralen, metaliseren en af te werken met een zink
chromaatprimer en een alk~dverfs~steem. 
De borstweringspanelan en de plaatsing , bevesti
ging en aansluiting van de puien komen min of meer 
overeen met model 11Ja, zie tekeningen. 
De ingreepkosten zijn bij deze puien iets hoger dan 
bij model lila. 

De gesloten gevelgedeelten, de daken en de overige 
bouwdelen zijn gekozen als in ingreepmodel lila. 

Installaties. 
De installaties komen overeen met model lila. 
~ - · -- · - - ·- ---
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Afb. 5 Ingr eepmodel IIIb. Representatief detail; 
horizontale aansluiting van puien en tegelvlakken. 
Pui van Janssen , koudgevouwen staal. 
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Afb. 6 Ingreepmodel IIIc. Representatief detail; 
horizontale aansluiting van puien en tegelvlakken. 
Duotherm thermisch onderbroken pui met dubbelglas, 
isolatie achter de tegels. 
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Ingreepmodel Illc. 
Inleiding. 
In dit ingreepmodel is een tamelijke ingrijpende 
keuze gemaakt door over te gaan tot het beperken 
van de warmtestroom door de gevels, om verder tege
moet te komen aan het verbeteren van het exploita
tieresultaat en het comfort. Omdat het aanbrengen 
van dubbelglas alleen niet zondermeer verstandig is 
(zie bijlagen) betekent dat een samenhangend pakket 
aan maatregelen, waarbij ook de gesloten gevelge
deelten thermisch geisoleerd worden. 
Ten opzichte van model Illb wordt het comfort ver
der opgevoerd door ook de tochtdichting verder op 
te voeren. Dit veroorzaakt in sommige gevallen een 
hoger totaal exploitatieresultaat doordat de daar
mee noodzakelijk geworden mechanische ventilatie 
een extra exploitatielast veroorzaakt. Bij Gooiland 
blijkt dit echter niet het geval. 
Nagegaan moet worden of de comfortwinst en de in 
dit geval gunstige exploitatiegevolgen ten opzichte 
van de modellen lila en lllb, opwegen tegen de 
nadelige gE~olgen voor de architectuur-historische 
waarde. 

Uoor de draagconstructie kiezen we dus opnieuw voor 
Cniets doen, reparatie en/of) vervanging, voor.de 
afbouwconstructies en de installaties zijn daar
naast vrij ingrijpende veranderingen gekozen. De 
installaties zijn bovendien uitgebreid met een 
mechanisch ventilatiesysteem. 

Uoor meer informatie wordt verwezen naar de techni
sche omschrijving en de tekeningen in bijlage 2, 
blad 20 t/m 2Lf. 

Hoofddraagconstructie. 
Deze is gekozen als in model lila. 

Afbouwconstructies. 
Ten opzichte van de voorgaande ingreepmodellen is 
opnieuw een andere pui gekozen. Bouwtechnisch veel 
ingrijpender is echter het kiezen voor thermische 
isolatie van de gehele buitenhuid. 

Uoor de open gevelgedeelten is gekozen voor een pui 
van aluminium met dubbele, droge beglazing met 
aluminium kliklijsten en neopreenpezen, met aan de 
binnenzijde een PUC kliklijst bij wijze van eenvou
dige thermische onderbreking, fabrikaat Duotherm. 
De puien komen in indeling en bevestiging nog rede
lijk overeen met de oorspronkelijk toestand. Door 
de dubbele beglazing en de PUC-lijst is de opbouw 
echter principieel gewijzigd in een thermisch on
derbroken systeem. Door het toepassen van materia
len met een geringere stijfheid in combinatie met 
dubbelglas is ook de dimensienering van de puien 
duidelijk afwijkend geworden. 



ONDERZOEK INGREEPKEUZEN BUITENHUID GOOILAND TU EINDHOVEN 
C. INGREEPMODELLEN 
3. Ingreepmodellen blad 22 

3.6.~. 

Omdat de gehele buitenhuid thermisch wordt geiso
leerd is de dubbele beglazing in dit model wel op 
zijn plaats. 
Dok de dubbele neopreenpees als tochtdichting past 
in dit geheel; hierdoor wordt echter mechanische 
ventilatie noodzakelijk. 
De aluminium gedeelten van de puien en borstwerin
gen zijn afgewerkt met een VPDF-coating. De panelen 
bestaan uit 30 mm PU hardschuim met aan weerszijden 
een 3 mm aluminiumplaat. 
De plaatsing, bevestiging en aansluitingen van de 
puien komen grotendeels overeen met model lila, zie 
tekeningen. 
De gekozen puien hebben vergeleken met de andere 
modellen lil lage infreepkosten tot gevolg. 

De gesloten gevelgedeelten zijn geheel voorzien van 
het s~steem voor thermische isolatie dat architect 
Van Klooster ter plaatse van de gevelliggers toege
paste in restauratiefase Rl, met uitzondering van 
de hier overbodige verdiept gemetselde gedeelten 
bij de lig~srs. Het s~steem wordt daarbij aange
bracht op het schoon te bikken metselwerk volgens 
de detaillering van restauratiefase Rl, waarbij 
alleen het steenwol Lapinus 501 wordt vervangen 
door evendik glassfoam. Een thermische isolatie met 
glassfoam is ook gekozen rond de gevelliggers ter 
plaatse van de puien, details 2,~ en 6. 
De gevel is hiertoe in zijn geheel circa ~5 mm ver
der naar voren geplaatst, hetgeen zich met name bij 
de hoeken zal man~festeren. 

De overige bouwdelen blijven als in model lllb. 
Sommige aansluitingen van veranderde bouwdelen op 
overige bouwdelen zijn noodzakelijkerwijs anders 
gedetailleerd; hiervoor wordt verwezen naar de te
keningen in de bijlagen . 

Installaties. 
De installaties van model lila zijn ook in dit in
greepmodel toegepast. Daarnaast is de introductie 
van een mechanisch ventilaties~steem noodzakelijk 
om de kwaliteit van de binnenlucht te garanderen en 
condens in en op constructies te voorkomen. De 
capaciteit van deze installatie is bepaald in de 
deelstudie bouwf~sica, zie bijlagen. 
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PRESTATlES UAN DE INGREEPMODELLEN 

INLEIDING. 
Uan de ingreepmodellen, zoals deze in het vorige 
hoofdstuk zijn beschreven, zijn een aantal relevan
te prestaties bepaald, naar analogie van het eerder 
genoemde Bouwtechnisch Onderzoek 'Jongere Bouw
kunst'. Deze prestaties vallen uiteen in een aantal 
prestatiegroepen. 

De prestatiegroep functioneel gebruik is bij de 
restauratie van Gooiland niet meer aan de orde. 
Bepaling hiervan is vooral van belang bij het kie
zen voor een nieuwe functie en dat is in dit geval 
al gebeurd. Bovendien zijn de verschillen tussen de 
modellen voornamelijk gekozen i.n de afbouwconstruc
ties van de gevel, die op het functioneel gebruik 
slechts een beperkte invloed hebben. Het bepalen 
van de geschiktheid voor mogelijke nieuwe functies 
van Gooiland is hier derhalve niet erg zinvol en is 
daarom achterwege gebleven. Wel zijn kanttekeningen 
geplaatst indien de prestaties van een model con
flicten opleveren met de gekozen herbestemming van 
Gooiland als cultureel centrum en muziekschool. 

De prestatiegroep comfort is daarentegen van groot 
belang. Het betreft de prestaties op het gebied van 
de akoestiek, de thermische en hygrische presta
ties, ventilatie enzovoorts. Deze zijn bepaald 
door ir. R. Dekkers van Lichtveld Buis & Partners. 
Hiervoor wordt ook verwezen naar de betreffende 
deelrapportage d.d. 3 augustus 1988, dat als bij
lage is opgenomen. 

De prestatiegroep exploitatie omvat onder andere de 
gegevens over ingreepkosten C 'bouwkosten'), onder
houd, afschrijving en dergelijke. Deze zijn bepaald 
door ir. R. Ackerstaff van NEBEST EU. Ook hiervoor 
wordt verwezen naar de betreffende deelrapportage 
in de bijlagen. 
Bij het bepalen van het exploitatieresultaat zijn 
de volgende uitgangspunten gekozen: 

een exploitatietermijn van ~0 jaar, de afschrij
vingstermijn die de eigenaar heeft afgeleid 
uit zijn specifieke financieringsmethode (zie 
paragraaf 7 van dit hoofdstuk), 
de restwaarde van het gebouw vermindert in deze 
termijn van ~0 jaar niet. 
het onderhoudskosten bestand van NEBEST. 
prijsopgave van leveranciers in geval van spe
ciale bouwtechnische oplossingen en producten. 
het 'Kostenplan voor het restaureren van de 
gevels en daken van het Gooiland Complex' van 
ing. Ommering d.d. 19 april 1988, voor de 
kostengegevens van niet specifiek onderzochte 
onderdelen van het gebouw, alsmede voor de 
aannames ven de hoeveelheden in het 'gehele 
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gebouw' en dergelijke. 
het onderhoud is gericht op de instandhouding 
van de toestand direct na de ingreep. 
tussentijdse vervanging van elementen met een 
levensduur die korter is dan de periode tot de 
volgende restauratie, behoort bij onderhoud. 

De prestatiegroepen functioneel gebruik, comfort en 
exploitatie vormen samen de gebruiksprestaties van 
het gebouw. 

Hiertegen afgewogen wordt de architectuur
historische waarde. Deze is te onderscheiden in de 
waardering van het 'zintuiglijk waarneembare' en 
van hetgeen bij de diverse modellen nog wordt erva
ren van de opvattingen van de oorspronkelijke 
ontwerpers. Dit wat academische onderscheid is 
verantwoord in het Bouwtechnisch Onderzoek 'Jongere 
Bouwkunst', deel 1, bladen 26,27,68 en 69. 
De 'zintuiglijke beleving' van de diverse ingreep
modellen is gerelateerd aan de oorspronkelijke 
toestand. Han de mate waarin het model hiervan 
afwijkt en aan de mate waarin dit met de zintuigen 
wordt waargenomen is een waardering gegeven. Behal
ve het beeld, dat door de meeste betrokkenen van 
groot belang wordt gevonden, is zonodig aandacht 
gegeven aan de klank leen gevel met een gepleister
de buitenisolatie verraadt zijn anachronistische 
opbouw wanneer men e~- op klopt) en hetgeen wordt 
ervaren met de tastzin (een kunststofkozijn voelt 
anders aan dan een stalen raam). Aspecten van smaak 
en geur worden hier volledigheidshalve genoemd, 
maar zijn in dit geval niet nader aan de orde 
gesteld. 

De beleving van de opvattingen van de oorspronke
lijke ontwerpers is een schijnbaar weinig concreet 
begrip, maar wordt door de onderzoekers van groot 
belang geacht voor de producten van Het Nieuwe 
Bouwen en met name voor het werk van J. Duiker, zie 
rapport Bouwtechnisch Onderzoek 'Jongere Bouw
kunst', deel 1, bladen 26,27 en 28. 
Nagegaan is welke opvattingen de ontwerpers van 
Gooiland destijds kenbaar hebben gemaakt, welke 
Cbouw-)technische middelen hen ten dienste stonden 
en hoe de ontwerpers van het laatste gebruik maak
ten om het eerste te realiseren: de materialisatie 
van een abstract idee tot een gebouw Czie rapporten 
I .1. en II.l.), In het geval van Duiker leidde 
diens opvattingen soms tot heel specifieke keuzen. 
Hij was onder de eersten die de technische levens
duur van zijn gebouwen bewust in overeenstemming 
koos met de verwachte functionele levensduur. Een 
ingreepmodel dat hieraan voorbij gaat, waarbij de 
technische levensduur zo lang mogelijk is gekozen, 
maakt het moeilijker om in het gerestaureerde Gooi
land straks te ervaren hoe Duiker's opvattingen 
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maakt het moeilijker om in het gerestaureerde Gooi
land straks te ervaren hoe Duiker's opvattingen 
hebben geleid tot bijvoorbeeld bepaalde oorspronke
lijk eenvoudige detailleringen met standaardonder
deJen. 
De mate waarin bij de diverse modellen kan worden 
ervaren hoe deze materialisatie oorspronkelijk tot 
stand is gekomen, is gewaardeerd. 
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2. 
ë:.l 

lNGREE:PMUDE:L l. 
Gebruiksprestaties. 
De prestaties van ingreepmodel l op het gebied van 
het comfort, zijn af te lezen aan de boutJJf~sische 
beoordeling van de oorspronkelijke toestand. Hierop 
wordt in de betreffende deelrapportage uitgebreid 
ingegaan. De gevonden waarde zijn -voor zover van 
belang- ingevuld in een matrix ll. 
Opvallend daarin zijn ondermeer de relatief goede 
luchtgeluidisolatie tussen de kamers onderling bij 
een zeer matige luchtgeluidisolatie van de gevels; 
als geheel heeft het representatieve vertrek te 
maken met een hoog niveau aan achtergrondlawaai van 
50 dB. Gerelateerd aan de oorspronkelijke functie 
als hotel kan de akoestische prestatie van het 
complex als geheel echter zeer behoorlijk worden 
genoemd. Naar hedendaagse maatstaven wordt deze 
prestatie beoordeeld als 'twijfelachtig'. 
Ten aanzien van de thermische en h~grische presta
ties wordt het volgende opgemerkt: 
In de zomer zorgen het grote glasoppervlak, het 
ontbreken van zonwering en de geringe warmte
accumulatie soms voor hoge binnenluchttemperaturen. 
In de winter is de geringe warmte-accumulatie voor 
de gekozen nieuwe functie van het gebouw een voor
deel, doordat het gebouw sneller opwarmt. De pro
blemen met koudestraling, koudeval, zichtbare con
dens op de puien en incidentele tochtverschijnselen 
zorgen voor een mati~ thermisch en h~grisch com
fort. Het optreden van tocht door de hoge mate van 
infiltratie draagt overigens wel bij aan het beper
ken van de hoeveelheid condens op de engeisoleerde 
gevelconstructies. 
Negatief zijn verder het hoge energiegebruik voor 
verwarming en de slechte lt-waarde van -~ voor het 
segment. 
Door de grote glasoppervlakken zijn de lichttechni
sche prestaties goed. Deze blijven voor alle model
len vrijwel gelijk en worden derhalve niet in de 
matrixen ingevuld. 

In de deelstudie exploitatie is bepaald wat de 
ingreepkosten van de verschillende bouwdelen zijn. 
De totale ingreepkosten zijn voor dit model het 
laagst; de eenvoudige bouwtechnische oplossingen 
vragen een relatief bescheiden investering, voor 
zover de oorspronkelijke materialen nog leverbaar 
zijn. 
Wat betreft de onderhoudskosten valt op dat deze 
ongeveer overeenkomen met de in dat opzicht gun
stige modellen lila en b. Een korte levensduur, die 
effect heeft op de onderhoudskosten, wordt gecom
penseerd door de geringe ingreepkosten. Het ener 
gieverbruik is bij ingreepmodel I echter zeer hoog; 
de kosten van energie zijn op jaarbasis zelfs 136 ~ 
hoger dan bij het geheel thermisch geisoleerde 
model Illc en ongeveer 66 ~ hoger dan bij pragmati-
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2.2. 

sche restauratie volgens de modellen lila en b. 
Ten aanzien van het beoordelen van de gebruikspres
taties als geheel beperken we ons, als eerder reeds 
aangegeven, tot het afwegen van comfort en exploi
tatie. 
Uoor ingreepmodel I wordt daarbij opgemerkt dat bij 
een relatief gunstig exploitatieresultaat een twij
felachtig comfort wordt gehaald. 

Architectuur-historische waarde . 
Wat betreft de zintuiglijke beleving is een beoor
deling hier eenvoudig te bepalen, omdat niet wordt 
afgeweken van de oorspronkelijke toestand, met 
uitzondering van de verwarmingsinstallatie. De 
zintuiglijke beleving is daarom gewaardeerd als 
'goed ' ( ++) . 

De waardering van de beleving van de oorspronkelij
ke ontwerpopvattingen is eveneens maximaal, hoetJJel 
enkele noodgedwongen afwijkingen van de oorspronke
lijk toestand wat betreft de materiaalkwaliteiten 
van de vervangen onderdelen van de draagconstruc
tie , sommige verflagen enz., zijn getolereerd. 
De architectuur-historische waarde als geheel is 
daarom maximaal: 'goed'l++). 
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INGREEPMODEL Il. 
Gebruiksprestaties. 
In dit ingreepmodel zijn alleen veranderingen aan
gebracht met het doel de exploitatielast te verbe
teren. Op het gebied van het comfort hebben deze 
veranderingen voor Gooiland geen gevolgen ten op
zichte van ingreepmodel I. 

Architect Van Klooster heeft gekozen voor een ver
betering van de bouwtechnische kwaliteit van de 
bouwdelen, waarbij het de bedoeling was dat dit, in 
combinatie met een verbetering van het technisch 
onderhoud, de technische levensduur van het geres
taureerde gedeelte zou verlengen . 
De hogere ingreepkosten hiervan worden daarbij 
gecompenseerd door de geringere kosten van onder
houd en dergelijke. Bovendien kan door de verhoging 
van de bouwtechnische kwaliteit een nieuwe restau
ratiefase 15-20 jaar later plaatsvinden dan voor 
model I mogelijk zou zijn; naast de voordelen voor 
het gebruik leidt dit tot uitstel van hernieuwde 
behoefte aan kapitaal, hetgeen als besparing op de 
exploitatle gezien kan worden. 
De gewenste verbetering van het technisch onderhoud 
is er in de praktijk niet van gekomen. De onderzoe
kers zien dit echter als onlosmakelijk verbonden 
met de keuze voor verhoging van de bouwtechnische 
kwaliteit van de bouwdelen. Daarom is in dit onder
zoeksmodel uitgegaan van een vergroting van de 
onderhoudsinspanning. 
Bij een exploitatietermijn van ~0 jaar leidt het 
bovenstaande tot hoge kosten. De beoogde voordelen 
zullen op een nog langere termijn duidelijker op
treden. Door de verbetering van bouwtechnische 
prestaties en technisch onderhoud zullen de bouwde
len langer meegaan, zodat de kosten voor vervanging 
op Jaarbasis lager zijn dan bij model I; de inves
tering wordt dan terugverdiend. Door het kiezen 
voor een termijn van ~0 jaar komen deze effecten 
hier niet tot uitdrukking. 
De ingreepkosten voor model II blijven desondanks 
bescheiden: circa 2,75% meer investeringen dan bij 
model I. Hierop is echter ook van invloed dat 
sommige producten en onderdelen beperkt verkrijg
baar zijn. Ook de onderhoudskosten liggen in dit 
model iets hoger. 
Omdat de energiekosten ook voor dit model erg hoog 
zijn lukt het niet om een exploitatieresultaat te 
behalen dat gunstiger is dan dat van model I. Het 
exploitatieresultaat wordt gewaardeerd als 
'voldoende'(+). 

Bij het beoordelen van de gebruiksprestaties als 
geheel valt op dat het exploitatieresultaat ten 
opzichte van model 1 minder gunstig is, terwijl het 
c omf ort niet verbetert. 
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].2. Archltectuur-historlsche waarde. 
In de zintuiglijke beleving mag in theor1e geen 
verschil opgetreden zijn met model 1. Omdat wij 
gemakshalve de restauratiefase Rl als model 11 
hebben gekozen, gaat dat hier in de praktijk niet 
helemaal op. De waarneembare veranderingen van deze 
restauratie-ingrepen zijn uiterst bescheiden. Zij 
blijven beperkt tot een andere dakrandoplossing bij 
de tegelvlakken (waardering 'twijfelachtig'- 0), 
een nauwelijks waarneembare afwijking in dimensies 
van de puien en het iets naar buiten brengen van 
het geveloppervlak. 

Ten opzichte van model I is met name in de gevels 
een afwijking ontstaan van de beleving van de oor
spronkelijke opvattingen. Het kiezen van meer duur
zame materialen en afwerkingen en vooral de inci
dentele thermische isolatie, ondermeer van de 
gevelliggers, resulteert in een wat lagere waarde
ring(+) van de beleving van de oorspronkelijke 
opvattingen dan voor model I. De architectuur
historische waarde als geheel heeft in model 11 dus 
nog een groot gewicht. 
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Y. 
Y.l. 

INGREEPMODEL lila. 
Gebruiksprestaties. 
Op het gebied van het comfort treden voor dit in
greepmodel enkele wijzigingen op in de waardering 
van het comfort ten opzichte van de modellen I en 
I I . 
Op het gebied van de akoestische prestaties wordt 
een geringe verbetering gerealiseerd door de enkel
voudige neopreen tochtdichting. Deze voorziening 
vermindert ook de tochtverschijnselen, maar ver
hoogt daarentegen de kans op het optreden van con
dens op de engeisoleerde tegelvlakken. 
De belangrijkste comfortverbetering is echter een 
geringe vermindering van de warmtebelasting op de 
tweede verdieping in de zomersituatie, ver-oorzaakt 
door het aanbrengen van thermische isolatie op het 
dak. 
Als geheel is er van een bijzonder grote comfort
verbetering echter nog geen sprake. De It-waarde 
voor het segment is iets opgelopen tot 0, hetgeen 
nog altijd sterk achterblijft bij de hedendaagse 
waarden van I t= + 10 voor ni euute kantoorgebouwen. 
Door de verminderde infiltratie van de gevels is 
ten opzichte van de modellen I en 11 een verminde
ring van het energieverbruik opgetreden met circa 
30.000 kubieke meter gasverbruik per jaar voor het 
gedefinieerde 'gehele gebouw', een vermindering met 
ruwweg 28%. Het vergroten van de tochtdichting 
geeft in hygrisch opzicht echter reden tot zorg 
vanwege de verhoogde kans op condens ter plaatsE 
van de vele koudebruggen, die bij de gekozen de
taillering blijven bestaan. 

Uergeleken met de eerder besproken modellen schie
ten de ingreepkosten voor ingreepmodel lila fors 
omhoog. De bijzondere technische oplossingen, die 
met name in de gevels zijn gekozen om zowel aan de 
architectuur-historische waarde als aan de gebruiks
eisen tegemoet te komen, zijn hiervan de oorzaak. 
De keuze van duurdere puien met een kostbaarder 
coating, leidt tot hogere kosten voor vervanging, 
hogere kapitaallasten en duurder vervolgonderhoud. 
Uoor het segment moeten we bijna 13 % extra inves
teren; voor het 'gehele gebouw', dat een relatief 
kleiner pui-oppervlak heeft dan het segment, moet 
bijna 7 % meer worden uitgetrokken. 
De onderhoudskosten zijn bescheiden Cplus 1,39 %). 
De kosten voor energie zijn met ruwweg 30 % vermin
derd ten opzichte van de modellen I en II. De 
hogere ingreepkosten worden door de gunsti.ge onder
houdskosten en de lagere energievraag niet voldoen
de gecompenseerd om het exploitatieresultaat te 
verbeteren ten opzichte van model I; op jaarbasis 
blijft dit circa 3,78% hoger. Dat doel wordt dus 
niet bereikt. De waardering van het exploitatiere
sultaat is 'onvoldoende'(-). 
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Bij de gebruiksprestaties als geheel valt op dat 
van verbeterd comfort nauwelijks sprake is, terwijl 
de exploitatiegevolgen niet verbeteren. 

Architectuur-historische waarde. 
ln de zintuiglijke beleving zijn enige verschillen 
opgetreden met de oorspronkelijke toestand. Als 
bijzonder mag worden beschouwd dat de zintuiglijke 
beleving van het Engelse stalen raam zo dicht bij 
die van de oorspronkelijke ramen ligt, dat een hoge 
waardering hier op zijn plaats is(++/+), De borst
weringspanelan zijn hier opgelast, waardoor een wat 
afwijkend uiterlijk ontstaat (+). 
De afwijkende detaillering van het dakpakket is 
zintuiglijk slechts waarneembaar aan het geringere 
hoogteverschil tussen dak en dakrand(+). 
De overige bouwdelen zijn gewaardeerd als in model 
Il, omdat ze daarvan niet afwijken. 

In de beleving van de oorspronkelijke ontwerpopvat
tingen treden enkele verschuivingen op ten opzichte 
van model ~I. De waardering is hier iets minder 
omdat voor thermische isolatie van het dak, hoewel 
door Duiker c.s. dikwijls toegepast, in Gooiland 
oorspronkelijk niet is gekozen. Wat betreft de 
oorspronkelijke opvattingen is de hier toegepaste 
pui-detaillering vrij hoog gewaardeerd als 'twij
felachtig tot voldoende'(O/+); de opbouw van de pui 
is wel1swaar als oorspronkelijk (niet-onderbroken , 
warmgewalst staal met enkelglas in stopverf), maar 
de gekozen tochtdichting is daarmee niet in over
eenstemming (hoewel dergelijke oplossingen wel 
bekend waren, koos Duiker c.s. niet hiervoor). 
Uoor model lila worden de zintuiglijke beleving en 
de beleving van de opvattingen beide gewaardeerd 
als 'voldoende'(+). 
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5. 
5.1. 

5.2. 

INGREEPMODEL Illb. 
Gebruiksprestaties. 
Ten ~anzien van het comfort wordt in dit model geen 
winst geboekt in vergelijking met model lila. In 
kwalitatief opzicht zijn er echter wel enige bouw
fysische veranderingen te constateren, maar deze 
hebben slechts een merkbaar effect op de bouwtech
nische levensduur en het technisch onderhoud. 

Met een exploitatieresultaat voor het 'gehele ge
bouuJ' die circa ~.~ % hoger uitvalt dan voor model 
1, is ingreepmodel lllb het ongunstigst in dit 
opzicht. Uoor de kosten van onderhoud en energie 
treden weliswaar nauwelijks verschuivingen op, maar 
de ingreepkosten stijgen opnieuw. De waardering van 
het exploitatieresultaat is derhalve 'slecht'(--). 
Bij beschouwing van de gebruiksprestaties van model 
I11b blijken de bij het vorige model gesignaleerde 
problemen nog sterker: een verder verslechterend 
exploitatieresultaat, gecombineerd met een nauwe
lijks merkbare comfortwinst, maakt dit model tot 
een slecht~ keuze, indien uitsluitend van de ge
bruiksprestaties . zou worden uitgegaan. 

Architectuur-historische waarde. 
Ten aanzien van de zintuiglijke beleving treedt 
hier alleen een verandering op in de gekozen pui, 
hetgeen in dat geval aanleiding is tot een wat 
lagere waardering: de profielen zijn minder slank 
en geven door hun afwijkende opbouw ook andere 
aansluitingen; de panelen wijken niet waarneembaar 
af van model lila. De waardering van de puien is 
'twijfelachtig'CO). Daarmee komt de waardering van 
de zintuiglijke beleving als geheel op 'twijfel
achtig tot voldoende'CO/+). 

Uoor de beleving van de opvattingen wordt in dit 
geval verder afgeweken van de oorspronkelijke toe
stand. De puien hebben een geheel andere produc
tiewijze; ze zijn herkenbaar van een andere 'gene
ratie' stalen ramen en afgestemd op het gebruik van 
dubbele beglazing en de standaardmontage van tocht
voorzieningen. De waardering is hiervoor is 'twij
felachtig tot onvoldoende' CO/-), De waardering 
voor de beleving van de opvattingen wijkt voor de 
overige bouwdelen niet af van model lila, zodat als 
geheel de waardering 'twijfelachtig' ontstaat; de 
beoordeling van de puien weegt hierin zwaar. 
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6. 
5.1. 

INGREEPMODEL Illc. 
Gebruiksprestaties. 
De akoestische kwaliteit van dit ingreepmodel is 
verder verbeterd door de dubbele beglazing en de 
dubbele kierdichting. In de zomersituatie za] het 
echter noodzakelijk zijn de ramen te openen om 
oververhitting te voorkomen, waardoor deze akoesti
sche verbeteringen dus slechts betrekkelijk moeten 
worden gewaardeerd. 
Ten aanzien van het thermische comfort zullen merk
bare verbeteringen optreden. 
Het energieverbruik loopt verder terug door het 
afnemen van transmissie door het dubbele glas en de 
thermisch geisoleerde gevelvlakken, en door de 
dubbele kierdichting. De thermische isolatie ver
oorzaakt detailleringen waartegen bouwf~sische be
zwaren bestaan. Deze vinden hun weerslag in de 
technische levensduur van de gekozen oplossingen en 
daarmee in de onderhoudskosten. 
De energielast is ten opzichte van model I met ruw
weg 60 % teruggebracht, en bereikt daarmee in dat 
opzicht de gunstigste waarde. De It-waarde is daar
bij verder opgelopen tot It- +9, een zeer accepta
bele waarde voor de gekozen functie. 

De ingreepkosten voor model IIIc blijken nogal mee 
te vallen. Weliswaar vraagt het aanbrengen van de 
buitenisolatie een extra investering, maar de geko
zen Duotherm ramen Zljn dermate gunstig in aanschaf 
dat het model hier een behoorlijk resultaat haalt. 
Het onderhoud aan de gekozen oplossingen voor gevel
lsolatie is echter kostbaar, mede door de korte 
technische levensduur van sommige onderdelen. Uacr
al het dubbelglas veroorzaakt hier hoge kosten. De 
onderhoudslast is bij dit model het hoogst, 5,36 % 
hoger dan bij de gunstige modellen III a en b. 
Het energieverbruik is echter drastisch verminderd, 
zodat het totale exploitatieresultaat voor het 
'gehele gebouw' kan worden gewaardeerd als 'twijfel-
achtig tot voldoende'CO/+). Daarmee is dit model 
ondanks het dubbelglas zeer wel vergelijkbaar met 
de ingreepmodellen I en 11 . 

Bij ingreepmodel lllc blijkt binnen de gebruiks
prestaties het comfort werkelijk te verbeteren, 
zodat de matige stijging van het exploitatieresul
taat zeker het overwegen waard zou zijn. Indien 
geheel vanuit de gebruiksprestaties zou worden 
geredeneerd, is bij model Illc als enige sprake van 
een voor de gebruiksprestaties zinvolle afwijking 
van de oorspronkelijke toestand. In dat geval Ceen 
ingreepmodel !U) zijn de doelstellingen echter 
geheel anders, omdat de architectuur-historische 
waarde geen enkel gewicht krijgt toegekend. Men zou 
dan evengoed kunnen overwegen kunststof puien toe 
te passen, waarbij de gebruiksprestaties ongetwij
feld verder kunnen worden opgevoerd. 
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ó.2. Ar eh i tectuur-hi stor i se he IJlaarde. 
Door de ingrijpende maatregelen ten aanzien van het 
geheel thermisch isoleren van de buitenhuid 
treden in dit model grote veranderingen op in de 
zintuiglijke beleving. Ten opzichte van model IIIb 
krijgt het raam hier een lagere waardering, omdat 
zowel voor het oog als voor de tastzin hier nog 
verder van de oorspronkelijke toestand wordt afge
weken. Ook de dubbele beglazing met neopreenpezen 
en de gesloten gevelpanelen, die als dubbelglas in 
de puien zijn aangebracht, leveren een ander beeld 
op dan het oorspronkelijke. De waardering voor de 
puien loopt daarmee terug tot 'twijfelachtig tot 
onvoldoende' C-/0). Hierbij moet worden opgemerkt 
dat deze score voor een thermisch onderbroken alu
miniumraam hoog is. Indien de comfort-eisen strin
gent zijn, zoals dat bijvoorbeeld bij restauratie 
van grotere woningbouwprojecten wel het geval kan 
zijn, biedt dit raamt~pe mogelijk een uitweg. On
danks de goede prestaties op thermisch, h~grisch en 
akoestisch gebied en voor diverse aspecten van de 
exploitatielast, biedt het raam een aanmerkelijk 
slankere oplossing dan andere ramen met vergelijk
bare gebruiksprestaties. 
Het verder naar voren brengen van het gehele gevel
oppervlak als gevolg van de isolatie veroorzaakt 
ook voor de gesloten gevelgedeelten nu een lagere 
waardering voor het beeld. Als geheel wordt de 
zintuiglijke beleving ' onvoldoende ' gewaardeerd. 
Ten aanzien van de beleving van de opvattingen 
loopt de waardering voor dit model sterk terug. De 
keuze voor een totale isolatielaag om de buitenhuid 
levert een geheel andere opbouw van de buitenhuid 
op, die weinig uitstaande heeft met de wijze van 
detailleren van Gooiland in de oorspronkelijke 
toestand. Uoor de ramen is een thermisch onder
broken principe gekozen, in combinatie met dubbel
glas; de waardering hiervoor is 'onvoldoende' (-). 
Als geheel wordt de beleving van de oorspronkelijke 
opvattingen gewaardeerd als 'onvoldoende tot 
slecht' C-/--). 
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afb. 12 Een schematisch overzicht van de ingreep-, 
onderhouds- en energiekosten van elk van de ingreep
modellen per segment. Ook is het totale exploitatie
resultaat per model per segment in de onderste regel 
af te lezen. Uoor meer cijfermateriaal z i j verweze n 
naar het NEBEST rapport in de bijlagen. 

blad L±O 



ONDERZOEK INGREEPKEUZEN BUITENHUID GOOILAND 
D. PRESTATIES UAN DE INGREEPMODELLEN 

VERGELIJKING JAARLASTEN SEGMENT 

MENU I MENU2 MENU JA MENUJB MENUJC 

afb. 13 Een schematische vergelijking van het 
exploitatieresultaatede jaarlasten) van de ver
schillende modellen per segmentCboven) en voor 
het 'gehele gebouw'Conder). 

VERGELIJKING JAARLASTEN GEBOUW 

• ENERGIE ~, 
0 ONDERHOUD 

I 
• INGREEP I 

MENU I MENU2 MENU JA MENUJB MENUJC 

TU EINDHOUEN 
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7. FINANCIELE GEUOLGEN UOOR DE GEMEENTE HILVERSUM. 
In overleg met de opdrachtgever is nagegaan wat 
voor de Gemeente Hilversum de relatieve financiele 
gevolgen van elk ingreepmodel zouden zijn. 
Uitgegaan is van de specifieke financieringswijze, 
die de eigenaar heeft gekozen. Daarbij is een deel 
Cf. 7.162.800,--) van de ingreepkosten uit eigen 
middelen is gedekt, ondermeer door de afschrij
vingstermijn van de eerdere restauraties van 20 
jaar te verlengen tot ~0 jaar. Het resterende ge
deeJte wordt gefinancierd tegen 7 % rente over 
eveneens ~0 jaar. 
De rangorde in de modellenreeks ten aanzien van het 
exploitatieresultaat verandert daarbij natuurlijk 
niet, maar de integrale jaarlasten 
Crest ingreepkosten, onderhouds- en energiekosten) 
verschillen procentueel meer dan in het geval van 
een groter aandeel van financiering op de geld
markt. Het gunstigst blijft dus ingreepmodel I met 
een integrale jaarlast van ruim ~.5 ton, terwijl 
model Illc het ongunstigst is met een integrale 
jaarlast die 8,8 % hoger ligt. Het model lila, 
waarvoor gekozen is, komt circa 7,5 % hoger uit. 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat de ingreep
kosten en dus ook de integrale jaarlast in absolute 
zin hiervan in werkelijkheid zullen afwijken, door
dat de architect in het eigenlijke restauratie
ontwerp niet precies dezelfde oplossingen toepast 
als in het ingreepmodel dat als leidraad diende. 
Bovendien hebben de onderzoekers bepaalde aannames 
moeten doen voor gegevens waarover inmiddels meer 
bekend is. 
Met het uitwerken van het restauratie-ontwerp in 
detail en het in overeenstemming brengen van deze 
aannames met die van de opdrachtgever, zijn over de 
werkelijke integrale jaarlasten in absolute zin 
nauwkeuriger uitspraken mogelijk. 
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Bij het bepalen van een restauratiekeuze spelen 
lang niet alle prestaties een rol. Niet-relevante 
prestaties, zoals die op het gebied van de licht
techniek, zijn in het vorige hoofdstuk dan ook 
buiten beschouwing gebleven. Maar ook aan de pres
taties die wel beoordeeld zijn, wordt niet allemaal 
evenveel belang gehecht. 

WEGING UAN DE INGREEPMDDELLEN. 
In de volgende paragrafen wordt nagegaan in hoever
re de verschillende ingreepmodellen beantwoorden 
aan de doelstellingen, die voor elk model zijn 
geformuleerd in hoofdstuk C. 

Ingreepmodel I 
Het doel van dit ingreepmodel om het gebouw in de 
oorspronkelijke toestand terug te brengen zonder 
enige concessie aan de architectuur-historische 
waarde, is ~iet geheel gerealiseerd. Noodgedwongen 
zijn enkele materialen en producten toegepast die 
afwijken van de oorspronkelijke toestand. Het vrij
wel ongewijzigd blijven van de zintuiglijke erva
ring is desondanks hoog gewaardeerd. 
Gevolg van het gestelde doel is dat geen maatrege
len ter verbetering van het comfort zijn genomen. 
De prestaties blijken nog mee te vallen maar een 
beoordeling als 'onvoldoende' is op zijn plaats. 
Dok ten aanzien van het exploitatieresultaat is 
geen doel gesteld. De gunstige resultaten worden 
beoordeeld als 'voldoende': een bijzonder plezie
rige 'bijkomstigheid'. 

Ingreepmodel II. 
Het doel van ingreepmodel 11 is het exploitatie
resultaat van model I te verbeteren, zonder de 
zintuiglijke beleving van het segment te veranderen 
en met zo weinig mogelijk gevolgen voor de beleving 
van de oorspronkelijke opvatting. Dat doel wordt 
niet bereikt; het exploitatieresultaat is zelfs 
iets ongunstiger geworden. 
Daarnaast wordt ook de architectuur-historische 
waarde iets lager gewaardeerd, terwijl het comfort 
gelijk blijft. 
Desondanks is ingreepmodel 11 interessant, omdat 
dit het enige uitvoerbare model is dat voldoende 
ruimte biedt om aan de architectuur-historische 
waarde meer gewicht toe te kennen dan aan de ge
bruiksprestaties. Wel moet rekening worden gehouden 
met het feit dat de gekozen stalen ramen zeer 
beperkt voorhanden zijn. Het model is derhalve 
vermoedelijk slechts toepasbaar op een gedeelte van 
het gebouw, waarbij hergebruik van een deel van de 
oude stalen ramen uitkomst zal moeten bieden. 
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2.3. 

3. 

3 .1. 

Ingreepmodellen lil. 
Het doel de gebruiksprestaties te verbeteren om 
deze op die manier in evenwicht te brengen met de 
architectuur-historische waarde, is voor geen van 
de modellen III bereikt. 
In dit model worden concessies aan de architectuur
historische waarde geaccepteerd, zodat de lagere 
waardering ervan te verwachten is. 

Ten aanzien van het exploitatieresultaat speelt 
voornamelijk het prijsverschil van de verschillende 
puien een rol. Dat wordt afgewogen tegen de overige 
gebruiksprestaties; bij dit onderzoek blijven die 
beperkt tot het comfort. 

In ingreepmodel lila worden we geconfronteerd met 
de onaangename verrassing dat bij vrijwel gelijk 
blijvend comfort het exploitatieresultaat duidelijk 
is verslechterd ten opzichte van model II. 

Het bovengestelde geldt ook voor ingreepmodel Illb. 
Bovendien wordt bij dit model ook de architectuur
historische waarde ongunstiger. 

In ingreepmodel Illc tenslotte wordt eindelijk een 
comfortwinst geboekt. Het exploitatieresultaat 
loopt daarbij wat minder ver op als in de beide 
andere modellen III; in dat opzicht is model lllc 
goed vergelijkbaar met de modellen I en 11. De 
concessies aan de architectuur-historische waarde 
zijn daarbij wel groot geworden. 

TOETSING AAN HET RESTAURATIEDOEL. 
In de volgende paragraaf wordt ingegaan op het doel 
van de restauratie van Gooiland, zoals dat tijdens 
de voorbereidingen in het ontwerpteam naar voren is 
gekomen. Uervolgens worden de resultaten van de 
beoordeling van de verschillende ingreepmodellen 
aan dit doel getoetst. 

Het restauratiedoel. 
In het geval van Gooiland is door het ontwerpteam 
geen restauratiedoel geformuleerd. In de loop van 
het proces hebben zich evenwel enige prioriteiten 
afgetekend. 
Al in een vroeg stadium zijn de betrokkenen het 
eens geworden, dat er bij de restauratie van Gooi
land sprake zou moeten zijn van een pragmatische 
aanpak. Dat wil zeggen dat met de restauratie een 
zeker evenwicht wordt nagestreefd tussen gebruiks
prestaties en de architectuur-historische waarde. 
Daarbij is ervan uitgegaan dat binnen dit evenwicht 
aan de architectuur-historische waarde de grootst 
mogelijke aandacht moet worden gegeven. 

De functionele prestaties zijn in dit onderzoek 
bu i ten beschouwing gebleven. 
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3.3. 

Aan het comfort is een matig gewicht gegeven. Bin
nen deze prestatiegroep zijn de lichttechnische 
karakteristieken niet van belang geacht en buiten 
beschouwing gelaten. Aan de akoestische prestaties 
is relatief veel gewicht gegeven; de modellen blij
ken daaraan alle matig tegemoet te komen. 
De prestaties ten aanzien van energie, vocht en 
ventilatie zijn binnen deze groep het meest van 
belang geacht, mede omdat deze ook van invloed zijn 
op de kosten van onderhoud en energie. 

Aan het exploitatieresultaat is verhoudingsgewijs 
veel gewicht gegeven. Ten aanzien van de exploita
tie worden de ingreepkosten, de onderhoudskosten en 
de energiekosten van gelijk gewicht beschouwd. 
Hierbij valt op dat de opdrachtgever vanuit de 
specifieke financiele situatie geneigd is meer 
belang te hechten aan de ingreepkosten. De archi
tect en de onderzoekers achten de kosten van onder
houd en energie van grotere waarde. Desondanks 
speelt het beperkte beschikbare budget een bepalen
de rol. 

Op het gebied van de architectuur-historische waar
de wordt door de architect de zintuiglijke beleving 
een groter gewicht gegeven dan de beleving van de 
oorspronkelijke opvatting. Uan de zintuiglijke 
aspecten wordt vooral het beeld van belang geacht; 
klank en tactiele ervaring komen op een tweede 
plaats en geur en smaak blijven buiten beschouwing. 
Bij de beleving van de oorspronkelijke opvatting 
wordt door de onderzoekers vooral waarde gehecht 
aan aspecten van optimalisatie en standaardisatie. 
De afstemming van de technische levensduur op de 
verwachte functionele levensduur is bij het ontwerp 
van Gooiland door Bijvoet niet nadrukkelijk aan de 
orde gesteld; hieraan is derhalve in dit geval 
relatief minder waarde gehecht. 

Ingreepmodel I. 
Omdat ramen, tegels en sommige andere onderdelen 
niet meer (voldoende) leverbaar zijn, moet restau
ratie volgens dit model uitgesloten worden geacht. 
Toetsing aan het restauratiedoel heeft daarom geen 
zin. We gebruiken ingreepmodel I vooral als refe
rentie voor de beoordeling van de architectuur
historische waarde van de overige modellen. 

Ingreepmodel II. 
Een gedeelte van het gebouw is reeds aangepakt 
volgens ingreepmodel II; de resultaten daarvan zijn 
grotendeels bevredigend, maar vragen wat bijstel
ling in bouwtechnisch opzicht. Ook bij dit model 
zijn de ramen echter niet meer voldoende leverbaar 
om het resterende gedeelte van de gevels geheel op 
deze manier aan te pakken. 
Getoetst aan het restauratiedoel valt op dat het 
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comfort niet voldoende is. De prestaties op het 
gebied van het exploitatieresultaat beantwoorden 
aan het restauratiedoel en ook de architectuur
historische waarde komt hieraan ruimschoots tege
moet. 

Ingreepmodellen III. 
Gezien het restauratiedoel ligt de keuze voor een 
model III als leidraad voor de restauratie voor de 
hand. 
Model Illc valt af omdat de architectuur
historische waarde teveel verminderd om de toepas
sing op een belangrijk monument als Gooiland te 
rechtvaardigen; dit komt niet voldoende tegemoet 
aan het restauratiedoel. Als ervoor gekozen wordt 
de termijn langer dan LfO jaar te stellen is boven
dien ten aanzien van het exploitatieresultaat voor
zichtigheid op zijn plaats: de grote onderhouds
component daarin zou dan het resultaat verder kun
nen verminderen. Nader onderzoek kan hierin zonodig 
inzicht verschaffen. 
Model lila is van de beide andere het gunstigst. 
Het exploitatieresultaat geeft daarbij reden tot 
enige zorg en beantwoordt ook niet geheel aan het 
restauratiedoel. Dit geldt ook voor model lllb. De 
oorzaak daarvan moet worden gezocht in de hoge 
ingreepkosten voor de puien, in combinatie met de 
gekozen exploitatietermijn van LfO jaar; bij een wat 
langere termijn wordt dit effect wat minder. Het 
exploitatieresultaat verschilt echter niet zodar.ig 
veel van dat van ingreepmodel 11, dat de modellen 
Ilia en II!b op grond daarvan zouden moeten afval
len. 
Behalve een iets gunstiger resultaat ten aanzien 
van het exploitatieresultaat dan in het geval van 
model IIIb, behaalt model Illa ook een betere score 
voor de architectuur-historische waarde: met het 
oog op het restauratiedoel een belangrijk voordeel. 
Het feit dat model IIIb iets betere resultaten 
behaalt voor het comfort is, gezien het restaura
tiedoel, onvoldoende reden om aan model Illb de 
voorkeur te geven. 

Ingreepmodel lila lijkt dus de beste keuze als 
leidraad voor de restauratie. 
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CONCLUSIES EN AANBEUELINGEN. 

Het onderzoek heeft geleid tot een aantal duidelij
ke conclusies. Op grond daarvan is op 12 augustus 
1988 op verzoek van de opdrachtgever in concept 
gerapporteerd en mondeling advies uitgebracht. Dit 
advies is in de onderstaande tekst kort samengevat. 

1. Ervan uitgaande dat ingreepmodel 11 door de beperk
te uitvoerbaarheid ervan onvoldoende mogelijkheden 
biedt, lijkt ingreepmodel lila het beste uitgangs
punt om de restauratie van Gooiland op te baseren. 
Daarbij is het verstandig om de geconstateerde 
nadelen van het model door aanvullende maatregelen 
te verminderen. Dat is mogelijk door: 

a. de wat hoge exploitatielast voor Gooiland bij 
restauratie volgens model IIIa te verminderen. 
De aandacht zou zich daarbij kunnen richten op: 

een verlaging van de ingreepkosten. Een moge
lijkheid daartoe zou kunnen zijn restauratie van 
een gedeelte van het gebouw volgens model II te 
overwegen, waarbij een deel van de oude stalen 
puien opnieuw zou moeten worden gebruikt. Ook 
kan gedacht worden aan eenvoudiger en goedkopere 
oplossingen, die echter ook op hun gevolgen voor 
de overige aspecten zouden moeten worden 
beoordeeld. 
een verlenging van de exploitatietermijn, het
geen voor een monument niet zo'n gekke gedachte 
is. Een belangrijke consequentie daarvan is wel 
de noodzaak voor een adequaat onderhoudsplan. 
Nader onderzoek naar de gevolgen van het kiezen 
van een exploitatietermijn van bijvoorbeeld 80 
jaar kan daarbij een heel ander licht werpen op 
deze resultaten. 

Onderzocht moet worden of deze maatregelen inder
daad leiden tot een gunstiger exploitatieresultaat. 

b. het comfort van deze restauratiemogelijkheid te 
verbeteren, zonder de overige prestaties nadelig te 
beïnvloeden. Gedacht kan daarbij worden aan voor
zieningen op het gebied van installaties en detail
leringen. Nader onderzoek moet uitwijzen van welke 
maatregelen het meeste effect mag worden verwacht 
en in hoeverre deze de overige prestaties 
beïnvloeden. 

2. Wanneer een gedetailleerd restauratieplan op tafel 
ligt verdient het aanbeveling hiervan het exploita
tieresultaat te bepalen volgens de in dit onderzoek 
gehanteerde methode, waarbij de gedane aannames met 
die van de opdrachtgever in overeenstemming zouden 
moeten worden gebracht. 
Dan zal behalve aan het restauratiedoel, ook aan de 
restauratiemiddelen kunnen worden getoetst. 
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3. In samenhang hiermee dient een doeltreffend 
onderhouds-en exploitatieplan worden opgesteld. 
Indien een adequaat onderhoudsplan ontbreekt, zal 
dit zeker nadelige consequenties hebben voor het 
exploitatieresultaat, ongeacht welk van de modellen 
als leidraad voor de restauratie wordt gekozen. 



BIJLAGE 1 Segment en 'gehele gebouw'. 
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BIJLAGE 1 Segment en 'gehele gebouw'. 

Plattegronden van de eerste en tweede 
verdieping als afgebeeld in De B en Opbouw 1936. 
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BIJLAGE 2 Technische informatie; ingreepmodel I blad 1 

Hoofddraagconstructie: 
repareren en deels vervangen met Fe 220. 
conserveren: 1 x loodmenie, 1 x loodijzermenie. 

Open gevelgedeelten: 
slopen en vervangen 2S% Coost) en ~0% Cterras). 
puien als oorspronkelijk: 36 mm warmgewalst staal, 
natte enkele beglazing. 
borstwering als oorspronkelijk: 2 mm staalplaat, 
2S mm geteerde kurk, 2 mm staalplaat. 
conservering: 1 x loodmenie, 1 x loodijzermenie. 
afwerking: alkydverfsysteem. 
voorzieningen: beweegbaar 1~ % Coost) en 30 % eter
ras), geen tochtdichting. 

Gesloten gevelgedeelten: 

Dak: 

Dakrand: 

Balkons: 

slopen en vervangen buitenspouwblad. 
opbouw als oorspronkelijk, van binnen naar buiten: 
pleisterwerk, halfst. rood, SS mm engeisoleerde 
luchtspouw met loodslabbe onderin, halfst. rood, 
ca. 30 mm zandcement mortel, 12 mm geglazuurde 
tegel; 
afwerking: zandcement voegwerk. 
voorzieningen: geen dilatatievoegen, geen spouwven
tilatie. 
bescherming hoofddraagconstructie: ingemetseld. 
aansluiting pui: zandcement voeg. 

slopen en vervangen dakbedekking en ballast. 
opbouw als oorspronkelijk: pakpapier, asfaltpapier, 
mastiekcompositie, ca. 30 mm grind. 
voorzieningen: schoorstenen gemetseld afdekking 
beton, zinken be- en ontluchtingen. 

slopen en vervangen. 
opbouw als oorspronkelijk: opgemetseld, 
asfaltschroot, loodslabbe, dektegel (gesloten 
gedeelten oost) of zinken kraalrand (open gedeelten 
oost); stalen boeibord Cterras). 
afwerking staal: als puien. 

gedeeltelijk vervangen consoles en gevelligger, 
vervangen schermen, reparatie overig staalwerk; 
reparatie betonvloer; reparatie en vervangen afwer
kingen. Opbouw als oorspronkelijk. 

Installaties: 
verwarming: reparatie stookinrichting, vervangen 
alle transportleidingen, radiatoren SO % vervangen 
en 50 % stralen, conserveren en hergebruiken. 
warmtecapaciteit: 620 kW. 

mechanische ventilatie: geen. 



BIJLAGE 2 Technische infoLmatie; ingLeepmodel I 

FFF R=t=l 

ti±H~±E 

~Fffi 

EEfiR=R 

N ... 10 

FFFIFRTI, 
~ '!!._ ~· ·- 10. 

® 

~~ 
~a 
~ 

1-- r--
I-- ~ 

1-- r--
~ 

r--
1-- ~ 

I-- 1--
I-- 1--

1--

~-

I 
lOl 

... Q! 

© T 

I 

blad 2 

.l 

] 



BIJLAGE 2 Technische info~matie; ing~eepmodel I blad 3 

8 



BIJLAGE 2 Technische inFormatie; ingreepmodel I blad 'i 



BIJLAGE 2 Technische informatie; ingreepmodel I blad 5 

] 



® ® 

lll .... 
t...., 
r-
]) 
Ci1 
1'1'1 

ru 
o-f 
m 
0 
':f 
:I .... 
UI 
0 
':f 
m 
.... 
:::J 
'11 
c ., 
3 
Dl 
rt .... 
m 

.... 
:::J 

IC ., 
m m 
"0 
3 
c 
0. 
m 
1-' 

.... 

tr ..... 
Dl 
0. 

rn 



BIJLAGE 2 Technische informatie; ingreepmodel I blad 7 
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Hoofddraagconstructie: 
• 
• 

repareren en deels vervangen met Fe 360 . 
conserveren: stralen, colturiet, inertol. 

Open 
• 

gevelgedeelten: 

• 
• 
• 

Gesloten 

• 

• 
• 

• 
Dak: 
• 

Dakrand: 
• 

• 
Balkons: 

slopen en vervangen 100 % . 
puien: warmgewalst staal 36 mm met grotere spon
ning, natte enkele beglazing. 
borstwering: 3 mm staalplaat, 30 mm steenwol, 3 mm 
staalplaat; geventileerd . 
conservering: zinkprimer. 
afwerking: alkydverfsysteem. 
voorzieningen: beweegbaar 1~ % Coost) en 30 % eter
ras), geen tochtdichting. 

gevelgedeelten: 
slopen en vervangen buitenspouwblad. 
opbouw als oorspronkelijk, van binnen naar buiten: 
pleisterwerk, halfst. rood, SS mm engeisoleerde 
luchtspouw zonder loodslabbe onderin, halfst. rood, 
ca. 30 mm zandcement mortel, 13 mm geglazuurde 
tegel; 
afwerking : zandcement voegwerk. 
voorzieningen: thiokol dilatatievoegen zonder rug
band, geen spouwventilatie. 
bescherming hoofddraagconstructie : 20 mm steenwol, 
30 mm cementmortel op rvs wapening. 
aansluiting pui: polysulfide, geen rugband . 

slopen en vervangen dakbedekking en ballast. 
opbouw: APP, ca. 30 mm grind . 
voorzieningen: schoorstenen gemetseld afdekking 
beton, zinken be- en ontluchtingen. 

slopen en vervangen. 
opbouw als oorspronkelijk: opgemetseld (gesloten 
gedeelten oost) of houten regelwerk Copen gedeelten 
oost), asfaltschroot, koperen kraalrand; verzinkt 
stalen boeibord Cterras). 
conservering en afwerking staal: als puien . 

gedeeltelijk vervangen consoles en gevelligger, 
vervangen schermen, reparatie overig staalwerk; 
reparatie betonvloer; reparatie en vervangen afwer
kingen door epoxy. 
conservering en afwerking staal: als puien. 
afwerking beton: dispersieverf. 

Installaties: 
• verwarming : vervangen stookinrichting, vervangen 

alle transportleidingen, radiatoren SO % vervangen 
en 50 % stralen, conserveren en hergebruiken. 
warmtecapaciteit: 620 kW. 

mechanische ventilatie : geen. 

De gemerkte • onderdelen wijken af van ingreepmodel I. 
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BIJLAGE 2 Technische informatie; ingreepmodel lila blad 12 

Haofddraagcanstructie: 

• 
repareren en deels vervangen met Fe 360 . 
conserveren: thermisch verzinkt (nieuw); stralen, 
calturiet, inerto1 (reparatie). 

Open gevelgedeelten: 

• 

• 
• 
• 

Gesloten 

• 

• 

• 

Dak: 
• 

Dakrand: 

Balkons: 

slapen en vervangen 100 ~. 
puien: warmgewalst staal ca. 36 mm, Crittall Win
dows UK, natte enkele beglazing. 
borstwering: 3 mm staalplaat, 30 mm steenwol, 3 mm 
staalplaat; niet geventileerd . 
conservering: thermisch verzinkt. 
afwerking: palyesterlak . 
voorzieningen: beweegbaar 1~ ~ Caast) en 30 ~ eter
ras), enkelvoudige tochtdichting neopreen. 

gevelgedeelten: 
slapen en vervangen buitenspauwblad. 
opbouw als oorspronkelijk, van binnen naar buiten: 
pleisterwerk, halfst. rood, 55 mm ongeisaleerde 
luchtspauw met loctorite-slabbe onderin, halfst. rood, 
ca. 30 mm zandcement martel, 13 mm gegl. tegel; 
afwerking: zandcement voegwerk. 
voorzieningen: thiakol dilatatievoegen op neopreen 
rugband, geen spauwventilatie. 
bescherming haofddraagconstructie: 20 mm steenwol, 
30 mm cementmartel op rvs wapening. 
aansluiting pui: palysulfide, neopreen rugband . 

slopen en vervangen dakbedekking en ballast. 
opbouw: PE-falie, 50 mm geextrudeerd polystyreen, 
2 laags lasgelegd gemodificeerd bitumen met glas
vliesinlage, ca. 30 mm grind. 
voorzieningen: schaarstenen gemetseld afdekking 
beton, zinken be- en o~tluchtingen. 

slapen en vervangen. 
opbouw als oorspronkelijk: opgemetseld (gesloten 
gedeelten aast) af houten regelwerk Capen gedeelten 
aast), asfaltschraat, kaperen kraalrandCaastgevel); 
verzinkt stalen boeibard Cterras). 
afwerking staal: zinkprimer, alkyddekverf. 

gedeeltelijk vervangen consoles en gevelligger, 
vervangen schermen, reparatie overig staalwerk; 
reparatie betonvloer; reparatie en vervangen afwer
kingen daar epoxy. 
afwerking staal: zinkprimer, alkyddekverf. 
afwerking beton: dispersieverf. 

Installaties: 
verwarming: vervangen stookinrichting, vervangen 
alle transportleidingen, radiatoren 50 ~ vervangen 
en 50 ~ stralen, conserveren en hergebruiken. 

• warmtecapaciteit : ~93 kW. 
mechanische ventilatie: geen. 

De gemerkte • onderdelen wijken af van ingreepmodel II. 
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BIJLAGE 2 Technische informatie; ingreepmodel lllb blad 16 

Hoofddraagconstructie: 

Open 

• 

• 
• 

repareren en deels vervangen met Fe 360. 
conserveren: thermisch verzinkt Cnieuw); stralen, 
colturiet, inertol (reparatie). 

gevelgedeelten : 
slopen en vervangen 100 %. 
puien: koudgevouwen staal ~0 mm Jansen CH, natte 
enkele beglazing. 
borstwering : 3 mm staalplaat, 30 mm steenwol, 3 mm 
staalplaat; niet geventileerd. 
conservering: gemetaliseerd . 
afwerking: zinkchromaat, alkyddekverf . 
voorzieningen: beweegbaar 1~ % (oost) en 30 % (ter
ras), enkelvoudige tochtdichting neopreen. 

Gesloten gevelgedeelten: 
slopen en vervangen buitenspouwblad. 
opbouw als oorspronkelijk, van binnen naar buiten: 
pleisterwerk, halfst. rood, SS mm engeisoleerde 
luchtspouw met loctorite-slabbe onderin, halfst. rood, 
ca. 30 mm zandcement mortel, 13 mm gegl. tegel; 
afwerking : zandcement voegwerk. 
voorzieningen: thiokol dilatatievoegen op neopreen 
rugband, geen spouwventilatie. 
bescherming hoofddraagconstructie: 20 mm steenwol, 
30 mm cementmortel op rvs wapening. 
aansluiting pui: polysulfide, neopreen rugband . 

Dak: slopen en vervangen dakbedekking en ballast. 
opbouw: FE-folie, SO mm geextrudeerd polystyreen, 
2 laags losgelegd gemodificeerd bitumen met glas
vliesinlage, ca. 30 mm grind. 
voorzieningen: schoorstenen gemetseld afdekking 
beton, zinken be- en ontluchtingen. 

Dakrand: slopen en vervangen. 
opbouw als oorspronkelijk: opgemetseld (gesloten 
gedeelten oost) of houten regelwerk Copen gedeelten 
oost), asfaltschroot, koperen kraalrand; verzinkt 
stalen boeibord, zinkprimer, alkyddekverf Cterras). 
afwerking staal: als puien. 

Balkons: gedeeltelijk vervangen consoles en gevelligger, 
vervangen schermen, reparatie overig staalwerk; 
reparatie betonvloer; reparatie en vervangen afwer
kingen door epoxy. 
afwerking staal: zinkprimer, alkyddekverf. 
afwerking beton: dispersieverf. 

Installaties: 
verwarming: vervangen stookinrichting, vervangen 
alle transportleidingen, radiatoren SO % vervangen 
en 50 % stralen, conserveren en hergebruiken. 

• warmtecapaciteit: ~92 kW. 
mechanische ventilatie: geen. modiiib 

De gemerkte • onderdelen wijken af van ingreepmodel lila. 
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BIJLAGE 2 Technische informatie; ingreepmodel Illc blad 20 

Hoofddraagconstructie: 
repareren en deels vervangen met Fe 360. 
conserveren : thermisch verzinkt Cnieuw),stralen, 
colturiet, inertol (reparatie). 

Open gevelgedeelten: 

• 
• 
• 
• 
• 

Gesloten 

• 

• 

Dak: 

Dakrand: 

Balkons: 

slopen en vervangen 100 %. 
puien: aluminium en PUC 50 mm thermisch onderbro
ken, Duotherm UK, droge dubbele beglazing. 
borstwering: 3 mm aluminiumplaat,30 mm PU-schuim, 
3 mm aluminiumplaat; niet geventileerd. 
conservering: UPDF-coating . 
afwerking: geen verdere afwerking . 
voorzieningen: beweegbaar 1~ % Coost) en 30 % eter
ras), dubbele tochtdichting neopreen. 

gevelgedeelten: 
slopen en vervangen buitenspouwblad. 
opbouw als oorspronkelijk, van binnen naar buiten: 
pleisterwerk, halfst. rood, SS mm ongeisoleerde 
luchtspouw met lodorite-slabbe onderin, halfst. rood, 
25 mm foamglass, 30 mm cementmortel op rvs wape
ning, ca. 30 mm zandcement mortel, 13 mm tegel; 
afwerking: zandcement voegwerk. 
voorzieningen: thiokol dilatatievoegen op neopreen 
rugband, geen spouwventilatie. 
bescherming hoofddraagconstructie: geen voorziening . 
aansluiting pui: polysulfide, neopreen rugband. 

slopen en vervangen dakbedekking en ballast. 
opbouw: PE-folie, 50 mm geextrudeerd polystyreen, 
2 laags losgelegd gemodificeerd bitumen met glas
vliesinlage, ca. 30 mm grind. 
voorzieningen: schoorstenen gemetseld afdekking 
beton, zinken he- en ontluchtingen. 

slopen en vervangen. 
opbouw als oorspronkelijk: opgemetseld (gesloten 
gedeelten oost) of houten regelwerk Copen gedeelten 
oost), asfaltschroot, koperen kraalrand; verzinkt 
stalen boeibord, zinkprimer, alkyddekverf Cterras). 
afwerking staal: zinkprimer, alkyddekverf. 

gedeeltelijk vervangen consoles en gevelligger, 
vervangen schermen, reparatie overig staalwerk; 
reparatie betonvloer; reparatie en vervangen afwer
kingen door epoxy. 
afwerking staal: zinkprimer, alkyddekverf. 
afwerking beton: dispersieverf. 

Installaties: 

• 
• 
Oe 

verwarming: vervangen stookinrichting, vervangen 
alle transportleidingen, radiatoren 50 % vervangen 
en 50 % stralen, conserveren en hergebruiken. 
warmtecapaciteit: 332 kW . 
mechanische ventilatie: aanwezig . 

gemerkte • onderdelen wijken af van ingreepmodel Illb. 

7 
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l. Inleiding 

In opdracht van TU Eindhoven, faculteit Bouwkunde, vakgroep Realisatie 
en Beheer, is een bouwfysische beoordeling verricht van enkele ingreep
modellen volgens hoofdstuk F van deel I 'Methode Restauratiekeuze' van 
het Bouwtechnisch Onderzoek 'Jongere Bouwkunst'. 

In de ingreepmodellen worden de bouwfysische prestaties meer in 

overeenstemming gebracht met de huidige eisen, welke aan gebruik, 
exploitatie en comfort gesteld kunnen worden. De ingrepen zijn geordend 
in vier groepen met ieder een duidelijk verschillende verhouding tussen 
de architectuur-historische en de gebruiksprestaties. Deze vier groepen 
worden ingreepmodellen genoemd. 

Ingreepmodellen I en II zijn bouwfysisch gezien niet anders dan de oor
spronkelijke toestand, omdat bij ingreepmodel I het gebouw in de oude 
staat wordt teruggebracht en bij ingreepmodel II alleen de exploitatie

prestaties mogen verbeteren, zoals anti-corrosiebehandeling, zonder dat 

de zintuiglijke beleving van het beeld verandert. 

Bij ingreepmodel 111 worden de huidige gebruiksprestatie-eisen als 

uitgangspunt gehanteerd. De hierdoor ontstane wijzigingen in de 
materialisatie (isoleren e.d.) zullen de architectuur-historische 

prestaties doen verminderen. Bij dit ingreepmodel wordt echter gestreefd 
naar een evenwicht tussen architectuur-historische prestaties en 
gebruiksprestaties. Binnen dit model zijn vele ingrepen mogelijk. 

In ingreepmodel IV wordt aan de architectuur-historische prestaties geen 
gewicht toegekend: de gebruiksprestatie is bepalend voor de ingrepen. 

De bouwfysische prestaties van ingreepmodel lil worden in de hoofdstukken 
3 t/m 5 nader uitgewerkt. De oorspronkelijke en huidige toestand (resp. 

ingreepmodellen I en 11) zijn reeds uitvoerig behandeld in door de 
opdrachtgever opgestelde rapporten d.d. 16 december 1987 en 6 juni 1988. 
In hoofdstuk 2 wordt een en ander samengevat, waarbij tevens een aantal 

kanttekeningen wordt geplaatst. Ingreepmodel IV valt buiten het kader 

van het onderhavige onderzoek. 
blad 2 
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1.2 ~o~eliik~ in~r~p~n_bin~e~in~r~e~m~d~lle~ 

De ingreepmogelijkheden binnen het ingreepmodel zijn onbeperkt. Enige 
ordening is verkregen op grond van architectuur-historische prestaties 
en bouwfysische prestaties van materialen of elementen. 

In een matrix van een bouwelement kunnen de prestaties per oplossings
mogelijkheid weergegeven worden. 

De ingrepen binnen het ingreepmodel worden in de volgende hoofdstukken 
nader omschreven. 

Door de verschillende ingrepen binnen een ingreepmodel te kwantificeren 
en te kwalificeren, indien het weergeven in een meetwaarde niet mogelijk 
of niet zinvol is, kan via weging een geschikt element voor het ingreep
model gekozen worden. De bepaling van de geschiktheid van een ingreep
model voor de gewenste functie van het gebouw gebeurt op identieke 

wijze. Bij de eindbeoordeling worden de prestaties per bouwfysisch 

aspect voor de ruimte-omhullende constructies, een representatieve 
ruimte en het gehele gebouw bepaald. De weging wordt overeenkomstig het 

belang van de groep voor het functioneren van het gebouw bepaald. De 

kwalitatieve prestaties worden uitgedrukt in de volgende waarderings
symbol en: 

++ = goed 

+ 

0 

voldoende 
twi j fe 1 achtig 
onvoldoende 

slecht 
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Voor de bouwfysische beoordeling is gebruik gemaakt van de volgende 
gegevens: 

- rapporten "Bouwhi stori sch Onderzoek Hotel Gooiland" d.d. 16 december 
1987 en 6 juni 1988, TU Eindhoven, faculteit Bouwkunde, vakgroep 

Realisatie en Beheer; 
- tekeningen behorende bij de oorspronkelijke toestand, architect 

J. Duiker, bladen 72, 79, 120, 122 en 140, d.d. 1935; 

- plattegronden van het Gooiland complex in de huidige situatie, d.d. 
l 0 ap ri 1 1985; 

- tekeningen van Architektenbureau Van Klooster BV, werk 975, bladen l 
t/m 7, d.d. l, 7 en 8 februari en 23 maart 1977; 

-bestek nr. 975 R d.d. 1977 als opgesteld door Architektenbureau Van 
Klooster BV; 

-tekeningen van Nelissen Metaalindustrie BV te Tilburg, werknr. 

700651, bladen 1 t/m 3. d.d. 28 en 29 juli en l augustus 1977; 

- tekeningen van Kruijssen BV te Tilburg, ordernr. 7946, bladen l t/m 5, 
d.d. januari 1977; 
DO-tekeningen van Architektenbureau Van Klooster BV, werknr. 887, 

niet alle genummerd, d.d. 10 juni 1988; 

- tekeningen ingreepmodellen van TU Eindhoven, bladen l t/m 18, d.d. 
juli 1988. 
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2. Bouwfysische beoo r·de l i ng i ng r·eepm0dc 1 ll' ll 1 en -~-~ 

In ingreepmodel I wordt het gebouw teruggebracht van de huidige toestand 
en de huidige technische conditie naar de oorspronkelijke conditie, 
zonder enige consessie aan de zintuiglijke beleving en de oorspronke
lijke opvatting. Binnen dit ingreepmodel bestaat ma~r êên mogelijke 
ingreep, namelijk de exacte weergave van de oorspronkelijke toestand. 
Met het introduceren van ingreepmodel II wordt beoogd het gewicht, dat 
aan de zintuiglijke beleving wordt toegekend, geheel te handhaven en 

wat betreft het gewicht dat aan de beleving van de oorspronkelijke 
opvatting wordt toegekend, zoveel mogelijk te handhaven. Hierbij worden 

exploitatieverbeteringen aangebracht die de zintuiglijke beleving en 
met name het beeld niet wijzigen. Ingreepmodel 11 is in feite toegepast 

bij de restauratiefasen Rl en R2, welke in de jaren 1972-1978 zijn 
uitgevoerd onder de hoede van Architektenbureau Van Klooster BV. Een 
omschrijving van de oorspronkelijke en huidige toestand is reeds 
uitvoerig gegeven in de door TU Eindhoven opgestelde rapporten d.d. 16 
december 1987 en 6 juni 1988. Onderscheid kan worden gemaakt tussen de 
bouwfysische aspecten binnen het gebouw en die van de buitenomhullingen. 
Ten aanzien van de bouwfysische aspecten binnen het gebouw worden 

voornamelijk de akoestische scheidingsconstructies (wanden, vloeren en 

bufferzones in de vorm van badkamers} benoemd, alsmede het unieke 
voorkomen van het luchtverwarmingssysteem. De akoestische en bouw
fysische aspecten worden in het onderstaande afzonderlijk behandeld. 

2.1 Akoestische kwaliteit 

In de bijlage van het TU-rapport d.d. 16 december 1987 worden, vooruit
lopend op een nader te verrichten onderzoek, prognoses gedaan voor de 

luchtgeluidisolatie tussen de kamers. Op grond van de beschikbare 
gegevens geven deze voorspellingen een vrij pessimistisch beeld met 
betrekking tot de akoestische kwaliteit van de scheidingsconstructies. 
Uit het later, door ons bureau uitgevoerd onderzoek, waarbij de 
geluidisolatie is gemeten, is echter een optimistischer beeld naar 

voren gekomen. Een en ander is weergegeven in ons rapport nr. 30.138 
d.d. 6 januari 1988. Verwezen wordt naar blz. 8 en 9 alsmede tabel 1 
van dit rapport, waarin de resultaten van de metingen van de 
luchtgeluidisolatie zijn weergegeven. 
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Hieruit kan worden geconcludeerd dat~ indien gerelateerd aan de in de 
dertiger jaren geldende maatstaven - de luchtgeluidisolatie tussen de 

hotelkamers betrekkelijk hoog genoemd kan worden. Door de aanwezigheid 
van dik tapijt was dit ook het geval voor de contactgeluidisolatie van 
de vloerconstructies. Dit tapijt resulteerde tevens in een prettige 
ruimte-akoestiek. 
Ten aanzien van de toenmalige belevingswaarde van de hotelkamers met 
betrekking tot van buitenaf binnendringende stoorgeluiden is het moei

lijker een uitspraak te doen. In de huidige situatie komen in de 

dichtbij het kruispunt gelegen hoekkamers incidenteel niveaus voor van 
60 dB(A) (zie rapport 30.138 blz. 11), hetgeen bij gebruik als hotel

kamer als bijzonder storend zou worden ervaren. De hoge niveaus zijn 

mede het gevolg van de slechte geluidwering van de gevelconstructies. 
Deze bedraagt voor de hoekkamers volgens berekening 21 dB(A) bij 
gesloten ramen en 16 dB(A) bij geopend klepraam. 
Van de in de dertiger jaren optredende geluidbelasting op de gevels 
zijn uiteraard geen gegevens bekend. De intensiteit van het verkeer was 
beduidend lager dan tegenwoordig en de verhogingen ten gevolge van het 
optrekken van met name zwaar verkeer (bussen en vrachtwagens) bij het 

tegenwoordig met stoplichten geregelde kruispunt ontbraken. Niettemin 

was de geluidproductie per voertuig belangrijk hoger dan tegenwoordig. 

Wij veronderstellen dat dit met name in de op de hoeken van de oost- en 
westvleugel gelegen hotelkamers toch tot hinder moet hebben geleid. Een 

suggestie in die richting wordt ook gedaan op blz. 29 van het 
TU-rapport d.d. 16 december 1987. Daarbij wordt als mogelijke functie 
van het dakterras het creëren van een tussengebied tussen de weg en de 
hotelkamers genoemd. 

Opmerkingen ten aanzien van het luchtverwanningssysteem zijn eveneens 
gegeven in de bijlage van bovengenoemd TU-rapport. Wij sluiten ons 

hierbij volledig aan. 
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De bouwfysische aspecten van de buitenomhullingen in de oorspronkelijke 
en huidige toestand zijn uitvoerig omschreven in het TU-rapport d.d. 
6 juni 1988. In grote lijnen wordt een en ander door ons volledig 

onderschreven. Hieraan kan nog het volgende worden toegevoegd: 

a. .Q_p~n_g~v~l..?_ 

De thennische kwaliteit van de oorspronkelijke stalen puien is 
gering. De profielen zijn niet thermisch onderbroken. De warmte
weerstand van de profielen wordt vrijwel geheel bepaald door de 
overgangsweerstanden aan de binnen- en buitenzijde. Op basis van 
de hiervoor in NEN 1068 (1981) gegeven waarden (resp. 
R. = 0,13 m2K/W en R = 0,04 m2K/W) bedraagtdek-waarde van 

1 . e 2 de profielen gemiddeld k = 5,7 W/m K (betrokken op de oppervlakte 
in aanzicht). Daarmee is de thermische kwaliteit van de profielen 
gelijk aan die van de enkelvoudige beglazing. 

Onderscheid kan verder wordén gemaakt naar: 

a.l Puien hotelkamers 
De in de oorspronkelijke puien (ingreepmodel I) opgenomen gesloten 
panelen (borstweringen) bestaan, van binnen naar buiten, uit: 
- 3 mm staalplaat; 
- 30 à 35 mm turfoleum; 
- 3 mm staalplaat. 
De spouw in het paneel is niet geventileerd. De samenstelling van de 
gesloten gedeelten van de openslaande deuren in de puien van de 

hotelkamers is gelijk aan die van de borstweringen met dien 

verstande, dat de dikte van het isolatiemateriaal 25 mm bedraagt. Op 
grond van de doorsnede van de borstweringen en deuren kan voor de 
gesloten puigedeelten gemiddeld k = 1,19 W/m2K worden afgeleid. De 
aanwezige koppelingen ter plaatse van de randaansluitingen en in de 

vorm van stalen afstandhouders doet echter de thermische kwaliteit 
verminderen. Deze vermindering wordt ingeschat op ca. 20%, zodat 
effectief k = 1,43 W/m2K kan worden aangehouden. 
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De oorspronkelijke puien vertonen in een aantal gevallen ernstige 
corrosieschade. In het TU-rapport d.d. 6 juni 1988 wordt de corrosie 
hoofdzakelijk toegeschreven aan de behandeling van de puien (menie

laag, niet verzinkt) in combinatie met een overschrijding van de 
technische levensduur. Een en ander wordt gerelateerd aan de mate 
van blootstelling van de puien aan de invloeden van het weer. Op 
grond van de waarneming dat puien welke zijn afgeschermd door 
overstekende balkons aanzienlijk minder corrosieschade vertonen dan 
de overige puien, wordt geconcludeerd dat veel van de optredende 
schades niet zijn veroorzaakt door invloeden van het binnenklimaat 

(b.v. inwendige condensatie), doch veel meer door het buitenklimaat. 
Enigszins in tegenspraak met het bovenstaande lijkt op het eerste 
gezicht de in het TU-rapport gegeven verklaring dat met name de 
deuren veel schade vertonen door inwendige condensatie tegen de 
buitenbeplating als gevolg van een niet dampdichte aansluiting van 
de binnenbeplating op de randprofielen in de vorm van een stuiknaad. 
Deze schade zou dan immers ook optreden in de deuren van de door 

balkons afgeschermde puien . Wij veronderstellen echter dat in deze 
puien ook de thermische uitzetting van de stalen onderdelen minder 
groot is. waardoor de vermindering van de dampdichtheid door het 
ontstaan van open naden geringer is. Een ander aspect zou mogelijk 
ook een geringere mate van inwatering via de stuiknaden aan de 
buitenzijde zijn, welke indirect bij vorst de werking van de onder
delen ten opzichte van elkaar door uitzetting kan doen vergroten. 
Naar onze mening kan bij de deuren ook inwatering ter plaatse van 
het bovendetail (detail XII tekening 140, J. Duiker) een verklaring 
geven voor de corrosieschade bij de deuren. Corrosieverschijnselen 
doen zich ook en in ernstige mate voor aan de stalen beplating welke 
ter plaatse van de gevels de spouw van de verdieping- en dakvloeren 

afsluit. Daar het ontbreken van een wezenlijke dampremming van 
binnenuit, alsmede van luchtbeweging in de vloerspouw, zal de 
condensvorming hier sterker zijn dan in de gesloten panelen. 
Zulks geldt ook voor de achterliggende stalen balken en de kolommen 

tussen de puien. Evenals bij de stalen profielen in de puien wordt de 
warmteweerstand van de beplating, balken en kolommen vrijwel geheel 

bepaald door de overgangsweerstanden zodat hiervoor k = 5.7 W/m2K 

kan worden aangehouden. 
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Ook ter plaatse van de horizontale aansluitingen van de puien treedt 
corrosieschade op. Wij onderschrijven de in het TU-rapport gegeven 
verklaring dat dit onder meer het gevolg is van een onvoldoende 
afwatering ter plaatse van de onderdorpel van de ramen c.q. boven
dorpel van de panelen. Aan de onderzijde van de panelen wordt de 
corrosieschade waarschijnlijk versterkt doordat het gecondenseerde 
resp. ingeregende vocht zich onderin verzamelt. Tevens speelt 
hierbij de in het TU-rapport veronderstelde opdrukking van de lek
dorpel een belangrijke rol. Minder waarschijnlijk achten wij de 

veronderstelling dat de opdrukking indirect wordt veroorzaakt door 
absorptie van water in de betonnen balkonvloer. Wellicht wordt de 
opdrukking in eerste instantie veroorzaakt door volumevergroting van 
de Z-vormige ankers waarna door windstuwing regenwater naar de onder
zijde van de lekdorpel, alsmede naar de bovenzijde van de draag
constructie (zie detail 27 tekening 72, J. Duiker) kan binnendringen. 

a.2 fu.:!_e!!.9_a!!g~o!!e~ 
In afwijking van de puien van de hotelkamers zijn ter plaatse van de 
afsluiting van de verdieping- en dakvloeren ter plaatse van de gevels 
geisoleerde panelen opgenomen. Als gevolg hiervan zal hier aanzien
lijk minder condensvorming zijn opgetreden dan in de gevels van de 
hotelkamers. Als gevolg van de plaatselijke doorkoppeling bij de 
randen van de panelen is condensvorming echter niet uit te sluiten. 

De naar verwachting geringe hoeveelheden condensvocht zullen echter 
tijdelijk worden opgenomen in het stucplafond en van daaruit weer 
verdampen. Enigszins afwijkend hiervan is de situatie ter plaatse 
van de westgevel, ter hoogte van de onderzijde vandele verdieping

vloer (zie TU-tekening blad 3, ingreepmodel I, detail 6). In dit 
geval zal het condenswater zich verzamelen op de onderflens van de 
stalen ligger. Of dit tot corrosieschade heeft geleid kunnen wij 
vooralsnog niet beoordelen. 
Vochtschade is in ieder geval ontstaan ter plaatse van de aansluit

details van de puien op de aangrenzende metselwerkgevel, mogelijk als 
gevolg van inwatering via de vertikale voeg. Door het indringende 

vocht is de stuclaag tegen de dagzijde van het metselwerk beschadigd 

en gaan afbladderen. Los van het voorgaande is het ook mogelijk dat 

in de gevelspouw doorgedrongen regenwater (zie ook gesloten gevels) 
bij de be~indiging van de loodslabbe ter plaatse van de omgezette 

blad 9 



30.138/TUE ~1 [l~~l tj: Jl 
. ~ 1 

gevel in het metselwerk doordringt, hetgeen vervolgens tot schade 
aan het stucwerk leidt. 
Naar verwachting wordt een en ander versterkt door de koudebrug die 
gevormd wordt door het omgezette metselwerk. Door de relatief lage 
binnentemperatuur in de gangzone kan met name bij strenge vorst aan 
de binnenzijde van de gevel vorstschade ontstaan. De temperatuur van 
deze gevel wordt bovendien verlaagd door stralingsultwisseling met de 

koude gevel. Een en ander is nog zichtbaar in de oostelijke gangzone. 

Bij de restauratiefasen Rl en R2 is door Architektenbureau Van 
Klooster (ingreepmodel II) gekozen voor een vrijwel gelijke detail
lering van de puien als in de oorspronkelijke toestand. Wel heeft 
het staal een betere behandeling ondergaan dan de oorspronkelijke 
puien. De nieuw aangebracht puien vertonen nog weinig schade. De 

isolatielaag in de gesloten pànelen bestaat nu uit 30 mm minerale 
wol. Aangezien de randkoppelingen zijn gehandhaafd bedraagt de 
gemiddeldek-waarde van de panelenk = 1,30 W/m2K. De staalplaten 
zijn vermoedelijk aan de randkaders gelast. Uit de tekeningen kan 
niet worden opgemaakt of de lasnaden over de gehele lengte van de 

kaders zijn aangebracht. Zoals reeds in het voorgaande voor de 
oorspronkelijke puien is opgemerkt is echter een volledige en 
duurzame afsluiting van groot belang voor de levensduur van de 
puien. In het TU-rapport wordt vermeld dat de panelen worden 
geventileerd door afgeschermde openingen aan de onderzij de van het 
paneel (zie tek. 3 Kruijssen detail 3). Wij betwijfelen echter de 
effectiviteit van de ventilatie omdat openingen aan de bovenzijde 

van het paneel ontbreken, en bovendien de luchtstroming wordt 
belemmerd door het isolatiemateriaal, alsmede door de horizontale 
verstijvingsregels c.q. afstandhouders. De belangrijkste functie van 
de openingen aan de onderzijde van het paneel bestaat onzes inziens 

uit het creëren van afwatering. Daartoe zijn ook in de horizontale 
verstijvingsregel s gaatjes aangebracht. 

Het is onzes inziens twijfelachtig of de bezwaren die in het voor
gaande voor de oorspronkelijke puien zijn geuit met betrekking tot 

een onvoldoende afwatering ter plaatse van de onderregel van de 
ramen c.q. de bovenregel van de panelen in de nieuwe puidetaillering 

voldoende zijn ondervangen. De detaillering wijkt slechts in die zin 
van de oorspronkelijke detaillering af, dat tussen de houten 
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vulblokjes en de lekdorpel een afdichtingsmateriaal is aangebracht, 
mogelijk een schuimband. Wellicht kan het verzinken van de puien 
niettemin een schadevorming op tennijn (hebben) voorkomen. 
In het TU-rapport d.d. 6 juni 1988 (blz. 32) wordt verondersteld dat 
het 50 mm naar buiten plaatsen van de puien in een vermindering van 
het risico van condensvorming op de draagconstructie zou leiden. Het 
aan de buitenzijde van de liggers aanbrengen van een stalen beplating 
doet echter het risico van condensvorming en vervolgschade, en wel 
tussen de buitenzijde van de draagconstructie en de stalen 
afdekplaat, alleen maar vergroten. 
Ten aanzien van de aansluitingen van de puien op het omringende 
tegelwerk in de vorm van kitvoegen, delen wij de op blz. 61 van het 

TU-rapport geuite twijfels. Ook het geringe hechtingsvlak ter 
plaatse van de aansluitingen van de puien in de zuidgevel op 
aansluitende kolommen e.d. (details 1 en 4, tek. 2 Nelissen} kan 
onzes inziens een volledige afdichting niet garanderen. 
De detaillering ter plaatse van de onderdorpel van de puien is niet 
bekend. De betreffende tekening (tek. 1 Ne1issen} geeft hierover 
slechts weinig informatie. 

In het voorgaande is ten aanzien van de oorspronkelijke puien in de 
westgevel reeds opgemerkt dat enige condensvorming kan ontstaan 
tegen de binnenzijde van de geïsoleerde panelen welke de vloerspouw 
afsluiten. Bij de in 1977 gekozen detaillering kan hierdoor onderin 
het onderprofiel (zie tek. 5 Van Klooster, detail 6} vochtophoping 
plaatsvinden. Opgemerkt zij verder dat door het aanbrengen van 
isolatiemateriaal voor de stalen gevelliggers de condensvorming 
tegen de panelen iets groter kan zijn dan in de oorspronkelijke 
situatie. 

b. ~e~l~t~n_g~v~l~ 

De opbouw van de gesloten gevels in de oorspronkelijke toestand is 
uitvoerig omschreven in het TU-rapport d.d. 6 juni 1988. Het betreft 
hier spouwmuurconstructies die aan de buitenzijde betegeld dan wel 
gestuct zijn. Plaatselijk zijn het binnen- en buitenspouwblad met 

elkaar verbonden. Rekening houdend met deze koudebruggen (geschat 
ca. 10% extra warmteverliezen} kan voor de gesloten gevels 
k = 2,11 W/m2K worden aangehouden. 
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Wij onderschrijven deels de verklaring die in het TU-rapport wordt 
gegeven voor de schade welke aan de oorspronkelijke gevels is opge
treden, te weten het inwateren in de voegen, het onvoldoende functio
neren van de loodslabben in de gevelspouw en uiteindelijk het 

corroderen van de stalen gevelliggers. Overigens plaatsen wij 
twijfels bij de in het TU-rapport impliciet gedane veronderstelling 
dat de afwatering wel goed zou zijn geweest, indien de loodslabbe 
doorgaand over de ligger zou zijn aangebracht (conform TU-tekening 

blad 2, detail 3). De afwatering wordt ook dan immers sterk 
belemmerd door het op de loodslabbe staande buitenspouwblad. Onzes 
inziens zal het water minder weerstand ondervinden ter plaatse van 
de onderlinge overlap van de loodstroken, en mogelijk ook ter 

plaatse van de zijdelingse beäindigingen van de slabben ter plaatse 
van hoeken, zodat het uiteindelijk toch op de bovenflens van de 
liggers terecht kan komen. Het water dat over de loodslabbe c.q. 
onder het buiten spouwb 1 ad zijn weg zoekt, komt in het speciebed 

achter de tegels terecht, zodat aldaar bij vorst krimpscheuren 
kunnen ontstaan, die het binnendringen van regenwater naar de stalen 
ligger zelf weer kunnen bevorderen. 
Bij de restauratie in 1977 zijn ten aanzien van de geveldetaillering 
enkele wijzigingen aangebracht. Wij verwijzen hiervoor naar het 

TU-rapport. De meningen over de functie van de 20 mm dikke strook 

steenwol aan de buitenzijde van de stalen gevelliggers, in combinatie 
met een verdikking van de specielaag achter de tegels, zijn blijkens 

de rapportage verdeeld. Naar onze mening is de functie voornamelijk 
de expansiemogelijkheid voor de liggers (bij uitzetting of corrosie). 

Aangezien de oplossing zich tot op heden goed gedraagt kan deze naar 
onze mening als goed worden beoordeeld. Wel plaatsen wij met enige 
nadruk de volgende kanttekeningen. Naar onze visie is het ventileren 
van de spouw achter het tegelbed zonder meer wenselijk. Bij ontbreken 

van pijpjes bovenin de gevels zal ventilatie echter nauwelijks 
optreden. Belangrijker is echter nog, dat een goede afwatering van 
het van buitenaf in de gevelspouw binnengedrongen vocht kan plaats

vinden, zonder dat zich vocht op de stalen liggers verzamelt. Dit is 
onzes inziens echter in de gerestaureerde gevels slechts in beperkte 
mate het geval. 
De thermische kwaliteit van de gevels als geheel verschilt 
nauwelijks van de oorspronkelijke toestand~ zodat ook hiervoor 

k = 2,11 W/m2K kan worden aangehouden. 
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c. ~o.l_o~m~n_e~ .l_i_g_g~r~ 

De in het gevelvlak opgenomen, alsmede de vrijstaande stalen 
kolommen zijn rondom afgewerkt met stucwerk op haringgraatstaal. De 
kolommen zijn deels aangetast door corrosie. Mogelijk zal dit 

verschijnsel zich in grotere mate voordoen bij de in de gevels 
opgenomen kolommen, aangezien in dat geval via de ammanteling 
vochtige binnenlucht kan worden toegevoerd, die tegen het koude 
staal condenseert. Voor deze kolommen kan k = 2,64 W/m2K worden 

aangehouden. 
Ten aanzien van de overige, direct aan de buitenlucht grenzende 

liggers en kolommen in de balkon- en terrasgevels gelden min of meer 
dezelfde opmerkingen {zie ook a.). Aangezien bij de restauratie 

slechts een drietal puien in de zuidgevel zijn vervangen, is daarbij 
aan de bestaande liggers en staanders geen verbetering aangebracht. 
Voor deze liggers en staanders kan k = 5,7 W/m2K worden 
aangehouden. 

d. Dak 
De oorspronkelijke dakconstructie bestaat uit een houten balklaag, 
waarop houten delen, een dakbedekking en grind, en waaronder een 
stucplafond. Deze opbouw is bij de voorgaande restauraties 
gehandhaafd. De k-waarde bedraagt 2,03 W/m2K. 

e. Dakranden -----
De oorspronkelijke gemetselde dakranden vormen een koudebrug. Bij de 
berekeningen is dezelfdek-waarde aangehouden als voor de gesloten 

gevels. Het bij de eerdere restauratie vervangen van het metselwerk 
op de INP-18 door houten klossen achter de puien {TU-tekening blad 6, 
detail 2) heeft geresulteerd in een marginale thermische 
verbetering. De bij de restauratie uitgevoerde wijzigingen aan de 
detaillering en afdekking aan de bovenzijde van de dakranden heeft 
onzes inziens ook geleid tot een verhoging van de waterdichtheid van 
de constructie. 
Ten aanzien van de plaatselijk vrij overstekende dakrand boven de 
balkons wordt in TU-rapport opgemerkt dat deze ernstige corrosie van 
binnenuit vertonen. Zulks is onzes inziens het gevolg van inwendige 

condensatie. Voor deze dakranden is in de berekeningen 
k = 5,7 W/m2K aangehoud~n. 
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f. Dakterras 
Het dakterras heeft de volgende opbouw, van onder naar boven: 
- verlaagd stucplafond; 
- luchtspouw; 
- 80-120 mm beton; 
- asfaltlaag; 
- 80 mm beton; 
- tegels. 

De k-waarde van de constructie bedraagt k = 2,23 W/m2K. 

g. !a.!_k.Q_n~ !n_b_!l!_o.!!_o~s!_a.!!_d!n 

De balkonconstructies vormen in de huidige situatie een koudebrug. 
Gezien de vonrnen en afmetingen kan hiervoor slechts een gemiddelde 
k-waarde worden aangegeven. Deze waarde bedraagt volgens schatting 
k = 3,0 W/m2K. In het TU-rapport wordt aangegeven dat de stalen 
randbalk overal in zekere mate door roest is aangetast. Ook hier is 
onzes inziens sprake van inwendige condensatie. 

h. !e.9_a.!!_e _g!_O.!!_d_!l.Q_e.!:_ 
De begane grondvloer is een gewapend betonconstructie. De onder deze 
vloer gelegen kelderruimten zijn, gemiddeld genomen, beperkt 
verwarmd. Indien voor de gemiddelde temperatuur in deze ruimten 
gedurende het stookseizoen t = l3°C wordt aangehouden, dan geldt 
voor de vloer een effectieve waarde k = 0,99 w;m2K. 

2.4 Comfort 

De comfortbeleving in een gebouw hangt onder meer samen met de 
lichttechnische en akoestische, alsmede de thermische en hygrische 
kwaliteit van het gebouw. Ten aanzien van de lichttechnische prestaties 
kan worden gesteld dat de grote glasoppervlakten gemiddeld resulteren in 
een relatief hoge verlichtingssterkte. De akoestische aspecten zijn 
reeds behandeld in §2.1. Gesteld kan worden dat, gerelateerd aan de 
oorspronkelijke functie als hotel en de latere functie als kantoor, de 
akoestische kwaliteit van het complex zeer behoorlijk genoemd kan worden. 
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De bouwfysische en thermische kwaliteit van een aantal gevelconstruc
ties zijn in de voorgaande paragrafen belicht. Een aantal van de daarbij 
genoemde factoren zal bij de gebruiker van het gebouw onopgemerkt 
blijven. Zo zal in principe geen hinder worden ondervonden van 
bijvoorbeeld corrosie van de randbalken van de balkons. Deze blijft 
immers buiten zicht. De comfortbeleving zal verder worden bepaald door 
het thermisch-hygrische gedrag van het gebouw als geheel. 
Voor het hoteldeel van het Gooiland-complex zijn daarbij in de 
oorspronkelijke en huidige situatie de volgende gebouwkenmerken 
maatgevend: 

de grote oppervlakten van het enkelvoudige glas in de gevels; 
de slechte thermische kwaliteit van de overige delen van de open 
gevels; 
het ontbreken van kierdichting in de open gevels; 
het ontbreken van zonwering; 
de matige thermische kwaliteit van de gesloten gevels en het dak van 
de hotel kamers; 
de relatief geringe massa van het gebouw. 

Ten aanzien van de comfortbeleving kan in grote lijnen onderscheid 
worden gemaakt tussen de zomersituatie en de periode van het 

stookseizoen. 

a. Zomer: 
De grote glasoppervlakten, het ontbreken van zonwering en het 
relatief geringe warmte-accumulerend vermogen van het gebouw zal bij 
hogere buitenluchttemperaturen en zonbestraling leiden tot hoge 
binnenluchttemperaturen. Dit geldt met name voor de hotelkamers op 
de verdiepingen. Aangezien het gebouw niet is voorzien van een koel
installatie kan het comfort in deze situatie enigszins worden 
verbeterd middels het verhogen van de ventilatie door het openzetten 
van de ramen. 

b. Stookseizoen: 
De relatief geringe gebouwnassa heeft gedurende het stookseizoen als 
voordeel dat het gebouw vrij snel na het opstarten van de 
verwarmingsinstallatie in de ochtenduren zal zijn opgewarmd. 
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In een zone van ca. 1 à 1,5 m vanaf de gevel zal echter bij lagere 
buitenluchttemperaturen de thetmische comfortbeleving ~et·iny zijn 

als gevolg van de asymetrische straling tengevolge van de enkel
voudige beglazing. De stralingsuitwisseling met de beglazing wordt 

overigens ten dele gecompenseerd door de aanwezige radiatoren. 
De stralingsasymetrie geldt in mindere mate ook voor de ongefso

leerde, gesloten gevelconstructies. Aangezien deze echter voor
namelijk aan de gangzones grenzen zal het effect daarvan op de 
comfortervaring beperkt zijn. 

Van invloed op de comfortervaring kan ook het optreden van zichtbare 

condensvorming op de enkelvoudige beglazing en de puiconstructies 
zijn. De corrosieschade, die wordt aangetroffen aan de onderzijde 
van de ramen, geeft aan dat de condensvorming in het verleden 
veelvuldig heeft plaatsgevonden. 

Naar verwachting heeft het ontbreken van kierdichting rondom de te 
openen delen de mate van condensvorming nog wezenlijk beperkt. De 
gemiddelde hoeveelheid infiltratie van buitenlucht kan overigens 

moeilijk worden vastgesteld, aangezien deze onder meer afhangt van 
de geveloriëntatie, afscherming door andere gebouwen, oppervlakte 
van de kieren enz. Wel kan worden gesteld dat de infiltratie 
incidenteel tot tochtklachten zal hebben kunnen leiden. 

Teneinde de thermische prestaties van het hotelgedeelte van het 
Gooiland-complex als geheel te bepalen is het gemiddeld jaarlijks 
energieverbruik voor verwarming afgeschat op basis van ISSO 20. Daarbij 
is het woning- en VVV-gedeelte alsmede het restaurant buiten beschouwing 
gelaten. Bij de berekeningen is ervan uitgegaan dat het complex qua 
gebruiksduur vergelijkbaar is met een kantoorgebouw, d.w.z. geopend 
gedurende 5 dagen per week, gedurende ca. 9 uur per dag. Verder zijn bij 
ontbreken van meer gegevens de volgende aannamen gedaan: 

infiltratievoud Ninf = 1 uur-l; 
ventilatievoud Nvent = 0 uur-1

; 

rendement verwarmingsinstallatie 74% op de bovenwaarde; 
interne warmtelast 3 kWh/m3. 
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De gedane aannamen resulteren volgens berekening in een energieverbruik 
voor verwarming van ca. 104.000 m3 gas/jaar, zie ook bijlage 1. Op 
basis van dezelfde aannamen is door middel van de .:oyenäctmt.lè her.llen(~ 

graaddagenmethode (Verwarming & Ventilatie, februari 1980) ook de 
benodigde capaciteit van de verwarmingsinstallatie geschat. Bij de 
berekening hiervan wordt uitgegaan van extreme buitenluchtcondities, 
waarbij de positieve bijdragen van zoninstraling en interne warmtelast 
buiten beschouwing worden gelaten. Het benodigde vermogen van de 
verwarmingsinstallatie bedraagt dan ca. 620 kW. 
Uit de berekeningen volgt dat de thermische isolatie-index (bepaald 
conform NEN 1068, 1981) It = -4 bedraagt. Gerelateerd aan de eis 
volgens de huidige Modelbouwverordening, dat deze voor nieuwe kantoor

gebouwen tenminste It = +10 moet bedragen, is het duidelijk dat de 
thermische kwaliteit van het gebouw als geheel in de huidige situatie 
zonder meer slecht te noemen is. 
In bijlage 1 is ook een histogram opgenomen, waaruit te lezen is dat het 
energieverbruik voor verwarming bij ingreepmodellen I en II voor een 
belangrijk deel wordt bepaald door transmissie via de enkelvoudige 
beglazing en geïsoleerde gevelprofielen, alsmede door infiltratie via de 

gevels (ontbreken Kierdichting rondom te openen delen). 

In overleg met de opdrachtgever is ook een representatief gebouwfragment 
gekozen, waarvoor het gemiddelde jaarlijkse energieverbruik voor 
verwarming, alsmede de benodigde verwarmingscapaciteit is bepaald. Dit 
gebouwfragment is weergegeven in figuur 1, en betreft uitsluitenddele 
en 2e verdieping. 
Volgens berekening bedragen het jaarlijkse energieverbruik voor 
verwarming van het gebouwfragment en de benodigde warmtecapaciteit resp. 
1.690 m3/jaar en 10,8 kW, zie ook bijlage 1. 

blad 17 



30.138/TUE 

In bijlage 2, tabel 1 is een aantal van de in de voorgaande paragrafen 
behandelde bouwfysische aspecten samengevat. Aangezien de ingreepmodellen 
geen invloed hebben op de lichttechnische prestaties van het gebouw zijn 
deze daarbij buiten beschouwing gelaten. Als belangrijkste positief 
aspect van ingreepmodellen I en II kan het vrijwel volledige behoud van 
de oorspronkelijk beleving en ontwerpopvatting worden beschouwd. 
Negatief zijn het hoge energieverbruik voor verwarming en de (voorname
lijk voor ingreepmodel I) kwetsbaarheid van de gevelconstructies. 
Bovendien zal condensvorming kunnen optreden tegen de binnenzijde van de 
niet of slecht geisoleerde gevelconstructies. Ook zal naar verwachting 
in de zomer sprake zijn van een hoge warmtebelasting van het gebouw en 
zal gedurende het stookseizoen de comfortervaring eveneens minder goed 
zijn. 
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3. Bouwfysische beoordeling ingreepmodel III-a 

De wijzigingen in ingreepmodel 111-a ten opzichte van de ingreep
modellen I en 11 hebben voornamelijk betrekking op de detaillering 
van de gevelconstructies en het naïsoleren van de dakconstructie van 
de hotelkamers. 
Als doelstelling van deze wijzigingen kan in grote lijnen worden 
aangegeven: 

* het verhogen van het comfort (thermisch, hygrisch, ventilatie
technisch en akoestisch); 

* het venminderen van de exploitatielast door het beperken van de 
energieverliezen via de buitenomhullingen en het reduceren van het 
onderhoud; 

* het behoud van het evenwicht tussen de gebruikseisen en de archi
tectonisch-historische aspecten, waarbij de laatste een lichte 
nadruk krijgen. 

De details volgens model III-a ZlJn weergegeven op de TU-tekeningen, 
bladen 10 t/m 12. De wijzigingen ten opzichte van de ingreepmodellen 
I en II houden het volgende in: 

3.1 Akoestische kwaliteit 

De voorzieningen volgens ingreepmodel 111-a zullen resulteren in een 
geringe verbetering van de geluidwering van de gevels. Deze bedraagt 
volgens berekening GA= 23 dB(A). De verbetering is uitsluitend het 
gevolg van het aanbrengen van een enkelvoudige kierdichting rond de 
te openen delen. 

Bij ingreepmodel III-a zal het luchtverwarmingssysteem komen te 
vervallen. Gezien de twijfels over het functioneren hiervan achten 
wij zulks geen wezenlijke verslechtering. De verwarmingscapaciteit 
van de radiatoren zal worden aangepast. 
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a . .Q_p~n_g~v~l~ 
be huidige stalen profielen worden vervangen door profielen van het 
fabrikaat Critall. Het betreft hier- evenals de oorspronkelijke 
profielen - stalen onge1soleerde profielen. Thermisch resulteert de 
vervanging niet in een verbetering. De betere behandeling (lx 
zuurbad, lx volbad verzinkt, lx gemoffeld) garandeert echter naar 
verwachting wel een aanzienlijk langere technische levensduur. 

In afwijking van de huidige situatie hebben de gesloten panelen de 
volgende opbouw: 
- 3 nm staal; 
- 32 mm steenwol ; 
- 3 mm staal. 
Dek-waarde van deze constructie bedraagtnuk = 1,30 W/m2K, 
waarbij evenals bij de oorspronkelijke en huidige panelen een 
verhoogde warmtetransmissie ten gevolge van de randkoppelingen is 
verdisconteerd. Zoals reeds in §2.3 is aangegeven kunnen deze 
koppelingen plaatselijk en incidenteel aanleiding geven tot 
condensatie aan de binnenkant van de panelen. Anders dan bij 
ingreepmodel 11 is aan de onderzijde van het paneel een 
condensgootje aangebracht (details 2 en 4, blad 10) ofwel een 
afwateringsvoorziening gecreëerd (detail 6, blad 11). Ter plaatse 
van het dakranddetail en het onderdetail is tevens voorzien in enige 
ventilatie met buitenlucht. Ook is hier het aanbrengen van een 
PE-folie geprojecteerd. De combinatie van deze voorzieningen doet 
het risico en de eventueel zichtbare gevolge van oppervlakte
condensatie tegen de binnenzijde van de panelen verminderen, zodat 
zo beschouwd hygrisch zonder meer sprake is van een verbetering 
(opm: de condensgoot dient wel waterdicht op het paneel aan te 
sluiten). 
Ter vermijding van inregening via de ventilatiesleuf aan de boven
zijde van het paneel in het dakranddetail 2 zou overigens een ver
laging van de omgezette koperen dakrand met 2 à 3 cm wenselijk zijn. 
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In combinatie met de PE-folie wordt volgens de aangegeven details 
ook een steenwoldeken aan de buitenzijde van de stalen liggers aange
bracht. Daarmee wordt het risico van condensvorming op de stalen 

liggers gereduceerd, zodat in dit opzicht van zowel een thermische 
als een hygrische verbetering sprake is. Een en ander neemt overigens 
niet de noodzaak weg voor het volledig verzinken van de stalen 
1 i ggers. 

Ten aanzien van de opbouw van de gesloten panelen kan nog het 
volgende worden gesteld: anders dan bij ingreepmodel Il zijn onderin 
de panelen geen •ventilatie•-openingen aangebracht. In §2.3 hebben 
wij reeds gesteld, dat dergelijke openingen meer de functie van 
afwateringsvoorziening zouden moeten hebben. De afwateringsvoorzie
ni ng kan echter achterwege b 1 ij ven mits een vo 11 edi g dampdichte 
aansluiting van de binnenbeplating van de panelen op de randkaders 
wordt gerealiseerd. Of dit hier het geval is, kan op basis van de 
details alleen niet beoordeeld worden. 
De volgens ingreepmodel III-a geprojecteerde detaillering van de 
puien ter plaatse van de bovenzijde van de panelen achten wij een 
verbetering ten opzichte van de oorspronkelijke resp. de volgens 
ingreepmodel II gerealiseerde detaillering. Het condensgootje en de 
afdichting met behulp van polysulfide kit voorkomt- in combinatie 
met de betere behandeling van het profiel - het op termijn optreden 
van corrosie. 
Twijfels bestaan er onzerzijds ten aanzien van de praktische uit
voerbaarheid en betrouwbaarheid van de verticale aansluitdetails van 
de puien op de gevels. Het aanbrengen van een dun speciebed voor en 

achter het extra tegelstukje doet onzes inziens onder meer het risico 
van vorstschade bij indringing van regenwater langs de kitvoeg -
hetgeen naar ervaring kan ontstaan bij gebrekking onderhoud - alleen 
maar toenemen. Meer heil zien wij in de basisoplossing als bij 
ingreepmodel II, waarbij overigens de strook isolatiemateriaal tegen 
de dagkant van het metselwerk zou moeten vervallen (detail 10). 

Tevens zou ten behoeve van het aanbrengen van een rugvulling achter 
de kitrand, de specielaag dienen te worden beëindigd bij de zijkant 
van de tegels. Ook dan blijft het bezwaar gelden, dat het 
hechtoppervlak tussen de kit en de zijkant van het profiel zeer 
minimaal is. Onzes inziens zou een vergroting van dit raakvlak de 

betrouwbaarheid van de kitvoeg aanmerkelijk kunnen doen toenemen. 
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In de profielkeuze volgens ingreepmodel III-a is~ zoals vermeld in 
§3.1, voorzien in het aanbrengen van een enkelvoudige kierdichting 
rondom de te openen delen . Aangezien ook na realisering van 
ingreepmodel III-a een groot aantal koudebruggen c.q. thennisch 
minder goede constructies gehandhaafd blijft (profielen, stalen 
balken en kololtlllen, balkons, gesloten gevels) achten wij vanuit 
bouwfysisch oogpunt het verminderen van de infiltratie van bui ten
lucht via de gevels echter riskant. 

b. §.e~l.2_t!n_g!v!l~ 
Met betrekking tot de gesloten gevels, treden bij ingreepmodel 

III-a geen wijzigingen op ten opzichte van ingreepmodel 11, 
behoudens het aanbrengen van een loodslabbe o.g. ter plaatse van 
details 3 en 5. Hoewel zulks in principe zeker wenselijk is, hangt 
de verbetering in sterke mate samen met de detaillering van deze 
voorziening en het al of niet combineren daarvan met ventilatie 
van de spouw, zie ook §2.3. 

c. ~o_!O_!!!Il!n_e_!'! _!i_g_g!r~ 

Ingreepmodel lil-a heeft geen betrekking op de kolommen en liggers. 

d. Dak 
Na de verwijdering van de huidige grindlaag en de dakbedekking zal 
op het dakbeschot een dampremmende laag (PE-folie), 50 mm geëxtru
deerd PS-schuim, een drielaagse dakbedekking en 30 mm grind worden 
aangebracht. Deze oplossing is boufysisch voldoende en resulteert 
in k = 0,52 W/m2K. Wel dient nader te worden onderzocht of de 

dakopstanden voldoende hoog zijn voor deze oplossing (VEBI-dak). 

e. Dakterras 
Ingreepmodel lil-a heeft geen betrekking op het dakterras. 

f. Balkons 
Ingreepmodel 111-a heeft geen betrekking op de balkons. 
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3.4 Comfort 

De belangrijkste comfortverbetering ten opzichte van de huidige 
situatie zal een geringe vermindering van de warmtebelasting op de 
tweede verdieping in de zomersituatie zijn (ten gevolge van 
dakisolatie) en een geringere kans op tochtklachten gedurende het 
stookseizoen (ten gevolge van kierdichting). Verder zal de geluid
belasting ten gevolge van het verkeer enigszins afnemen. Van een 
bijzonder grote comfortverbetering is echter geen sprake. 

Op gelijke wijze als voor de huidige situatie is het energieverbruik 
voor verwarming en de benodigde warmtecapaciteit bepaald. Deze 
bedragen voor het gehele gebouw (in zoverre meegenomen) resp. 
73.108 m3 gas/jaar en 493 kW, en voor het representatieve gebouw
fragment resp. 1.207 m3 gas/jaar en 8,5 kW, zie bijlage 1. Uit het 

in de bijlage opgenomen histogram kan worden geconcludeerd, dat de 

afname van het gasverbruik en de benodigde warmtecapaciteit t.o.v. 
die bij ingreepmodel 11 voornamelijk het gevolg is van de verminderde 
infiltratie via de gevels. Bij de berekeningen is nu uitgegaan van 
een infiltratievoud Ninf = 0,5 uur-l en een ventilatievoud 
Nvent = 0,2 uur-l. De overige aannamen zijn gelijk gebleven aan 
die voor ingreepmodel 11. 
Opgemerkt zij, dat bij een hoger rèndement van de verwarmingsinstal
latie - aangehouden is 74% - het energieverbruik en de benodigde 
capaciteit evenredig zullen afnemen. 

De It-waarde van het gehele gebouw na realisering van ingreepmodel 
111-a bedraagt It = 0. 
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Voor een samenvatting van een aantal beoordeelde aspecten wordt 
verwezen naar tabel 2, bijlage 2. In grote lijnen kan t.a.v. ingreep
model III-a worden gesteld dat slechts in beperkte mate wordt voldaan 
aan de doelstelling tot het verhogen van het comfort. Voornamelijk 
door de verminderde infiltratie via de gevels (kierdichting) wordt het 
jaarlijks energieverbruik voor verwarming wel drastisch gereduceerd. 
De behandeling van de gevelprofielen zal ook het onderhoud doen 

beperken, waarbij de zintuiglijke beleving grotendeels behouden 

blijft. Ook de detaillering van de gevels (o.a. condensgootjes, lood

slabben in gesloten gevels) is verbeterd t.a.v. die bij ingreepmodel 
II. Minder gunstig achten wij de vermindering van de infiltratie in 
hygrisch opzicht, aangezien ook bij ingreepmodel III-a een groot 
aantal koudebruggen behouden blijft. 
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4. Bouwfysische beoordeling ingreepmodel 111-b 

Het verschil tussen ingreepmodel 111-a en III-b heeft uitsluitend 
betrekking op een andere puidetafllering. Met model 111-b wordt in 
grote lijnen het volgende beoogd: 

* het verhogen van comfort ten opzichte van ingreepmodel lil-a; 
* het verminderen van exploitatiekosten ten opzichte van model lil-a; 
* het meer dan bij ingreepmodel III-a creëren van een echt evenwicht 

tussen de gebruil<.seisen en de architectonisch-historische aspecten. 

De puidetaillering volgens ingreepmodel 111-b zijn weergegeven op de 
TU-tekeningen, bladen 13 en 14. Een groot aantal aspecten is reeds 
beoordeeld in hoofdstuk 3. Ten aanzien van de akoestische kwaliteit en 
de comfortbeleving treden geen verbeteringen in vergelijking met 
ingreepmodel lil-a op. 
Een verschil is wel aanwezig met betrekking tot de detaillering van de 
panelen. Tussen het randkader en de buitenbeplating wordt een geringe 
thermische onderbreking aangebracht, waardoornuk = 1,08 W/m2k 
bedraagt. Tevens is nu het paneel licht geventileerd. Zoals echter 
reeds in §3.3 is aangegeven is zulks niet noodzakelijk mits de aan
sluiting van de binnenbeplating op het randkader volledig dampdicht is. 
Een belangrijke verbetering treedt onzes inziens op ter plaatse van de 

verticale aansluiting van de puien op de gesloten gevels. In ieder 
geval wordt door de gesloten zijkant van het profiel het hechtvlak van 
de kitrand vergroot, zodat een grotere betrouwbaarheid ontstaat. 

Het gemiddelde jaarlijks energieverbruik voor verwarming en de benodigde 
capaciteit bedragen volgens berekening nu resp. 72.936 m3 gas/jaar en 
492 kW {en voor het gebouwfragment resp. 1.199 m3/jaar en 8,4 kW), 

zodat op dat punt gèen wezenlijke verbetering optreedt ten opzichte van 

model lil-a. De 1t-waarde bedraagt wederom It = 0. 

Resumerend kan worden gesteld dat de bovenomschreven doelstellingen van 
ingreepmodel 111-b slechts in beperkte mate worden bereikt. 
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5. Bouwfysische beoordeling ingreepmodel III-c 

Ingreepmodel III-c kent als voornaamste doelstellingen: 
* het verder verhogen van thermische comfort; 
* het verder verminderen van de exploitatiekosten; 
* het behouden van een evenwicht tussen de gebruikseisen en de 

architectonisch-historische aspecten. In dit geval slaat de balans 
echter door in het voordeel van de gebruikseisen. 

De bouwkundige consequenties van ingreepmodel III-c ZlJn weergegeven op 
de TU-tekeningen, bladen 16 t/m 18. Deze ingrepen behelzen de volgende 
wijzigingen ten opzichte van ingreepmodellen lil-a en 111-b: 
• het vervangen van de huidige beglazing door blank isolatieglas; 
. de nieuwe puien bestaan uit thennisch geïsoleerde profielen, met 

rondom de te openen delen een dubbele kierdichting; 
• de panelen bestaan van binnen naar buiten uit: 

- 3 mm aluminium, 
- 25 11111 PUR-schuim, 
- 3 11111 aluminium. 
De panelen zijn niet voorzien van een randkader, zodat thermische 
koppelingen ontbreken; 

• tussen de gemetselde spouwgevel en het speciebed voor de tegels wordt 
20 11111 foamglass aangebracht; 

• onderin de gevelspouw wordt een loodslabbe aangebracht; 
• de isolatie met PE-folie rondom de stalen gevelliggers wordt vervangen 

door foamglass, waarbij de folie vervalt; 
• tussen de stuclaag op de niet betegelde gevels en de achterliggende 

spouwmuurconstructie wordt 30 mm PS-schuim aangebracht. 

Met betrekking tot deze wijzigingen kan het volgende worden gesteld: 

5.1 Akoestische kwaliteit 

Door het aanbrengen van de dubbele beglazing en een dubbele kierdichting 

wordt de geluidwering van de gevels van de voormalige hotelkamers 
verhoogd tot GA = 25 dB(A). 
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Zie ingreepmode 1 I I I -a. 

a . .Q_p~n_g~v~l~: 

I' trl1lj '' 1 
~LJ ~:r' ,I 

Door middel van ingreepmodel III-a wordt de thermische en bouw
fysische kwaliteit van de puiconstructies belangrijk verhoogd. De 
k-waarde van het glas en de gevelprofielen bedraagt nu k = 3,0 W/m2K, 
die van de panelen k = 0,88 W/m2K. Het aanbrengen van foamglass als 
isolatiemateriaal aan de buitenzijde van de stalen liggers achten 
wij gelijkwaardig met de voorzieningen als aangebracht bij ingreep
modellen II l-a en I li-b. Wel di ent te worden opgemerkt, dat een 
volledig dampremmende afsluiting met dit materiaal en de 
voorgestelde detaillering onzes inziens niet mogelijk is. 
Met betrekking tot de vertikale aansluiting van de puien op de 
gevels merken wij op dat de .aansluiting met name kritisch zal zijn 
ter hoogte van de horizontale voegen in het tegelwerk. De geprojec
teerde vulling van de spouw achter het EPDM-band met PUR-schuim 
verhoogt echter wel de betrouwbaarheid, mits de spouw in de praktijk 
ook volledig kan worden gevuld. 
In b. zal worden aangegeven dat volgens ingreepmodel III-c de 
gesloten gevels worden voorzien van buitenisolatie. Daarmee wordt 
een aantal nu aanwezige koudebruggen opgeheven. Niettemin zal nog 
een aantal van de koudebruggen gehandhaafd blijven (stalen liggers, 
kolommen, balkons). Daarom achten wij het aanbrengen van een kier
dichting rondom de te openen delen, laat staan een dubbele kier
dichting, ongewenst (zie ook §3.3). 

b. §.e~l~t~n_g~v~l~: 
Met betrekking tot de voorgestelde isolatiemethodiek van de betegelde 
gevels gelden onzes inziens enkele belangrijke bezwaren. 
Indien via de voegen van het tegelwerk regenwater in het speciebed 
zou doordringen, dan kan dit vocht niet meer doordringen tot in het 
metselwerk. Droging is dan niet meer mogelijk, zodat vorstschade zal 
optreden. 
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Een ander belangrijk bezwaar is het beperken van het warmte-opname
vermogen van de gevelconstructies. De temperaturen in de tegels en 
het achterliggende speciebed bij zonbestraling zullen belangrijk 
hoger worden dan bij ingreepmodellen I t/m III-b. Zulks verhoogt het 
risico van scheurvorming. 
Om genoemde redenen achten wij de voorgestelde oplossing minder plau
sibel. Teneinde niettemin ook de energetische consequenties in de 
beoordeling te betrekken, wordt de k-waarde gegeven. Deze bedraagt 
k = 0,81 W/m2K. Indien de dikte van de isolatielaag zou worden ver
hoogd naar 50 mm, dan bedraagt k = 0,51 W/m2K (ingreepmodel III-c 1

). 

In dat geval zullen de thermische spanningen in het tegelwerk en het 
speciebed echter nog toenemen. 

c. ~o l O!!!ll!n _ e.!!_ l i .9_g!r~ 
Ingreepmodel III-a heeft geen betrekking op de kolon111en en liggers. 

d. Dak 
Zie ingreepmodel III:a. 

e. Dakterras -----
Ingreepmodel III-c heeft geen betrekking op het dakterras. 

f. Balkons 
Ingreepmodel III-c heeft geen betrekking op de balkons. 

5.4 Comfort 

Ingreepmodel II zal met name gedurende het stookseizoen het thermisch 
comfort voelbaar doen verhogen. Ook de verbetering van de geluidwering 
van de gevels zal in de voormalige hotelkamers aan het dakterras het 
comfort enigszins doen verbeteren . 
In de zomersituatie zal de dubbele beglazing nauwelijks enige invloed 
hebben op de comfortbeleving aangezien de overtollige warmte bij zon
bestraling hoofdzakelijk door het openen van de ramen zal moeten worden 
afgevoerd. 
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Volgens berekening bedragen het gasverbruik voor verwarming en de 
benodigde capaciteit bij ingreepmodel 111-c resp. 44.557 m3/jaar en 
332 kW, en bij ingreepmodel 1ll-c' (50 mm faamglas tegen gevel) resp. 
43.515 m3/jaar en 325 kW, zie bijlage 1. De 1t-waarde bedraagt in 
beide gevallen +9. Uit het histogram in bijlage 1 blijkt dat de 
vermindering van het energieverbruik voornamelijk het gevolg is van de 
verminderde infiltratie via de gevels en geringere transmissie via de 
dubbele beglazing en de geisoleerde profielen. 

Voor een samenvatting van een aantal beoordeelde aspecten wordt verwezen 
naar tabel 3, bijlage 2. 

Resumerend kan worden gesteld dat in grote lijnen aan de doelstellingen 
van ingreepmodel 111-c wordt voldaan. Minder gunstig beoordelen wij de 
detaillering van de gesloten gevels, alsmede het verhoogde risico van 
condensvorming op nog gehandhaafde koudebruggen als gevolg van de zeer 

geringe infiltratie via de gevels (dubbele kierdichting). 

Utrecht, 3 augustus 1988 

Lichtveld Buis & Partners BV 

~ 
Ir. R.J.A.M. Dekkers 

10021 
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Figuur 1: Representatief gebouwfragment 
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Bijlage 1 

Overzicht energieverbruik en capaciteit verwarmings
installatie voor verschillende ingreepmodellen 

ll ~ 1 ~ 1i r 
1

: ,1 
lt .r .r .. 
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Ingreepmodel gemiddeld jaarlijks benodigde warmte-

energieverbruik voor capaciteit 

verwarming (m3 gas) installaties (kW) 
--- - -

gehele representatief gehele ""epresentatief 

gebouw gebouwfragment gebouw gebouwfragment 

l/11 103.888 1 .690 620 10,8 

lil-a 73.108 1. 207 493 8,5 

111-b 72.936 1.199 492 8,4 

111-c/25 mm foamglass 44.557 631 332 5,2 

111-c/50 mm foamglass 43.515 611 325 5,1 

Tabel 1: Overzicht energieverbruik en warmtecapaciteit. 

b 1 ad 31 



120 

110 

100 

90 

80 

L..,-... 
70 0 g) 

O-o 
·~ c "-'o 
{I) g) 60 0 :s 
O'lo 
1?-'= 
Et 50 

40 

30 

20 

10 

0 

Energieverbruik voor verwarming 

' 
1/11 111-a 111-b 111-c 

Ingreepmodel 

111-c ' 

E 

lW 

z 

D = transmissieverlies via daken VI - 1 · · · · · 
VL = transmissieverlies via begane grondvloer - v~~ les door ventllatle en lnflltrê ~ 1 e 
GL = transm~ss~everlies via glas en profielen Z = b~~drage door ~oni ns traling 
P = transm1ss1everlies via panelen IW = blJdrage door 1nterne warmtelast 
0 = transmissieverlies via overige gesloten constructies E = energieverbruik voor verwarming 

=:=rn 

~ 
~ 



BIJLAGE ~ Vergelijking exploitatieresultaat ingreepmodellen. 
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2.1. 

INLEIDING . 
In opdracht van de Technische Universiteit 
Eindhoven is door de firma NEBEST te Groot-Ammers 
een vergelijkend onderzoek gedaan naar de exploita
tiegevolgen van de verschillende ingreepmodellen, 
die door de onderzoekers zijn ontwikkeld. Daarbij 
is gebruik gemaakt van de methode die door deze 
deskundigen destijds voor het Bouwtechnisch Onder
zoek 'Jongere Bouwkunst' is ontwikkeld. In deze 
bijlage heeft de redacteur van de eindrapportage 
het rapport van NEBEST aangevuld met toelichtende 
paragrafen over de opzet van de exploitatiebereke
ning en over de gedane aannames. Het cijfermatige 
exploitatierapport is ver~olgens integraal opgeno
men. 

OPZET UAN DE EXPLOITATIEBEREKENING. 
Bij het bepalen van de exploitatiegevolgen van de 
verschillende ingreepmodellen is de volgende 
procedure doorlopen: 

Begroten van de kosten van de ingrepen per model 
per segment. 
Hierbij is in de meeste gevallen gebruik gemaakt 
van de kostengegevens van de firma NEBEST. In het 
geval van bijzondere bouwkundige oplossingen, 
waarbij soms sprake is van speciaal ontwikkelde 
producten, is uitgegaan van prijsopgave van de 
leverancier. Dit is met name het geval bij de 
verschillende puien. 
In een aantal gevallen is uitgegaan van de gegevens 
van het 'Kostenplan voor het restaureren van de 
gevels en daken van het Gooiland Complex' van ing. 
Ommering d.d. 18 april 1888, waarin een gedetail
leerde opname uitgangspunt is geweest. Hiertoe is 
besloten ten aanzien van de niet specifiek door ons 
onderzochte onderdelen van het segment, ter voorko
ming van overbodig dubbelwerk. 
Met name ten aanzien van reparatie-ingrepen in de 
hoofddraagconstructie en het metselwerk wordt bij 
het 'Kostenplan ... ' door de onderzoekers opgemerkt 
dat sloop en vervanging van alleen het buitenblad 
niet goed mogelijk is zonder schade aan het binnen
blad ; in de binnenboel moeten meer uitstralingsef
fecten worden verwacht dan door Ommering aangeno
men. Bovendien moeten ook de kosten voor onderstem
peling en stabilisatie in samenhang t1iermee worden 
bijgesteld. 
De ingreepkosten aan de hoofddraagconstructie en de 
metselwerkvlakken is door de onderzoekers voor alle 
modellen . hetzelfde gehouden, met uitzondering van 
de conservering van de liggers in de gevel. 
De ingreepkosten voor de afbouwconst ructi es ver 
schillen van model tot model slechts ten aanzien 
van de daken en gevels. 
De ingreepkosten van de installaties verschillen 
per model, afhankelijk van de energiebehoefte; in 



2.2. 

2.3. 

2.~. 

2.5. 

2.6. 

2.7. 

2.8. 

2.8. 

2.10. 

2..11. 

model Illc is bovendien en mechanisch ventilatie
systeem geintroduceerd. 

Budgetteren onderhoudsbehoefte en cycli van 
onderhoudshandelingen. 
Hierbij is gebruik gemaakt van het onderhoudskos
tenbestand van NEBEST. 

Inschatten periode tot vervanging elementen. 
Op basis van de specifieke financieringsgegevens 
van de eigenaar van het gebouw is daarbij uitgegaan 
van de afschrijvingstermijn van ~0 jaar als exploi
tatietermijn. Het onderhoud is erop gericht de 
toestand direct na ingreep instand te houden: er 
wordt derhalve van uitgegaan dat de restwaarde van 
het gebouw in de loop van deze ~0 jaar niet vermin
dert. Tussentijdse vervanging van onderdelen met 
een kortere technische levensduur dan de exploita
tietermijn, wordt daarbij als onderhoud beschouwd. 

Elimineren interferentie handelingen en vervanging. 
Indien onderhoudshandelingen (vrijwel) samenvallen 
met vervanging van het onderdeel, moet die onder
houdsinspanning buiten berekening worden gehouden. 

Opstellen totaalbudgetten ingrepen, onderhoud en 
energie per segment. 

Bepalen verhouding van elementen per segment tot 
hoeveelheden voor het 'gehele gebouw'. 
Hierbij is gebruik gemaakt van het 'Kostenplan ... ' 
van ing. Ommering voor de aannames van de hoeveel 
heden voor het 'gehele gebouw'. 

Extrapoleren van ingreepkosten en onderhoud naar 
het 'gehele gebouw'. 

Analyseren en toevoegen van ingrepen aan het gebouu1 
die buiten het segment vallen. 
Ook hiervoor is in sommige gevallen gebruik gemaakt 
van het 'Kostenplan ... ' van ing. Ommering. 

Opstellen totaalbudgetten ingrepen, onderhoud en 
energie voor het 'gehele gebouw' per ingreepmodel. 

Uergelijken van de verschillende modellen op 
exploitatieresultaat (Jaarlasten). 

Opstellen van modellen voor diverse financierings
vormen. 
Hierbij is gebruik gemaakt van de bestaande rege
lingen van de RDMZ over· s ubsidiabele kosten en van 
specif ieke gege vens die door de Gemeente Hilversum 
zijn verstrekt. Op basis van de laatstbedoelde 
gegevens is bepaald welke Jaarlasten de eigenaar 
van het gebouw bij de gekozen exploitatievorm en 
bij restauratie volgens de verschillende ingreepmo-
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dellen moet . verwachten. 

Uergelijken van de verschillende financierings
modellen op jaarlasten voor de eigenaar. 

AANNAMES. 
Oe belangrijkste aannames bij het bepalen van de 
exploitatieresultaten zijn geweest : 

Ingreepmodel I. 
Het gedeelte van de oorspronkelijke puien dat wordt 
hergebruikt, wordt verwijderd, hersteld, behandeld 
met menie en teruggeplaatst. 
De puien van 1876 blijven zitten. 
Uoor de puien die worden vernieuwd is aangenomen 
f. 350,--/m-2. Deze prijs is door leveranciers 
genoemd voor de restpartijen oorspronkelijke 
profielen, ten behoeve van het Bouwtechnisch 
Onderzoek ' Jongere Bouwkunst'. 

Ingreepmodel II. 
Alle oorspronkelijke puien worden vervangen door 
nieuwe, thermisch verzinkte staalprofielen in de 
dimensies van het model van 1876. De in 1876 
geplaatste puien blijven zitten . 
Als prijs is aangenomen f. 375,--/m-2. 

Ingreepmodellen III. 
Alle oorspronkelijke puien worden vervangen; de 
puien van 1876 blijven zitten. 
Uoor de Crittall-ramen is aangenomen f. 700,--/m-2, 
volgens opgave van een leverancier. 
Uoor de Janssen-ramen is aangenomen f. 710,--/m-2, 
volgens opgave van een leverancier. 
Uoor de Duotherm-ramen is aangenomen f. ~50,--/m-2, 

volgens opgave van een leverancier. 

Exploitatie. 
De eigenaar van Gooiland hanteert een afschrijvings
termijn van ~0 jaar; deze is als exploitatietermijn 
aangenomen. 
Staartkosten incl. winst en risico aangenomen: 30 %. 
BTW is 20 %. 
Rente is aangenomen op 7 %. 
Gasprijs is aangenomen op ~3 cent/m-3. 
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O+G.OPP TOTAAL (M2) tx.t~320S,5 

i 
EXPLOITATIE TERMUN !<40 ' 

i ~ 

NEBEST GL1.xtS 26-1 D-88 

MENU 1 (OORSPRONKEUJKE TOESTAND) ! ! i ~ !MENU 1 (OORSPRONKELLIKE TOESTAND) ! i 
SAMENVATnNG INGREPEN! ! i ' ! ! !SAMENVATnNG ONDERHOUD! ! ' ' 
PERSEGMENT ! Ftol/sog; M2/sogj M2/tot•l/sog f~ctorj Ftot/tot! jPER SEGMENT I Ftot/srgj M2/stgi M2/totj f~ctorj Ftol/tot 
S1 [voorz. sloop, ondorst. ' am: ' ' ~5.92! 391522! !OH1 !voorz. sloop, ondrrst.! 0! 45,92! 0 ; ' ' 
S2 !Siulwtrktn i 10393! ' ~5,92! ~mss: iOH2 !staalwtrktn ' 69! ' ~5.92i 3185 ' 
S3 !Puitn (-wo st) ; 17654! 23.10! 911,50! 39.~s: &9&616! iOH3 icuion 1- wo st) ' 220i 23,10! 911,50[ 39.~6! 8692 ' 
S4 [gtvtl ! 3614! 11_60j 98~.90! 84,91i 306881! [OH4 [govtl l 22! 11-GO! 984,90! 84,91! 1889 
S5 !balkons i 4573! 11.00! 2)3,70! 21.25! 97158! !OH5 [bdll<.ons 247i 11,00! 233.70! 21.25' mJ 
ss !dak ' 4357i 26.70! 978,00! 36,63i 159579! iDH6 !dak ! 197! 26.70! 978,00! 36.63! 7226 
SI jinstollilits i 10&53! i ! 76,Z2j 812000! jOH? jinstoll~tios &55! ! 76_22! 49896 
sa jbinntnbouw ! 23829! ! ; 76.22! 1816308; j0H8 [ binM'nbouw 626! ! I 76.22; 41&78 
S9 juiln'U/1~ : <4077! i ! ~5.92i 187198! jOH9 juil."'rlling ' 0! ' ; ~5,92! 0 
S10 !omsll~tn ! 11807! ! ' 76,22! 900000! jOH10 jomslogtn ! ~11! ! 76)2! 31317 

s-e stul jconnn.•trin;+sw stuf 4127! ?4,&0! HS3.BOi 19,62! 80988i lOHxC jconstrvtrinp totuJ S22i 7~,SOi 1~S3,80i 19.62i 12208 
s-e ltttn isch>ldtrwtrk Slttn ! 17571 1UOj 620.10! 44,9~! 7S918i ! ! i ' ' ' i ' 
s-TOTIIIIL !&lltsiOCul ( I+C) I 99~901 i ! I ,00~"51 jOHroe !•ll•s totul ( I+C I I 24~71 ; I 16734~ 

S.-ttot jinprtotn to~ll 93&051 ! i I 5&44120] !S~ \0\ ~ingrtptr. totu.l m5T ! i I 1..,..,13E 
s-e tot jeanstrutring totul I 5~851 ' I 1599651 lS..C t~cor.strv~rin9 tot~al I 6221 

' I 11208 
' ' i ' i i ' i ! ' ! l ' ' 



~EBEST GL1 .xLS 26-1 G-BS 

I 
'MENU 1 (OORSPRONKEUJKE TOESTAND} i 
LDKA TIE! ELEMENT !INGREEP !ON111NGREEP ! KORRECTIE KOSTEN/ !INGREEP !LEVENS- !VERVOLG !VERVOLG jONOERHOUD 

!ACTIVITEIT ! ACTlEENHElD !FACTOR lEENHElD ]KOSTEN 'DUUR ]CYCLUS !KOSTEN i BEHOEFTEl 

~ 
!PER SEGMENT i{m,stl i {I !IF/stl i{Fiol) ! {j~arl Waar) HF/st) i{gem/j) 

VOORZIENINGEN i 
OOST lstei:;rerwerl-. ise\'el \1m dal\ 26,-40! 1.00l 3~ ! es?.so: o.oo: 

la/dichtingen ]S1eigtr en openingen 26,-40! 1.00! 70! 1848,00! O,OO j 
TERGEV lsteigm:erY. !verplaatsbaar per ''erdieping 27,00! 0,80! 44! 950,40j o.oo: 

i a/dichtingen j op~ningen en dal<.and 30,00! 1.00f 30! 900,00! 0.00: 
SlA <~sss.oo : O,OOj 

SLOOP\o!EPJ<.EN 
OOST !rnetselwtrY. !sloop bu~enspou.,..·blad 11.001 1.00! 751 825.00! 0,00! 

] dakopstanden ; sloop aivoer 3.001 1.00! 2{ 72,00! 0,00! 
1puien !sloop aivoer 11.00: 1.00! 2S1 28S,OO! 0.00! 

TERGEV i boei dalnnd l sloop a.fvoer 3.00! U•Oi so: 150,00! 0.00' 
jpuien i sloop ilvoer 14.901 1.00! 261 387,-40! 0,00! 
jkolomplei!1er ! sloop aivoer 1,3Qj 1,00! so: 78.(10! o.oo; 
; galerijschermen lsiOC•P aivoH uo: 1,00! 401 52.00! 0,00! 

DAK jdal<!>edei<Ying lsloc•p aivoer 26.701 1,20! 15! 490,60! 0,00! 
S1B 2331,(•0! 0,00! 

OI.DERSTEUI~ING 

OOST !roggers lor.dersterr.pelin~ 1,{)01 o.n1 10000! 1200,00[ o.w 
lddkrand~n jd;,Y.bdlk~n. pl<.lûrrd; O,GOl 0,12 j Ol 0,00[ o.oo: 

TG !dakranden !idem 1,00! 0,04! 1(10001 400,00! 0.00! 
S1C 1SOO,OO j 0.00! 
SHNGR' s-1ol; voorz. sloop, ondersteuning. I. 8527,001 I 0,001 

STAALliJERKEN FeB 220 
i 

' . ; 

OOST iliggm !v~rJ..-,g~n ss.oo: 0.1Zi zso; 3225.60! r.o: 0,00! 
TG ldal<.balk i idem 3.001 1,00! 2BOl 840,00! S01 O,OOi 

]balken i b~kledir,g 115,00j 0.12! 601 m.oo: ~0 1 0,00! 
]balkonliig~rs ;openh.W.ken almi.iden oplassen 6.00: 1.00! -4001 2-400,00! 0,00! 

l en ot.:;erY.en. ir &,001 1.00! 230~ 1740,00! 501 25! ~OOi 24,0D! 
!diverse st;,aJwerkëtrerst~lpost 'r 1.00! 0,04! 230001 920.00! so: 25! 10000! 8,00! 
ibed<k: SI• al c:m;E" 2 I; .menie 14,501 1.10! 201 319.00! 20 ~ 15,95! 
]builen staal conseialkyddekver1 ;sv 6.001 0.60! 351 126.00! 20! Si 28i ~1.~2 ! 

"" ", 10398.&0! 63.37! 
S2-lNGRj s-1ol ; stulwnken I 9953,601 I 32,001 
S2-cON~ s-101 ; eonservering stulwerilen I 445,001 I 37,371 

PUIEN 
OOST !puien !oorspronkelijk+reparatie 

i. parti~el hersttl!verv .25% jr 11,00! 0,25! 1200! 3300,001 40 i 201 10' 0.631 
i. tnktl glu SO% !u S,SOi 0.80i 75! 516.00: 5! 4i 5.5ûi 
!. bewe~gbaar 14% ivr 8,60! 0,1 ( 350! 42UO! 10\ 21 ' 2.53\ 
\. hslw ~ ... , ! 8,60i O.OOi o.oo: 25! s: o.oo: 
i gesloten elem~nten jr 2,4Qi 1,00! 150! 360.00: 45' 15\ 2?' 2.351 

laansluiting msw jgeen ~.itrladen jv 0,00! l ,OOi Oi o.w 0' üj Oi o.oo: 
!puien conserveriri2 1g menie+alkyddekl·er1 ~ $V 11 ,00! 1,10! 42! 508.201 20i 51 28i 76,23' 

TG !puien 1oorspronkelijk+reoaratie 0.00: 
!. partieel herS1el{verdO% ;r H,S5l 0,40! 1200! 7128.00: 4al 201 10; 1,43! 
j. enkel glu 75% 1v 14,85! 0.751 75! 8j5,31 i 5l 4' 8.91 ' 
l. beweegbaar 30% ''r 14,85! 0,301 350! 1~59.25 1 10 21 i 9,35! 
:. h, l\11 vr H .85i 0.00: o.on: 25i 51 17! o.W 
L gesloten c arr~l~n ir 2.00' 1.oo: 150i 300.00' 4Q' 5! 4' 1,401 

P.1g1na 1 



NEBEST GL1 ÄS 26-t()-8~ 

jumlui1ing ! g~tn kiln~.den l !Y ! 0.00! t ,(tO! Oi 0.00! ot o: ot 0,00! 

}t~eiooord !verv.$1ulolaat i 3.00! t,(tOl 4SO! t440,00! 15! 15! 22! 2.93! 
lbovenrand i ~ansluiling koziintn ir i 6.00! t.oo! tOOi SOO.OOi 20! 20i 6.00i 
jpui~n constrvertri2 lg menit+alkyddekvtrl lsY i 14.85! t .tO; 42! 686,07i 20! til 28! t02.9t ! 

i ' ~ j ms(23! ' 220.2S! S3 
S3-IHGR! s-1ot ; puien : I 16459,961 I 41.151 

S3-cOH~ s-11Jt ; conservering puien i I 119-4.271 i I 179.141 

~ .. i ' ~ 
i 

I-lETSEL \o/ERK-f'LEISTEH'Wi ' . ~ l ~ ! 

OOST ! g~sloten gt\•tl lspouwmuur 11,00! 1,00! 1SO! 1980,00! : O,OOi : 

i i. int~m lekdorptls lood 3.001 1,00! 40! 120.00! ' i 0,00! 
i. zenen wandt~gels org. !vr t1,70! t .OO! 701 St9.00: 40! 10! 12! t0,53i 
i staallekdorotls i 3,00! t ,OO! 20! 60,00! i o,oo: 

TG !külommon jharirtggrub-wl op woper.ingsta\•er: 1,30! 1.00! 450! 585.00! 50! t5! 5! 0.29! 
!overoleister~n (incll !r 0,00! 1.00! 0! o.oot ! 0,00! 
! dispmi~verl :sv 2.SOl UO! 15! 50.40! 51 t" 1 : 11.42! 

$4 l ' i ! 3614,40! ! 22,24! 
S+-IHGR s-1ot ; ingreep gevel : 

~ I 3564,001 ' I 10,821 ' 
S4-COH~ Not ; constrverlng gevel ! ' I 50,401 ! I 11,421 

I ~ 
' 

' i ·i ! 
i 

BALKONS i i : i 
SALKDrl i vloer !her~el igv. rto. randb~k !r ! S.OOl 1,20i ~5 ' 3SS.OO! 30! 10! 15! 20.40! 

i !nieuwe •fwet'YJ~i.9 !r i 10.~·0 ! t ,OOl 351 3G7,50! 301 tOl t2l 20,65! 
jplafond bolkon ! overpleisteren !r ! 1t.oo: 1,00! 55 ~ &05.00! so: t5! s t 2.44! 

! di~persieverl l ~v ! lt .OOi 1,40! 15i 231.00! 5! 12! )6,96! 
}.onsol~s !pi hm~el vulling !r t.oot 0.04! 20000! SOO.OOi JO! t5i 2500[ 30,00! 
ihek.konsoles coni21g menie+alkyddekverl lsv e.oo: 1,00i 42! 336,00! 20\ 5! 28\ 50,40! 
[schennen 'vervan;~n ir 1,30! 1.00! 1000[ 1ZOO.OOi so: 15! 100! 5.78! 
!schmnen cons~n!2 lg menie+ilk>•ddtkverl !sv 6.40! 2,0(1! 42! 537,GOi 201 Si 28[ 80,64! 

ss 4573.10! : 2-47.27! 
S5-IHGRj s-101 ; ingrPep b~lkon i I 3468,50! I 79.271 
S5-CON~ s-1o1 ; conserv•ring balkon : I 1104.601 I 168.001 : 

! ! i i 

DAK i 
OOST !opstanden !herbouw steen ' 3,00! t .oo: 280! 840.00! 0.00[ 
TG !boeib \ •erv .staalplaat ir 3.00! 1.00! 300! 900.00! 30l 15! 22! 32.20\ 

iboeib.conser\•erin\2 lg menie+~kyddek\•trl i!:v 3.00! 1.10i 42! 138,60\ lOl s: 28! 20.79 \ 
lde~Jij!:len !keramisch ir 6,00! 1.00! eo: 480.00! 25! t5! 10! 2t .20i 

OOORBRI schoorsteen irandat ... e!'Wng [sv 1,80! t .oo: 50! 90.00! tOi to: 50! 9.00! 
!ventilatie irandatwet'Yjng isv s.oo: 1.00: 50! 300.00\ tO! 10! 50i 30.00: 

VLlJ< i dikvlak !mlS1iek+ball~ isv ; 26.70! t .oot 40! 10&8.001 30! 15! 25! 57,85! 
SLABBEN alle loodslabben !vervingen isv &,OOi 1,00\ 90! 540,00\ 35! 25! 45! 26,23! 
s~ ' i i 4356,&0! j 197.27 \ 
S5-IHGR s-1ot ; ingrePP dak I 121a.oo I I 176, 481 
ss-coN~ s-1ot ; conservering (boei) I 138,601 : I 20,791 

i ' 
IHSTAli.ATIE (prooonioneelli : 

cv ho!tl !ktlel+btst>Jring i 620 !vr i t ,oo: o.otJtt~m; ~4000 \ m .s4i 20! t i 1206! 57,01 ! 
INTALUTI!: REST i ingre~p ivr i t.oo: 0,0131193t9l 74~000 ! ~813.?5 ! 25! m.sJ: 
IHTAL!).TIE flEST !ondHhoud !vr ~3.{ 1,00! Oi O,OOi ?5! 1! { 295,08! 
S7 ' : 

tOS52.89! ' ' t>54.~0 i 

~ ' 
S7-IHGR! s-1ot ; installatie ; I 10652,891 I 654.601 
S7-ÇOH~ s-1ol ; conserv install I 0.001 I O,OOI 

i ' BIWlEilBOU\o/ 
I ALLE INBOUW tngreep IOIBI jvr 1,00! 0,013tt9319! tS1 6309; 23S2S,72! 40! 0,00: 
AllE INBOUW [onderhoud (15X /5 iurl ~ vr t,OO! 0,01 3119319! Oi o.oo: 40! 5! 272~46 ! m.5o! 

LS8 s-1o1 ; binnen ! ' I 23828.721 I 625.5o I 



NEBEST GL1 XLS 26-1D-8B 

BINNEN 'binnenblad stabili~aûe igv sloopweri<en (oost) 1,001 0,12! 65(101 7S0.00: 0,00! 
0,00: 0,00: 
0,00: 0,00: 

!kolc.mmen jbekltden, pleistHen 1,30! 1,00[ 690! &37,00[ 0,00 [ 
!bekleden, pleistmn 6,00! 1,001 180! 1080,001 O,OO ! 

6,00! "f'l" : .. ,C': ~40,00l O,COi u,c-u; I(;J: 

!plaf()llds 1 rep .lgv .verv .gevels 6,00! 1,00[ 80! 480.001 o,oo: 
S9 ; s-1o1 ; uitstraling I 4077,001 I 0,001 

Ol-I SLAG SUlTEN SEG14ENT ( 1 /BVD FACTOR) 15%[ 
ALLES GLOBAAL idaklmas 1 ,oo: 0,013119319! 400000[ 5247,73: 30 10! 600(10! 227,41)' 
ft.LLES GLOBAAL iloumioue::es 1.00: 0,01311931 Si 1 ocooo: 1311.33' ~0 1 Oi 1sooo: sB.es: 
ALLES GLOBAAL !hellirogbaan,belenering 1,00! 0,01 3119319! 100000: 1311.93! 45 10i 15000i 14,76! 
ALLES GLOBAAL !verbouw westzijde 1,00[ 0,013119319! 150ooo: 1967,90! 100 10! 22~~oo ; 16.5ii 
ALLES GLOBAAL ibrandtrap,zonroeschenn.divmen 1.001 0,013119319! 150000! 1967,9(1' 30 10! mOOi P-5,18! 
S10 11S07,3~i 41o.ss: 

I 8855,5-41 I 205,431 
I 29~1.E5l I zo5.·43r 

S10-INGI s-tol; ingreep omslag extra 
S1 0-CO~ s-tol ; conservering omslag extra 

Pogir,a 3 



"'EBEST GL2>-lS 2~-1~~~ 

1MfHU 2A-R1 (YLGS BEGROTING) 
UITGANGSPUNTEN i 

i ' ' 
P.ESTAUP.P.TIE VOlGENS OPZET V.Y.I.OOSTER 7& 
HOOFOOFl~AGKOr~STR. lrto.tn vorv. mf1 FE360 
CONSERVEPJNG.HOY~ i !1raien+cotturit~+inertvl 

GESLOTEN GEVEL ~isol&6eo 

PUl EN !otrt. hergebruik en vtrv.door !)'~t 

CONSERVEPJtm PUIEN iwilen+schoootrrn+zinkprimtr+~t 

WERGIC: SEGI~~t·13g.s/iii111ESO i1·13/i 
'w'AAMTECAP.TOTAAUk'<.') !620 
~E'sEGMENT IM3) !160,2 

ik'<.' 

VOLUI-IE TOT AAL 1143) !12211 ! 
TOT ~.Al]SEGMENT !76.22 l 
O+G.OPP SEGt4ENT 1142) !&9,9 
O+G.OPP TOTAAL 1~12) txJfi3209.5 

! 
EXPLOIT ,o. TIE TERHUN !-«l 

; 

NEBEST GL2.>1.S 26-HHJ8 

'MEtlU 21.-P.l (YLGS BEGP.OTitiG) i 
; 

!t-1ENU 2A-R1 (YLGS BEGROTING) ; 
' ; ' ; ; ' ; 

SAMENVATTINGINGREPEN !SAMEHYA mHG ONDERHOUD i ' i i i ' ' 
! ' ~ SEGMENT! M2tsegj H2/tot!1[stg l~ctor j TOTAAL! !PER SEGMENT i Ftot/St9i H2[ug; H2/tot i fActor ! flat/tot 

$1 :voorz. stoop, onder.i1. ' S527i i 45,S2i 391522! ; iOHI ivoorz. slooo. ondml.! 0! ; 45.9~! 0 
S2 Ï$1Uiworl<on 108~3' ~ ' 45,S2! 497394! !OH2 1stJ,al...,.·trktn ' 67 ' ; 45.92! 307& 
SJ iouien (- wtS1) i 177&3! 23,10! 911.50l 39.46! 701&BS! jOH3 ;ouitn 1- wtS1) 2&4! 23.10! 911 .50! 39.46 ' 104~0 

S4 jgmt i ~524! 11,60! 984.~0! 84,91Ï 29924ûi !OH4 jgtvtl ; 22! 11,60! 984.SOj &OI! 18~~ 

$5 it·<l~.ons 554&: 1l,OOj 233,70! 21,25j 117834! !OH5 )ölkor.s 2~81 11,00! 233.70! 21.25! !.479 
ss \dAk 5646! 26.70! 978,00! 36.63! 20680Sj \DH6 !dAk m: 26.70i S78.00j 36.63! 815~ 

S7 jinst&U•~t-s ; IC653; ; ; 76,221 mooo: jOH7 j iOittJlia~E'S ' &55~ ; 7&.22; <929S 
ss !bi~ntnbouw z:rs: i 76,22! 1816308! !OH8 jbinntnt>ouw 626; i 7&,22; .47676 
$9 luil>lfiling 4U77i ; 45,S2j 1871SS! jOHS juilsviling o: 45,92! 0 
SlO !omsl•g•n ; 11807! ! ! 76.22! sooooo: !OH10 !omslagen 411 ! ! ; 76,22! 31317 

s-e ru.r !constrvtring+s:w st~aJ 1 4~01 ! 74.&0! 1463.80! 1S,G2i 863&3! !DH.C !constrvoring tOllil ; 591 l 74.60i 14€3,80! 19.&2! 11593 

s-e "-•~ isehildtrwtrl< SUtn ' 1i"!i1! 13.&0! !:20.201 -44,94! 78976; ! i ; ; ' i I 
S-lOT AAL !.rtutot>ii(I+C) I 1022251 ! ; I GOS5334j_ jOHtot jillu totail ( t+C) I 25251 ; I 169501 
S-i tot lir.grtptn tot~.J I 960671 ; i I 59299941 jS-1 toljingrept~ to~il I 19341 ; I msoz ' s-e 101 ~constrvtrin9 tt'ltai! I 61591 ! I 1653411 :s-e to:conservtring totail I 5911 L 11593 

; 
i i i i i ; i i i i i ! 



NEBEST Gll>l.S 2~-1 Q-88 

[MENU 2A-R1 (YLGS BEGROTING) 
LOKATIEiELEMENT !INGREEP iONDINGREEP ! KORRECTIE KOSTEN/ !INGREEP !LEVENS- !VERVOLG 'VERVOLG iONOERHOUD 

lACTIVITEIT !ACT! EENHEID !FACTOR !EENHEID !KOSTEN !DUUR !CYCLUS !KOSTEN !BEHOEFTE ! 
!PER SEGMENT !(m.stl i(J iiF/stl iiFlotl !(jaar) i(jur) iiF/st) [lg•m/i) 

VOOP.ZIENINGEN 
OOST ;steigerwerk jgevel1/m d3k 26.40! 1.W 34! 8S7.60i o.co: 

!afdichtingrn !steiger rn openingen 2&,40! I.W 70! 1848.00! O.üüi 
TERGEV ! st~igerwrrk i verplaatsbaar per verdiepin:3 27.00! o.so: H i 95Q.<!Ol o.oo: 

i afdicMngen i openingen rn dalirand 30,00! 1.oo: 30! 900,00! o.w 
SlA 4596.00! 0.00: 

SLOOP\o!ER.KEN 
OOST lmeiSelwerk i sloop buitenspouwblad 11,00! 1.00! 751 825.00! o.oo; 

idakopstanden !sloop afvoer 3,00! 1,00! 2{ 72,00! o.oo; 
jpuien l s.loop afvoer 11 .00! 1.(10! 2Si 296.00! 0.0~ 

TERGEV i boei dalotill'ld islc.>op afvoer MOl 1.W 50! 150,00; o.oo; 
ÏP•Jien !sloop afvoer ~~.SOl 1,00! 26! ~97.~()! o.oo; 
!~.olompl~ister !sloop afvoer 1.301 1,00! w 78.00! o.oo; 
Ï5Jalerijschermen i sloop alvc.>er 1.301 1.00i 401 52.00! o.~L 

DAK ldalobedelliling i sloop allloer 26.701 1.20! 15! ~90,(:0 ! 0.00' 
SIB 2331.00! 0.00! 

ONOEP.STEUNING 
OOST iliS"!WS ionderstempeling 1,00! 0.12! 10000! 1200,00! o.oo: 

idallrind~n · ldö&kbilken. plafonds 0.00! 0.121 0! 0,00[ 0,001 
TG !dwinden !idem 1,00! 0.0{ 10000' 40o.oo: 0,00! 
SIC 1 &00,001 o.oo: 
SHNGR! s-tol ; Yoorz. sloop. ondersteuning. I B!i27.ooT I o.ooj 

ST AAL \IJERY-EN 
OOST l!iggers !vervangen ss.oo: 0.12! 300! 3456,00! 75i 0,00! 
TG i dakbalk !idem 3.00! 1,00! 300! 900,00! 75i 0.00! 

balken loei-Jeding m.oo: 0.12! tOl 82f.,OO! 50! 0,00! 
!baJkonliigers !openhakl<.t>n ifsnijden oplassen 6,00: 1,00! ~o: 2~0.00! 0,00! 

!en ato~~erken. !r f.,OO! 1.00! 2SOi 17~.00~ 50! 25! 200! 24,00! 
!diverse staalweri<.E't.Prstelpost ir I,OOi 0,04! 25000! 1000,00! 751 25! 10000l 10,67! 
:bedek! Slaal consecoi1Urie1+inenol 14,50: 1.10! 2{ 382.80! 30! 12.76; 
!buiten staal conseialkyddekverf is u 6.00! O.SO! 35! 126,00! 30! &i 32! 19.56' 

S2 10832,SOi f.6.99 l 
S2-INGR! s-tol ; sta~wtrken I 1032-4.00 I I 34.&71 
S2-cON~ s-tol ; conservering staalwerken I ~;os.so I I 32,321 

PUIEN 
OOST i puien !volgens restauratip-I 

l. vervangen I 00% !r 11.00! 1.00: 375! 4125.00! 50! 25! 10! 2.20! 
i. enkel plas GO% iv 8.60! o.ao: 75! 51 6.00: Si 4j 5.50 
:. beweegbaar 14% !vr 8.60! 0.1( 375! 451.W 10 21; 2.53! 
i. hslw ivr 8,60! o.oo: o.oo: 25! 5i o.oo: 
l gesloten elementen !r ua; 1,00! 150! 360,00! 45! 15! 22' 2.35! 

i aansluiling msw jpolysulfidekit iv I{~! 1.00: 2&! ~3.20 ! 15! s: 5! 3S,4& j 
!Duien consen.•eriri zinkorim~r+ alkyddeberf lsv 11 ,00! uo: 48; sss.60i 30! Si 32! 70.18! 

TG ;puien i\•olgens restauratip-I 0.00: 
i. ven.•an::ren I 0(1% ir 1{85! 1,00! 375! 55SS.75i 50! 25i 10! 2.97! 
! . enkel glas 75% ;\.1 14.~5 ! 0.75! 75! 835,31! 5! 4! 8j1 j 
i. bevm:3bw 30!{ lvr 14,85! 0,30! 375! 1E70.S3l 10! 21! ~.3~ ~ 
i. hslw ivr 14.85! 0.00: 0.00: 25! 5! 17! 0.00! 
i. gesloten panelen !r 2.(•0' 1.00: 1 ~0 ! 300.00! 50! 5 ~ ( 1 44 
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NEBEST Gl1>J..S 26-1 o-es 

!am!luiling !poly~uffidekit !sv 7.30i 1,00! 28! 204,40! 1~! s; 5! 18 , 4~1 

}oeiboord l ~erv .Siaalplaat i 3.001 1,00! 490! 1440.00! 45i 15! 22i 2.93' 
!bovenrand :unsluiting kozijnen !r 6.00! 1,00! 100! 600,00! 20! 20! 6,00! 
!puien r.onservereüinkorimer+illkYddekverf !sv 14.85! 1,10! 46! i51,41 ! 30i 6! n: 94}4' 

s~ 1mao: 264,08' 

SJ-lNGRi s-1o1; puien I 1&-474.79] I 99,161 

SJ-CON~ s"1ol ; conservering puien I 1~08.011 I 164,921 

; 
~lETSEl wERK-PlEISTERwl 
OOST :gesloten gevel !spouwmuur 11,00! 1,00! 180! 1380,00! 0.00! 

! . ir.tem lekdorpels geen 3,00! 1,00! 0! 0.00! o.oo: 
!. zetten willeltegels org. ~vr 11.7Dt 1,00! 70~ 819,00! 40~ 10l 12! 10,531 
!rvs lekdorpels 3,00! 1,00! 30! 90,00j 0,0(1! 

TG !kolommen lt.iringgr~mtaal op waoeningstaverj 1,30! 1,00! 450! &a5,00 ~ ~Of w 5~ 0,23! 
!overpleistmn (inçl) !r 0.00! !,OOi m 0.00: o.oo: 
idispersiev~rf !sv Z,SO! 1,20! 15! 50,40i 5! 17! 11 ,42! 

S4 352·4.40~ 222~1 

S+-lNGR s"1ol ; ingreep gevel I 34H.OOT I 10,821 
S+-CON! s-1o1 ; conservering gevel I 50,401 ! 11,421 

BALKONS 
Bft.l.KON !vloer !herstel igv. reo. ra.;dbi!lk !r &.00! 1,20! 55! 39&.00! 30! 10! 15! 20.40! 

!epoxy vloer !r 10,50! 1.00! 95! 997,50! 30! 10! 12: 41,W 
jplifond b~kon loverpleisteren !r 11,00! 1,00! 551 (.05,00! 50! 15! 5! 2,44! 

i dispersieverf ;sv 11.00: 1,40! 15! 231,00! 5! 12! 3f..96l 
lkonseoles !pi herstel vulling lr 1,00! 0,04! 2(1000! 800,00! 30! 15! 2~·00~ 30,00! 
jhek.konsoles conizinkorimer+ii.lkyddekver1 lsv 8,00\ 1,00! 46! 368,00! ~o : ~ ! 32! 46,401 
ischmnen !vervangen ir 1,30! 1,00! 1200\ 15f.O.OO! 50\ 15! 100! 5.78! 
isch!rrnen conserüinkorimer+illkyddekver1 ~ s:v 6.40\ 2,00! 46j 588,80! 30! Sl 32! 74.24' 

S5 5546.~0 ! 257,87! 
S5-lNGRi s"1ol ; ingreep bilkon I 435s.soT I 100,271 
ss-coN~ s"1ol ; eonsfrvfring balkon f 1187,8óT I 157,601 

OAK 
üüST !opstanden i herbouw hout 3,00! 1.00: 85! 255.00: O.üûi 
TG !boeib \•erv.staalolaat 1h.\•er.inkt ir 3,00! 1.00i ~90 ! 1440.00i 45! 15i 2" 2,93! 

!boeib.conserverir\zinkorimer+alkYddekverf isv 3,00! 1.10! 46! 151,&0! 30! s: 32! 19,1{ 
! de~Jiisten 1aanbr. koper ir &,00! 1.00i 125! 750,001 25! 20! 10! 30.00! 

OOORBRI schoorS1een lrilldalwer\t.ing 1sv 1,80! 1.00: 50i 90,00: 10! 10i 50i 9,00\ 
!ventilatie 1randatwer\t.ing !sv 6,00i 1.001 €5! 390,00! 10! 101 651 39,001 

VLAK !dakvlak iAPP+grindballast+isolatie isv 26.70! 1,00! 76! 2029,20! 25! 15! 17! 96,30! 
SLABBEN all~ loodsl~btn i vervangen isv 6,001 1,001 901 540,00! 35~ 251 45! 26.23! 
S6 5&46,00! 222.&0! 
SS-lHGRi s"1ot ; ingrttp dak I 51S4,20 I I 2!13.16[ 
ss-coN! s-1o1 ; conservering (boei) l 151,801 I 19,HI 

i 

iN ST ALLA TIE (proportioneel]! 
CV hot~l i k~tel+beS1Uring m lvr 1,00! 0.01311 ~319i 64QQO! 83~.~4' 20! 1! 11~~ ; !· 1 .~ ' 

INTALLATIE REST !ingreep ivr 1.00! 0,01 ~119319 ! 74$000! ~813,25 ! 25! 3n.~·~ : 

INT~.LLATIE REST londertioud 'vr ~3.{ 1,00! Oi 0,00' 2~ ! 1' 4i 205.(1~ ' 

S7 10652.89! f54.W 
S7-lNGRl s"1DI ; inStallatie I 1 0652.l'91 I 654.601 
S7-cON~ s-1o1 ; conserv instaU I o.ool I 0.001 

8\IJIIENBOUw 
ALLE INBOUw \ingreep totaal \vr 1 ,OOi 0,01 31 19319! 1 S16308' 23828,72! 40! 000 
Au.E IHBOUW' ionderhoud 11 ~r. /5 iw) !vr 1,00! 0,0131133131 o: O.OOl 40i 5! li24.;&; m.so 
sa s"1ot ; binnen i [ 23828.72T I 625.50! 
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NEBEST GL2.>:LS 26-1o-es 

o.oo: 
0.00! 

UiTSTRAUNG 
81t~NEN !binnenblad 51~bilisatie igv sloopwerken (oosl) 1,00! 0,12i 6500! 7SO.OOi 

0.00! .i 
0,00! 0,00! 

!kolommen ibe~Jeden, pleistoren ir i 1 30i 1,00! o9o: €97,00: o.oo: 
!liggers !bekleden, plei:rteren ir S,OO! 1,00! lBO! 1080,00[ o.oo: 
! vloHen irep.tgv.puienmontage G,OO! O,BOi 175! 840,00[ o.oo: 
!plafonds !rep .tgv .verv .gevels G.OO! 1,00[ SO! 4BO.OOi 0.00! 

S9 s-1ol ; uitstraling I 4077,001 I 0,001 

OMSLAG BUITEN SEG~IENT (1/BVO FACTOR! 15%[ 
AUES GLOBAAL !dokterr~s 1,00! 0,013119319! 400000[ 5247)3! 30l 10! f.OOOO! 227,40! 

.~UES GLOBA.~.L 'toumiquenés 1,00[ 0,013119319! 100000! 1311,93~ 30! 1 0 ~ 15000! 56,85! 

ALlES GLOBAAL !hellingbaan.belenering 1.00! 0,013119319~ 100000! 1311,93~ 45[ 10! 
.~UES GLOBAAL 'vertou'll wemijde 1,001 0.013113319: 150000! 1967,90! 100[ 10! 

15000! ~4.7~L 
moo: .f..57, 

AillS GLOBAAL !brandtrap,zonnescherm,diversen 1,00! 0,013119319! 150000: 1967,90! 30[ 10! meoo: 85)8! 

SlO 11807,39~ 410,85! 
S11HNG( s-1ot ; ingreep omslag extra I 8855,541 I 205,431 
SlO-cO~ s-tot ; conservering omslag eX'.ra I 2951,851 I 205,431 
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NEBESl GLDJ .. S 2~-1(1-&8 

MENU JA (Critt::.ll) 

UITGANGSPUNTEN l 
i ! 

?.ESTAURAllE VOLGENS OPZET V .VJ.OOSTER 76 
HOOFODRAAGKONSTit lrro.tn vtN. mf1 FE3~rm.vrrzi 

CONSEFWEPJNG.HDK. !!1Tilen+tCIIturiel+inertol ' 
GESLOTEN GEVEL !isolltit 

PUIEN ioervlngen door Cri:ill. otr.inkl 

CONSERVERING PlnEN !oolytsltrllk ! 
E;;ERGIE SEGI~~I-13glS(jlö~1207 ! ~l3fj 

'viARI-ITECAP.TDTAAUk'W) !493 ik'W 
vOLUME SEGI-IENT (MJ) !1&0.2 
VOlUME TOTAALI1~3) ;12211 ' 
TOT MLJSEGMENT i76.22 i 

O+G OFF SEGI~NT (M2) !63,9 
O+G.OPP TOTAALIM21 fX.If,3209,5 

! 
EXPLOITATIE TE~UN !40 ! 

' i 

NEBEST Gl1.)(l..S 26-1(1-88 

MENU JA (Critt:!.ll) l i ' ! !MEt:U JA (Critt::.ll) ; i ' ' ! 
SAMENVATTINGINGREPEN ' ! l ' \SAMENVATTING ONDERHOUD ! 

,. 
' ' ' 

PER SEGMENT floi/St9 ! M2/ng ! M2/lol ii/St!i lltlor j flol/lol ! !PER SEGMENT flol/stg i M2/Sf!li M2/lolj lltlor ; Flol[lol 

$1 iuoon. sloop, ondtrfl. ' &52 7! ' 45,92! Jmw !OH I ivoor.. sloop, ondHSI. : 0! 4~.92 ~ 0 
$2 !rtuN.·trktn 11626: i ' 45.S2! 533806! iOH2 irtulwtrktn &8! i ' 45 . ~2 ! 3136 ' 
Sl !Puien (-we SI) ' 26715! 23.10! 911 .50! 39.4SÏ 1054152! !OHJ !Puien 1- west) 22Si 23.10! 911.5:l i 39,4S! 9024 

S4 jgtuel 3659! 11,&0! 98{90i 8{91 i 310702! !OH4 !gevel ' 22i 11.60! ssuo: 801! 188S 

o• j ... n • ., ..... i 15i-40! 11.00i 2''·'": 21 ,251 1110, .. : i 10UG ] ..... ~ .... 2.:;0: 11 ,00: 2)),70 i 2• .n:: '"'0 
ss jdlk 5417! 2uo: 978,00! 36,63! 200611 ! ! ÎOH6 jdak 227! 26.70! 978.00! 3U3! 6310 
,, jinilillatifs ' 10522! 76.22! 802000! !OH7 jinslillotits t~l i i ' 76.22! -488&3 ' i 
se jbinntnbouw i 23829! 76,22( 1616308! ! :OHS i binntnbouw m : ' ' 76.22! 47678 

' ss juitslriling i 4077: j ! 45.92! 167198! j0H9 juitslriling o: j 45,92! 0 
SlO ~omsl~gtn 11807! ! 76.22! ~OOOOOi ! !OH10 :omsl•gtn i ~11! 76,22i 31317 
s-e ,,.., !connrvtring+sw S1ul i 4G09i 74.6oi 14S3.80i 19.62! som: ioHxC \con .. rutring tolail i 5~9! 74.60! 1463.80! 1H2i 10764 

:;-c ;toon ischodtrwtrk rt<on ' 2&1 i 13,80 E20,:i:Di 44.9( 12f.47i ! i ' j i i ' 
s-TOTAAL jalltst<otul(I+C) I 1117851 ! ! I 64172141 i jOHlol j•llos lol•il ( l+C I I 2482 ' ! I 166478 
S-i lol i inJill'tptn~ll I 10&8951 ' i I Go141 321 iJS-i u.qingr•p•n IOI.iil I 19331 I 1.57H 
S-<:101 !conurutring totoll I -48901 ! ! I 1(130811 i jS-<: to!construtring IOioil Î 5491 ! I 10764 

i i ! i i ' ! i ' 



NEBEST GL3XLS 2f.-1 Q-88 

LOKATIEiELEMENT !INGREEP iONUINGREEP iKORRECTIEKOSTEN/ [INGREEP !LEVENS- !VERVOLG ilfERVOLG jONOERHOUD 
MENU JA (CriHa!l) 

!ACTIVITEIT !ACTEENHEIO !FACTOR !EENHEID !KOSTEN !DUUR !CYCLUS ilmSTEN [BEHOEFTE ! 
!PER SEGMEKT i(m.stl !O !(F/stl i(Ftotl j(ja01r) i(jurl i(F/stl j(gem/il 

VOORZIENINGEN 
OOST i steigmr;er\<. lge1•el i!m dak 2S.~Oi 1,00! 34i 697,60! o.oo: 

i afdichtingen ! steiger en openingen 2S,40i 1.00: 7üi 1848.00: OW 

TERGEV !steigerwerk iverplutsbur per verd i e~·ing 27,00! o.eo: 44i 950,40! o:ooi 
i aldich~ngen [openingen en dal<rand 30,00! 1.00! 30! 900,00: o.oo: 

S1A 4596.00: o.oo: 

5LOOP\oiER~EN 

OOST im~tstlwerk !sloop buitenspo\1\llblad 11 ,00! 1,00! 75! m.OO! 0.00! 
idakopSlanden !sloop afvoer 3.001 1,00! 2{ 72,(10! O.OO i 

iouien i sloop i!Yoer 11,0ûi 1,00! 26! 236.00 i 0 .~~ 
TERGElf j bo~i dwand !sloop alvo!r 3,00[ 1,00! 50! 150,00i (1,00; 

iouien !sloop atvoer 14.90[ 1.00! 26[ 387,40i 0,00! 

j kolompl~i~er ;!loop afvoer UOi 1,00! w 78.00 i 0.00; 

jgalerijschermen !sloop alvoer 1.30! 1.00! 4(li 52,00! o.oo; 
OAK j dakbede~.l<ing !sloop alvoer 2S)O j 1,20! 15! 490,SOi o.oo; 
S18 2331 ,00! O.OOi 

OI<OERSTEUI~ING 

OOST ilig9ers ! onderSI~mpelir.g 1,00! 0,12[ 10000! 1200,00! O,OOj 

!dakranden !dakbillken. olalünd; 0,00! 0,12! o; 0,00[ o.w 
TG i daVranden !idem 1,00! 0,0{ 10000! 400,00! o.oo: 
S1C 1600,00[ 0.00: 
SHNGRi s-tot; voorz. sloop, ond~rsttuning. I B527,00T I O,OOI 

STAAL \1/ERY.EN 
OOST jliggm :vervang~n ss.oo: 0,12! 345i 3374.40! 75i 0,00! 
TG jdakbillk !idem 3,00 i 1.00! 345! 1035,00! 75! 0,00! 

i t·alk~n !bekleding 115.00: 0,12! so: 828,00! so: 0,00! 
ibalkonliigers !openhakkfn afsnijden oplassen S.OO! 1.00! 400 [ 2400,00! o.oo; 

i en atv.·trken. ir 6.oo: 1,00 ! 290! 1740,00! ~o : 25! 200: 24,00! 
!diverse sta.alwerkeherSielooSI ir 1.00! 0,04! mw 1100.00! 7~· i 25! 10000! 10.67! 
i b~dekl Sla al conse colturiet+in~nol 14.501 1,10! 2{ ~S2.$0i 30! 12.76! 
i buil~n Sli.al conseizinkprime+allt.yddekver1 isv 6.001 O.f.Oi 46 [ 1€-5,60! 30[ 6! n: 20,B8i 

S2 11€25,80! &8.31 ! 
S2-INGRj s-lot ; stulwerbn I 11077.401 I 3~.671 
S2-GON~ s-tot ; conservering stulwerken I 548.401 I 33,6~1 

PUIEN 
OOST !puien !Crillall 

!. \•er.oangen 100% ir 11,00! 1,00( 700i 7700.001 50i 25! 10! 2,20( 
L enkel glas GO% iv s.so; o.so: 75! 51€,00: 5( ( 5.50! 
L beweegb.ar H% ivr 8.60! 0,1( 700i 8~2 .801 10' 21' 2.~3\ 
j. r.toortenoets !vr 8,60! o.oo: 0.00: 0' 20! 10: 0,001 
!gesloten elementen jr 2.40 ! 1,00! 150! 360.00: 45 ! 15i 22' 2.351 

i aansluiting msw 1oolysuHide~.it 1v 14,40! 1.00: 2B i 403.20! 15! Si 5i 3S.48i 
iouien consm•eririoolye>'er1ak jsv 11 ,00 ! 1,101 Oi 0.00: 30! s: 3?' 51,63! 

TG i puien jCrillall O,OO i 
L vervangen 1 00!' ir t(es ; 1,00! 700! 10395,00! 50! 25 10! 2,97 ! 
1. enkel glas 75% iv 14.85! 0.751 75i S ~5.31 1 5! ~ i S.91 i 
i. b~we~gblar 30!'. j• .. •r 14,85! 0,301 700 ' 3118.50! 10; 21' 9.3S' 
i. neopreenpees jvr 16,40! 1.00: Oi 0.00: Oi 20 ! 10! S.lû 
L ::,lesloten panelen ir 2,00! 1.00: 150! :.oo.oo : 50! s: 4' 1.44 
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NEBEST GL3>~S 2S-1o-88 

! !:11'151•Jit!ng !polys•J!fid~kil !sv 7.301 1,00! 281 204.40! 15i 5! 51 18,4~! 

!t>c•eibt>cord !verv.slaalplaa.t 3.oo1 1,00! 4SO: 1440,00! 45! 15! 22! 2.93! 
!t>~v~nra.'ld !aansi•Jiting kt>zijnen !r ~.00: 1,00! 100! f.OO,OOi 20! 20i 6,00! 
iouien ct>nservere{polyesterfak ÎSY H.85j 1.10! o: 0.00! ~o: 6! 32! G9.i0! 

's3' zsm.21: 228.68' 

S3-IHGRi s-1ol ; puien I 26715,211 I 107,3&1 

SJ-GOH~ s-1ot ; cons~rvering puien I o.ool I 121,321 

I·~ETSELw'ERl<..PLEISTER.'Wj 
OOST Î9tSioten 9evel !spouwmuur 11,00! 1,001 180! 1980,00! o.oo: 

! . intern lc•dorile 3,00! 1.001 45! 135.001 0.00! 
i. zttten wandtegels org. ivr 11,70! 1,00[ 70! 819,001 40' 10l 12! 10.53[ 
Îr<.'S lekdorpels 3,00! 1,00! 30~ 90,00! 0,00 

TG ;kolürnm~n jharinggraatsli.id op wap<roingstav;;rj 1,30! 1,00! 450! se5.oo: 50! 151 ~l 0,23! 
ioverol~isteren (incll ir 0.00! 1.00! 0! 0.00: o.w 
jdispmie~·erf !SV 2.SO! 1.20! 15! ~·0.40! 5i 1" ,, 11 ,42 ! 

S4 3659,40! 12.2{ 
S4-IHGRi 5-1ol ; ingnep gevel I 3609,001 I 10,821 
S4-GOH~ s-tol ; connrvering gevel I 50,401 I 11,421 

BALKONS 
BJ..LKON !vloH !toerstel igv. rto. rondb&lk !r 6,00j 1.20! ~5j 336,00! 30! 10! 15i 20.-40! 

ieooxr vloer !r 10,501 1,00! 95! 997,50! 30i 10! 121 41J5i 
iola:c.nd bidkon !overoleiSIHen !r 11,001 1,00! ~5! f.05.0Ci 50i ,., 

.,1; s: 2.44: 
!dist•ersieverf !sv 11.001 1.40! 15! 231,00! 5! 12i 36,9€' 

}onsoles !ol herstel vulling ir 1.W 0.04! 20000j soo.oo: 30j 15! 2500! 30,00! 
ihek.konsoles coni zinkorimer+ alkydd~kverf ~sv s.oo: 1.00! 4Sj 3SS,OOi 30i Si 32! 46,40! 
!schermen i vervangen ir uo: 1,00! 1200: 1560.00! 50! 15! lOOi 5,73' 
!schermen eonsef'izinkorimer+alkyddekverf !sv G.40l 2,00i 46! 588.80! 301 G! 32! 7 4.24' 

S5 5546,30! 257,87! 
S!HNGRi s-1ot ; ingreep balkon I ~358.501 I 100,271 
S5-GON~ s-1ot ; conservering balkon I 1187,801 I 157,601 

DAK 
OOST !opstanden i herbouw hout 3,00! 1.00: 85! 255.00! O,OO j 
TG 'boeib jv~rv.staalplaatt!uminkt ir 3,00! 1,001 480' 1440,00! 45! 151 22! 2.93! 

iboPib .conservtrin' zinkorimer+ alkyddekverl isv 3,00! 1,10 j 4Si 151,801 30! s: 32! 19.1{ 
ide~Jijsten i aanbr. koper 6,00! 1,0Qj 125! 750,00! 25' 20i 10' 30,00! 

OOOR3RI schoorsteen \ra.ndat....erl<ing isv 1,80! 1.00: 45! s1.W 10! 10! 50! 8,10i 
!ven1ila1ie irandat.werf'jng lsv 6,00! 1,00! 65! 390,001 10' 10! €5! 39,001 

VL&.K !dakvlak i21g gemod.bit+50os+ball isv 26,70! 1,00! 70! 1SS9.00j 25! 15i 30! 1 01,o4B j 
SLABBEN alle lood~labben !vervangen isv S,OO! 1,001 90! 540.00: 35! 251 45' 26.231 
ss ~·m.so1 ' nsw 
SS-IHGRi s-101 ; ingreep dak I 5325,001 I 207.721 
ss-coN~ s-1ot ; connrvering (boei! I 151,801 I 19.HI 

INSTAUATlE (t:~rot·ol1ior.e~l)i 
CV hotel ikelel+b~S1\Jring 493 ivr 1.001 0,013119319! 54()(10[ 70B.44i 2Ö i 1! f.6f.j 4~.72' 
INTAU.ATIE REST 'ingreep !vr 1.00! 0,013119319! 74SOW 9813.25! 251 392.~·3 ! 
INTAUJ.TIE REST 'onderhoud iYr 53,{ 1,00! (I 0.00' 25! 1! { 205.06 ' 
S7 10521.SS! ;~1.31; 

S7-INGR! s-tol ; installati~ I 10521,691 ~ I 641,311 
S7-GOH! s-tol ; conserv install I 0,001 I O.ODI 

81WIEN60U\J 
ALLE ltiBOU'W iin9reep tot~ al ivr 1,00' 0,013119319! 181f.30S i 2382B,72i ~0 ' 0.00' 
.t.UE INBOU'W i orod~rt.oud (15Y./5 iaior) ~vr 1,00! 0,013119313! 0' O,GQ! 40: 51 272446' c::·s;~O! 
ss s-tol ; binnen i I 23828,721 I &25,501 
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1,00t 0.12! 6~00: 780.00! O.OOi 
0,00! 0.00: 

UITSTRALING 
BINNEN ;binnenbl~d Slabilisatit igv slooowerken (ooSI) 

0,00! O,OOi 
ik{llommen uo; 1,00! 690! &97.00! O,OOi 

!bekleden, pleiSiertn ir s.oo; 1,00! ISO! 10SO,OOi O,OOi 
s.oo; O,SO! m ; &40,00! 0.00! 

it>lalonds !rep.lgv.verv.gevels s.oo; 1.00! so; 480,00! 0,00! 
S9 i s-1ol ; uitstraling I 4ll77.ool I 0,001 

' 
OHSLAG BUITEl~ SEGt-1ENT ( 1/BVO FACTOR) 1 ~~Y. ~ 
AllES GLOBAAL idakieras 1,00! 0,01 3119319! 400000! 5247.73! 30! 10i 60000: Z27,40i 
ALLES GLOBAAL itoumiouenes 1.00! 0,013119319! 100000! 1311,93! 30i 10i 15000! ~·6.85 ! 

ALLES GLOBAAL ihellingbaan.belell~ring 1,00! 0,013119319! 100000i 1311 .93i 45 i 10i 15000! 14)6' 
.6.UES GLOBAAL !verbouw westtijde 1.00: 0.01311S31Si mooo: 1967.90! lOOi 10i 22500: 26.51! 
AllES GLOBAAL ibrandtrao.zonnescherm.diversen 1.00: 0,013119319! 150000! 1967.90! 30! 10! 22500i $5,28! 
S10 11807.39! 410,S5i 
SIO-ING( s-1ol ; ingreep omsi<Jg extr<J I 8855,5~1 I 20U31 
SI o-co~ s-1ot; conservering omsl<~.g extr<~. I 2951.851 I 205.~31 
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NEBEST GLUlS 2&-t!f-SS 

MENU 3!1 (J:u::en) i 
UITGANGSPUNTEN \ 

; 

P.ESTAUP.ATlE VOLGENS OPZET 38 
HOOFDOAAAGKONSTR. !rtp.tn vtrv. mtt FE361Hhfrm.vtr. 
CONSER\'EPJNG.HOK. !>taltn+cc·fturitt+ir.trtol ' ' 
GESLOTEN GEVEL !isolatie ' ' 
PLOEN !vtrvangtn door Jan$tn,gemetaliso 
CONSERVEFJNG PUIEN i zinl<chromut+ alkyddtllvorf i 
EUEP.GIE SEG~1.1H3gu/ia~ 1199 !143/i 
WA~ITECAP.TOTAAUkWJ i492 i kW 
fvöLUME SEGMHIT (MJ) !160.2 
vöLOME TOT AAL (M3J !12211 

TOTAAUSEGMENT )&.22 
O•GOPP SEG~IHIT (1-121 \69.9 
O•G.OFP TOTAAL (M2)tx.II\Jl09.5 

I 
EXPLOO A nE TERI41JN !~ 

' ! 

NEBEST GL4.xt..S 1t-1(1-F8 

MENU 38 (J:m:en) ; ! i ; ! ! ; ; !MENU 3B (J11n:en) ! ; ! i i ; 
' 

SAMENVATilNG INGREPEN I ' ! ' ! ! !SAMENYATilNG ONDERHOUD i ! ! i ' ; ' 
PER SEGMENT ! Ftotlsog! M2/sog j M2/tot;1,1sog loctori Fto1,1totl jPER SEGMENT i Ftot/ngl M2fsog! M2/totj loctori Ftotltot 
St voorz. !loop, ondtrst. ' 8527! i .C5.92i 3915221 i OHI !voorz. sloop, ond.rst.! 0! ' ! 45,92! 0 ' 
S2 !stlal .. 'fil<on i 11~26! ! ; 45,92! 5338061 !OH1 !S1ulwtfi,.tn ~8! ! i 45,92! 3136 
SJ ipuitn (- wtstl i 27030! 23.10! 91UOI 39,46\ 1 06&5851 iOHJ jpuitn (-west) m: 23.10! StUOi 39,46! 9014 
S4 ~ 9!Vf( i 3659i tUOi 984.901 84,91! 310702! !OH4 jgtvtl 221 11,60! 98(90\ $4,91! 18B9 
S5 it.alkons ' 5546: 11 ,00! 233.70! zus: 11l834! !OH5 !balkons m: 11.00! Z33.70i 21.25! 5479 ' 
$6 id•k ! 5•77! 26.70! 978,00! 36.63j 200611 ! jOH6 !d•k ' 227! 26.70\ 918,00! 36.631 &310 ' 
SI iir.stall•ti•s i tomi i ; 7&.21i S02000! j0H7 !instóll•ti•s &41 i ! ' 76.22! 4&&&3 ! 
sa jbinr•tnbouw i nm: I 76,22! 1&1&308! !OH8 jbinntnbouw ' _626! ! i6,12! 47F78 
S9 ~ uit.stn.lin9 ! 40771 l ! 45,S2i 1&7198! !OHS !uitn-aling 0! ! 45,91; 0 
sio jomsl19~n ~ 11807! i ' 76,22! 900000! !OHI 0 !omsllgtn 411 ! ! ! 76.22! 31317 
s-e suaJ jconstn·tring+sw stuJ i 3133i 7UOj 14G3,SOi 19.62! 61474! jOHxC !conson•oringtollol 549! 74_60! 146UO! 19.62i 10764 
S-G Slttn jschildtrwoil< st .. n i 1757! 13,SOj 620,20! 44.S4j 7897Si i i ! ' ' i ' ' ' S-TOT.Io.AL i•ll•s tot•al ( I+C l l 112100[ ! ; L 64&70171 iOHtot lallts t<>tul ( I+C l L 2~821 i i I 1GG478 ,.. .... 

~ ~-.9rt-r.~~r. lütü.i i i~• ~iUj L OJîä~ö~j !S-i tüi !~-.gr~~H• :üi•êi i ~ S331 ; i •er,• • f.l"'l lVI ; lt,I.JII"'' 

!~.ç •. ,, !COMtrvtnng IOIUI I ~~UJ ! I 1oi'J4~1! fS"C ~e>consorvonng tol•al ! b4~ 1 ! I 101~4 

i ! ' ' i i ' ; ; 
' 

; 
' 



NEBEST GLül .. S 26-1 D-88 

MEHU 3B {Jansen) 
LOKATIE' ELEMENT 

!ACTIVITEIT 
!ONCINGREEP ! KORRECTIE KOSTEN/ i INGREEP !LEVENS- !VERVOLG !VERVOLG iONOERHOUD 
!ACT; EENHEID [FACTOR !EENHEID !KOSTEN !DUUR !CYCLUS !KOSTEN !BEHOEFTE! 

!INGREEP 

!PER SEGMENT i(m,st) Hl !(F/stl !(Ftot) !(jaar) !!i aar) !(F/st) ilg\'m/jJ 

34! 897,60! 0.00: 
VOORZIENINGEN 

25.40! 1.00: 
ia1dich6ngen ! steiger en openingen ZG,-40! 1.ü0! 70! 1848,00! 0.00! 

TERGEV ; Sleigerwe~ [\•erplaatsbaar per \'trdieping 27,00! 
.. 

0,80! 44! 950,40! o.ao: 
!openingen en dal<riilld 30,00! 1,00! 30! 800,00[ o.oo: 

SlA 4596,00! o.oo: 

SLOIJP\1/ERI<EN 
OOST [rr.etselwe~ 'sloop buitenspouwblad 11,001 1,00! 75 ~ (125,00! 0.00! 

idakopstanden 3.00! 1,00! 2{ 72,00! 0,00! 
fpuien !sloop alvoer 11.00! 1,00! 26! 2&6,00! 0,00! 

TERGEV !boei dal-nnd 3.00: 1.om 50! 150,00! 0,00' 
!Puien ! sloop alvoer 1(90! 1.00! 26! m . .o~o: 0.00! 
!kolompleist~r !sloop alvoer uo: 1,00! SO! 76,00! 0,00' 

! sloop alvc·er uo: 1.00! 40! 52.00! 0.00! 
! sloop afvoer 26.70! 1.20! 15! 480.SO! 0,00' 

SIB 2331,00! 0.00! 

OtJDERSTEUNING 
OOST !li~~ers 1,00! 0,12! 10000! 1200,00! 0,00! 

!ddl<balktn, plalor.ds 0,00! 0,12! o: o.w 0.00! 
1,00! 0,0{ 10000! <400,00! 0,00! 

S1C 1600,00i 0,00: 
SHNGR! s-lot; voorz. sloop, ondersteuning. I 8527,001 I 0,001 

STAAL \i/ERKEN 
OOST :Jiggers ~&.oo: 0,12! 345! ZS74,-4tl! 75' o.oo: 
TG !dakbalk 3,00! 1,00! 345! 1035.00! 75! 0,00! 

!bekleding m.oo: 0,12! 60[ $28,00! 50! 0,00' 
!operohalo.ken afsnijden ooi~ sen s.w 1.00! 40Qt 2400.00! 0.00' 

6.001 1,00! 290[ 1740.00! 50! 25r 200[ 24.00! 
!diverse staalwe~€hersteloost ir 1.00! 0,0<4! moo: 1100.00i 75! 25! 10000! 10,67! 

1.10! 2{ 3SUO! 30! 12.7&! 
!buiten staal conse!zirok!lrime+alkyddekverf !su 6.00! 0.60! 46! 165.60! 30! G' 32! 20.88! 

S2 11625.80! 68,31 ! 
SHNGR! s-lot ; staalwerken I 11077,401 I 3(671 
S2-cON~ s-lot ; conservering staalwerken I 548.4ól I 33,641 

PUIEN 
OOST !puien 

L vervangen 1 oor. ir 11,00! 1,00! 71 o: 7S10,00j so: 25! 10! 2.20! 
L enkel glas &0% 8,60! 0.801 75! 51s.oo: 5! ( 5,50[ 

8,60! 0,1{ 710' ss~.e( 101 21 ! 2,53! 
! . neopreenpees vr 8.60! o.w o.oo: 0! 20! 10! 0.00: 

2.40! 1.00: 150' 3&0.00: ~5 ! 151 22! 2.35! 
iaansluiling msw fpolysulfidekit iv 14.-IOi l,OO j 28! 403,20! 15! 5! 5! 36,4Sj 
'ouien tonser.•eri~zin~.chr+alkyd [S\' 11,0~ ! 1.W 0! 0.00: 30 ~ s: 32 ~ 51.&3' 

TG 'PUien !Jansen 0.00 
14.€5! 1.00! 710! 1 0543,50! 50' 25! 10! 2.97! 

f. enkel glas 75% 1(85' 0.75! 75! 835.31! 5! { 8.91 ! 
H,85! 0,30' 710 ' 3153.05! 10[ 21! ~ .3E' 

L neopreenpees !vr 16,40! 1.00: 0' O.OO j 0! 201 10! 8.20! 
j. gesleien p.;.nelen jr 2.00! 1.QOj 150! 3CO.OOi 50! 5' 4' 1.4( 
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NE8EST Glül.S 26-lG-88 

: ~~MI•J~!ng ' tY.>I~sulfid~l<il ~~V 7JO! 1,QQ! 2~ ' 20~. -4(1: 1~: ~: 5' 1~.~B ' 

!botiboord !vtrv .staalplaat 3.oo: 1.00i 4[:0! 1«0,00! 4:-: 15: 22! 2,93 i 

!bovenrand iunsluiling kozijnen ir 6.001 1,00! lOOi 600.00! 20! 201 f.OO! 
fpuien coo~erv~rtri zinkchr+ a)kyd ' SV 1~-W 1.10! Oj O.OO i ~o : 6! 32! r.g_70i 

SJ 27030.30i m.~~i 

S3-lNGRi s-tol ; puien T 27030,30 I I 107.361 

sJ-cON~ s-tol ; eonservering puien r l.I.OOI I 121,32! 

j 

I-lETSEL IIIERK..PlEISTERIIIj 
OOST !geslot;,n gevel i spouwmuur 11,00! 1,00! 1f.O! 1seo.oo: 0,00! 

!. int~m lt'dorilt 3,00i 1,00 j ~5 ! 135.001 O.OOi 
i. zeilen wmdtegels org. ~"·r 11,70i 1,00! 70! 819,00! ~0! 10! 12i 10,53! 
irvs lekdorpels 3,00i 1,00j 30! SO,OO j o,w 

TG ikolomm~n jhöringgraatsta.~ op W<!Ptning>taveri 1,30! 1,00j 450! 585~00~ 50! 15j 51 0.2Sj 
io~·erpltisteren (incl) ir O.OOi 1.00! (I! o.oo: o.oo: 
jdispersieverf isv 2,80! 1.20! 15; 50,40! 5 ~ 17! 11,42! 

S4 3659,40! 22,2( 

SoHNGR s-tol ; ingreep gevel T 3609,001 I 10,82l 
S4-CON~ s-tol ; eonservering gevel I 50,<401 I 11,<421 

BALKOHS 
BALKON ivloH ~hmtel igv. rep. randbilk !r 6.00: 1.20! 55j 3$5,00i 30i 10! 15( 20,40i 

!et•OX)I vloer ir 10,50! 1;00! 95( 937,50! :•O j 10i 12j 41.65! 
jplalond t•alkon ! overpleisteren !r 11,00j 1.00! 55 ~ 605.00! so: 15! 5! 2.44! 

'dispersieverf !sv 11.00: 1,40i 15! 231 .00i 5! 12! 36,96i 

ikonsoles ~pi herslel vulling ir 1,00! 0,04i 20000! eoo.oo: 30! 1" •. .': 2500: 30,00~ 

ihek.konsoles conizinl<primer+~kYddekverl lsv s.oo: 1,00! ~~ : 3&8.00! 30! Si 32! 46.~0 ~ 

!schermen iverva.ngtn ir uo: 1,0Ci 1200! 15f.O,OOi so: 15i 100j 5.7$! 
!schermen connrüinkorimer+alkyddekver1 !sv 6,40! 2.00i 46! 588,SOi 30j Si n: 7~.24 ! 

ss 5~46.30 1 257,87i 
SS-lNGRi s-tol ; ingreep balkon I <4358,501 I 100,271 
ss-cm-.:~ s-tol ; eonservning balkon I 1187,801 I 157,601 

DAK 
üüST !opstmden i herbouw hout 3.ûûi 1,00! B5i 255.00: û.Oûl 
TG !boeib \verv .sti.aJpla•t ttu•erzink1 ir 3,00! 1,00! ~SO i 1440.00: ~5~ 15! 22' 2,93! 

i boeib .consm•eriri zinl<.primtr+ alkyddek~·erf isv 3,00i 1,10i -46! 151 ,80] 30! Si 3ii 19.1{ 
!dekliisttn iaanbr. koper ir S,OO! 1.oo: 125! 750,00! 25! 20! 10' 30,00! 

OOORBRI schoorsteen inndatwer\<jng isv 1.80! 1.00: 45i S1 ,00: 10! 10! 50! 8.1û 
!~·entilatie ira.ndafwerirjng isv 6,00! 1,00! 65 ' 390.00: 10! 10j 65! 39,00! 

VLAK 'dlk~·lak l2lg gemod.bit+50ps+ball !sv 26.70! 1,00! 70! 18€9.00: 25! 15! 30i 101 .~61 
SLABBEN allt loodslabben iverva.ngen lsv S.OOi 1,00! 90i 540,00: 35! 25! 45 ' 26.23! 
S6 547S.S0: 22S.SS! 
S6-INGR s-tol ; ingreep da~ l s32s.oo I l 207.721 
ss-coN! s-tol ; eonstrvt'ring (boei) I 151,801 l U.HI 

INSTAu.A llE (Prc-portioneelJÎ 
Cl/ hotel jk~el+be~ring 492 !vr 1.00 j 0,013119319! 540[10! 708.4-4 ' 20! t: m: 4F2i 
INTAUATIE REST !ingreep ~ ~~r 1.W o.m113mi 748(1(t(l j 9BD.25i 25! m.s~ : 

INT .A.u.A Tl:: PJ:ST 'c>nd~rhoud 'vr 53,{ 1,(1Q! O' O.OO i 25 j 1! { 205.(t~ ! 

S7 i0521.E-3 ' ~~1.31 ' 
S7-INGRi s-101 · inS1all~tt~ 1052U91 r 641.31! 
S7-cON~ s-tol ; consenÎ inS1all 0.00 I 0.001 __ ---

Bil H~EilBOUIII 

~~0~111 j;ngre~p tota~J 'vr 1 ,oo: 0,013119319! W~3QS : Z3~t8 .. 72! ~(_IE 0,00 ~ 

BOUIII !ond~rt.oud {15~ /5 jou] :vr 1.ooi o.01 3113m: 0 ~ 0.00 40! 51 27244&' 6~·5 .50 ! 
ss s-tol ; binnen i I 23828.721 I 625.~0 I 
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NEBEST GL4XLS 2HIJ-88 

UiTSTP.AUNG 
Blt~t~EN !binnenblad st:lbilisati~ igu sloopwerken (ooSI} 

!kolommen !bekleden, pleisteren 
iliggtrs /bekleden, pleisteren .!r 

i plafonds i rep .1gu. veru .gevels 
S9 i s-tol ; uitstraling 

OMSLAG BUITCtl SEGMEf.IT ( 1/BVO FACTOR! 
ALLES GLOBAAL 'dakierras 
ALLES GLOBAAL it.:>umioueltes 
ALLES GLOBAAL ihellingbaan,beltltering 
ALlES GLOBAAL !verbouw westzijde 
AllES GlOBAAL i brandtrw,zor.~scherm. diversen 

S10 
S1 IHNGI s-101 ; ing,.ep omsl~g l'XIr~ 
S1 o-co~ s-101 ; conservering omslag extra 



NEBEST GL5XLS 26-1~88 

MENU 3C (Duotherm) 

UITGANGSPUNTEN ! 

P,ESTAUP.AllE VOLGENS OPZET JC 
HOOFOOAAAGKQNSTR !rtP.tn vtrv. mft FE3SH>trm.uor:i 
COUSEP.VEPJNG.HOK. ! rtrl!tn+colturitt+intrtol ' ' 
GESLOTEN GEVEL i isol~tir ; 

PUIEli !vtrvölngPn door duoltltrm l!uminiu 
CONSERVERING PUIEN !VPOF ! 
EUEP.G:E SEGt·1 .(143guf~~ 1199 !Ml/i 
WARMTECAP .TOTAAUk\ol) l ~92 !k\ol 
VOLLR-IE SEGME!fl" (M3) 1160,2 ' 
VOLUI-IE TOTAAL (~131 !12211 ! 
TOT AAL/SEGMENT !76,22 
O+G.OPP SEGMEIIT IM21 :ss.s 
O+G.OPP TOTAAL (M2J tx.tt<3209.5 i 

I ! ! 
!EXPLOIT AllE ~FMJN !-40 ! 

' ! ' ' 

NEBEST GL5XLS 26-1~88 

MENU JC (Ouotherm) ~ ; ! i I I ! iMENU JC i i ! i ' 
SAMENVATTINGINGREPEN ! ! ! ! \SAMENVATTING ONDERHOUD i ! ; 

; 

PERSEGMENT i FtOt/StiJ ! M2/stg ! M2/tol!tlstg f.actor j Flol/totl I jPER SEGMENT i Ftot/StiJ ! M2/stg ! H2/lolj l~ctor ! Flot/lol 
SI !voorz. slo011. ondmt. i sm: ; ~.92 i 3m22: : iOH1 ;voorz. slooo. or.dtrst.l 0! ! 4'5.92! 0 
S2 istulwtrl<tn 11902' ! ! -45.92 i s-46~78 ! I jOH2 i 11~1lwtrktn i 68! i -45.921 3136 
SJ !PIIÎfh (- Wts1) ; 18435! 23.1Dj 911 ,50! 39.-46! 727-434! ' iOHJ jpUitn (- WHI) <1()1! 23.10! 911 ,50! 39.46! 1~828 ' 
s~ Î9tutl 4755! 11.&0: 984,90! 84.91! -4037501 i iOH4 jgtutl ' 25! 11 .f.O i 984,90! 8~.911 2112 
S5 !t•all<.ons ' ~546 ! 11 .00! 233.70: 21.25 ; 117834! I !OH5 !balkons 258! 11 ,00! 233.70! 21 ,25! 5~79 ' ss \dJk i 5477! 26,70Ï 978,00! 36.&3i 200611 ! I jOH& jdJk i 2271 26.70! 978.00! 3G.S3i 8310 
S7 ;insWilOU 

' 
10989! i ! 76,22j 5376001 i IOH7 jinmll•liu i &64! ' i 7&,22! 50630 

ss :binntnbouw ! ,3829! ! j 7G.22i 1S1~308 i I !OH8 !biMtnt>ouw &2Si i 76.22i 4167~ 

S9 !Uils'raling ; -4077! i i 45.921 187198! 1 jOH9 luitsir iling Oi ! ! 45,921 0 
S10 iomsl1gtn ' 11807! i 76.22! 900000! jOI-110 jomsl•g•n ! ~11 ! ' 76.22! 3131 7 
S-t: stut \constrvtring+sw stail i 3133! 74.80\ 1463.80i 19.6'2! &147( i iOH>C \construtring lotall i sW 74.SCJ i 1-IG3.8CJ \ 19.&2! 1om 
s--e stun \sch.idtrwtrl< stt•n ' 11~11 13.8Dj 620,201 4-4,94! 78978! i ! ! l ' ' I ' i ' ; 
S-TOTAAL .aAn IOIUI11+C I I 10534~1 i I E2G9187! I !OHtol jlllts totaol ( I+C I 2GSOI ! ! I 175403 
S~tot ;in9rtPtnlollll 100454 I i I 61287351 i jS-IIol 'ingrtpon totooi I m•l i 1G44S(J 
S-t: lol lconstrvtring totul I 48901 ! ! l 1-40452! ! jS-1: IO'cons•rv~ringtotlll L 55&1 ! ; I 10911 

l I i i i ; ! i ; i i j .! i j ! 



NEBEST GL5)J ... S 26-1o-88 

MENU 3C (Duotherm) 
!ONIJINGREEP !KORRECTIBKOSTEN/ !INGREEP !LE\'ENS- !VERVOLG !VERVOLG iONDERHOUD LOKATIEiELEMENT !INGREEP 

!ACTIVITEIT lACHENHElD !FACTOR !EENHEID !KOSTEN !DUUR !CYCLUS !KOSTEN !BEHOEFTE ! 
!PER SEGMENT !(m.st) 111 !IF/st) Î(Fiol) !Uur) lliaar) !(F/stl Î(gem/iJ 

VOORZIENINGEN 
OOST i steigerwem jge•1el 1/m dak 26 .. «1! 1,00[ 3{ 897,60! o.oo: 

i afdichtingen i steiger en openingen 26.40! 1.00l 70! 1S48,00i 0.00! 
TERGEV !steigerwern !verplaatsbaar per verdieping 27,00! 0.801 44! 950,40! 0.001 

i afdichtingen jopeningen en dwand 30,00! 1.00! 30! 900.00! o.oo: 

SlA 4596.00[ o.oo: 

SLOOPV.'ER.KEH 
OOST i metselwem !sloop buit~nsoouwblad 11,001 1,00! 75; 825.00! o.oo: 

idakopstanden !sloop V.•orr 3,00[ 1,00! 24! 72.00! o.oo: 

iouien i ~loop afvoer 11.00! 1.00! 2Si 286.0(1! o.w 
TEflGEV !boei dalnr,d ! ~loop a.fvoer MOl 1,00! 501 150.00! OM i 

! oui~n !sloop afvoer 14.901 1,00! 26! 387.40! 0,(10! 
! kolompleister ;sloop a!voer uo: 1.001 60! 78,00! 0,00! 
! galerijschennen !sloop afvoer 1,30! 1.00! -4(1: 52,00! 0,00! 

OAK !dal-.bed!~Jojng :sloop afvoer 2S.iO! UO! 151 480,60! o.oo: 
S1B 2331,00; 0.00! 

OI~DERSTEUNII~G 

OOST ili9gers !ondm1tmptling 1,00! 0,121 10000' 12(1(),00! 0,00! 
!d:.llrand;;n ldókbalken, ~·lalonds O.OOl 0,121 0! 0,00: o.oo: 

TG !dakranden !idtm 1,00! 0,0{ 10000! 400,00! o.oo: 
s "i""C""""i l f.OO,OO! 0,00: 
SHNG!t s-tol ; voorz. sloop, ondersteuning. I 8527,001 L 0,001 

STAALWERI<EN 
OOST [liggm !vervang~n 96,001 0,12l 345i 3974,40: 75[ o.oo: 
TG !dakbalk !idem 3,001 1,00: 3451 1035.00! 75! 0,00! 

[ balk~n ib~kleding+iso m.oo: 0,12! so1 1104.00! 50! 0.00! 
ibalkonlii!?m ioptnhakken afsnijden oplassen 6,001 1,00! 4001 2400.00! 0.00! 

!tn atwernen. ir 6.00l 1,00! 2~0 ! 1740.00! 501 25! 200: 24.00! 
!diverse s1aalwernëh~rst~loost ir 1,001 0,04! 27500! 1100,00! ï5i 25! 10000! 10.&7: 
!bedekt stoal consëcolturiet+inertol 14,50[ 1.10! 2( 3S2.80i 30! 12,76! 
!builen staal const! zin~.prime+alkydd!kvtrf !sv s.oo: 0,60! 46! 165.~0 ! 30! 6! 32! 20.88! 

S2 11901.80! ' 68.31 i 
S2-tNGR! Mol ; stulwtrktn l 11353.-401 I 3·4.671 
S2-GON~ s-1ol ; conservering stulwerktn I 548,401 I 33.641 

PUIEN "! 
üOST !puien !Duothenn 

L vervangen 100% !r 11.00! 1,00! 450! 4950.00! 60' 25! 10! 2.20! 
i. dubbel glas 80% lv e.so: o.so: 1eo: 1238:40: 20! 5! Si 70.18! 
!. beweegbaar 14% !vr 8.60! 0.00! 450! 0.(10! 10! 21 j o.oo= 
. neooreenpeu jvr 17,20i O.OOi 0.00: Oi 20! 10' o.oo: 

'gesloten elementen alum.+iso !r 2.40! 1.oo-: - - 1eor- 432.00! sor---- -,ö:---s~ 
~~ iaanslui1ing msw jpolysulfidekit ; ... 14.40! 1,00! 28' 403,20! t5! 5! 5 ~ :SS,4Sj 

!puien con~erveriri~·pdf ;sv 11.00! 1,10! o: a.OO j 30' 10! 68! 5{85! 
TG !pui~n !Duothenn 0.00: 

i. vervangen 1 (10% !r 14,85! 1.00: 450! ~682.50 ! 60! Z5i 10' 2}7! 
i. dubbelgl~.s 75% lv 14,G5i 0.75! 180! 2004,75! 20! 5! e: 11 3.6ûi 
1. beweegbalT 30% ivr 14,85! o.oo1 450! 0.00: 101 21 i 0.00' 
i . neDertenpets jvr 32,BOi 1.00[ o: o.oo: 0' 20! 10! 16.40! 
i. 9~sloten panelen al'Jm.+i:;o !r 2.00' . 1.00! HO' :<eo.OQ! 50! 5! 4' 1 . ~4' 
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NEBEST GL5.>J...S 2HlrS8 

S8 s-101 ; binn~n ! 1 mzs.nl l 625.50] 

UfTSTRAUNG 
BINNEN !binnenblad st~bilisatie igv ~loopwerken (oost] 1,00! 0.12! 6500! 780,00[ o.oo: 

0.00: o.oo: 
0.00: 0.00: 

!kolommen [bekledtn, pleisttren 1.30! 1.00: 690! 897,00! 0.00: 
lli~gers lbe~J~den. pleistmn S.OO! 1.00! ISO! 1080.00: ' o.oo: 
i1•loertn lrep.tgv,puienmontage 6,00! o.so: 175! f;40,00: ··: o.oo: 
!plalonds [rep.tgv .verv .gev~ls 6,00! 1.00! $0! 4SO.OOl o.oo: 

S9 s-1ot ; uitsir aling I -4077.001 l 0,00] 

Ot·1SLAG BUITEN SEGMEt.fT I 1/BVO FACTOR) 1[·%~ 
ALLES GLOBAAL id~.k1mas 1.001 0.013119319! ~OM(!Oj 5247.731 30[ 10! 60(100[ m.~O' 

ALLES GLOBML 'toumiQ•Jell~s 1.00: 0,(11 311 9319! 100000[ 131U3! 30[ 10! 1:00(•0[ 56.8:0! 
,a.LLES GLOBM.L !hellingbwl,b~lellering 1,001 0,013119319' 100000[ 1311 ,93! ~5[ 10' 15000[ H.m 
ALLES GLOBAAL ivert•ouw wertzijde l.W P.013119319! 150000: 1967.30! 100[ 10! moo: 21>.:.7! 
.a.LLES GLOBAAL 'brandtrap .zonne se he rm.di•Jersen 1.00! 0,013119319' 150000: 19E:7.90! 30! 10! 22500[ ~5.26! 

SlO i 11~0i.39' ~IO,SS! 

S1o-iHGI s-1o1; ingreep omslag extra l 81.!55.5-iT I 205,-431 
S1D-CO~ s-1ot; consuvering omslag extra I 2951.851 I 205.-431 
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OVERZICHTEN EXPLOITATIE 
PER SEGMENT EN VOOR 
HET GEHELE GEBOUW 



NEBEST SAMSEG.XLS 26-HI-68 

SAMENVATIINGEN INGREEP EN ONDERHOUD PER SEGMENT 
I I l i 

SAMENVAlTINGINGREPEN 
I ! 
! i ~ 

PER SEGMENT ~MENU 1 ~MENU 2 !MENU 3A !MENU 38 ~MENU 3C 

S1 !voorz. sloop, onderst. I 8527! 8527! 8527! 8527! 8527 
ro 
C>L ! staalwerken 10399! 1 OS33~ 11&2&! 11~26! 11902 

S3 !puien (- wrstl i 17f.54! 177S3! 26715! 27030! 18435 

S4 !gevel 3&14! 3524! 3&53! 3&53! 4755 
S5 !balkons 4573! 554&! 5546! 5546! 554& 
S6 !dak 4357! 5f.4t! 5477l 54m 5477 
S7 linstallaties 10653! 10653! 10522! 10522! 10983 
sa !binnfnbouw 23S29! 23829! 23823! 23829! 23829 
ss !uilstri<Jirog i 4077! 4077! 4077! 4077! 4.977 
SlO !omsla~en I mo7! 11807! 11807i 11807! 11807 

' 
I 

3133l s-e rtaal :Consrrvering+sw rt~.al 4127! 4.401! 4609! 3133 
s-e steen !schilderwerk steen 1757! 1757! 2B1i 1757! 1757 

i ~ ~ ' 
102225Î 

i 
S-SEGMENl;alles tot;a;al ( I+C ) 994901 1117851 112100! 1053+4 
S·l1·jt !ingrepen totaal 93(.05! 960f.7! 10f.335! 10721 Ol 100454 
s-e tot !conservering totaal 5885! 6159! 4390! 4890! 4390 
S-SEGMENl incl.; abk. ak,divo z. w+r. 1293371 1328931 1453211 1457311 136!148 

! ' I ! i ' 
I i 

SAI-1ENVATIING ONDERHOUD l ~ i 
PER SEGMENT !MEI~U 1 !MENU 2 !MENU 3A !MENU 39 !MENU 3C 
OHI !voorz. sloop, onderst. I O! O! 0\ O! 0 
OH2 1 staalwerk.en i SS! G7! SS! ss: 68 
OH3 jpuien (- westî I 220! 2&41 229! 229! 401 I 

OH4 !gevel I 221 22! 22! 22! 25 ! 
OH5 !balkons I 2471 25S~ 258! 25Sl 258 
OH6 !dak I 197! 2231 2271 227! 227 
OH7 Hnstalla~es m: t55! &41! &41: 664 
OHS !binnenbouw 626! 626! 626! 626! 626 
OH9 !uit.-tralirog o: o: O! o: 0 
OH10 !omslagen 411! 411! -411! -411! -411 

I 

24821 OHseg !aJirs totaal I I+C ) 24-47Î 2525l 2482l 2680 
S-l seg !ingrepen totaal 1825! 193{ 1933! 1933! 2124 
s-e s~g !conservering totul 622! 591 i 549! 549i 556 
OHtot !incl;ik.w+r i 29371 30301 29781 29781 3216 

i i i ' 
! i i i i 

! ! 

ENERGIEGEBRUIK i i ~ ! ~ 
PER SEGMENT !MENU 1 !MENU 2 !MENU 3A !MENU 38 !MENU 3C 
b~r~kend gasverbuik in m3 per jaar i 16901 1€90i 1207i 1199i 1199 
gasoriis ! i ! 0,43i 0,43! 0,43! 0.43! 0,43 
ENERGIE KOSTEN i 7271 7271 5191 5161 516 

' i 
I ' ' I· 

EXPLOITATIE OYEHZICHT ~ ! ~ I I 

! 
PER SEGMENT ' MENU 1 jMENU 2 !MENU 3A !MENU 38 !MENU 3C 
IGT:..A:... i:~GREEP t'=.~·ltd.~;:ëci\t-i"t/ jdd.fj •"'" ... ": "'"U'I~I'I: 4A41'14: ............ : ........ .,.JI 

ll.O .. "~U: ll.;,f o: l"tl~l: l"tl..>t: l.,),)f"t 

TOTML ONDERHOUD (gemidd~ld /jaar) 29371 3030! 297Sj 2978! ms 
TOT AAL EUERGIE (per jaarî 727! 727; 519! m: 51€ 
INTEGR.JAARU.STEN 1629-41 167341 176881 177251 17105 

' ' ' 
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HEBEST I.NIHGSEO.)(l_C:IS·10·88 
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SAMENVATIINGEN INGREEP EN ONDERHOUD PER TOTAAL GEBO 

SAMENVATTINGINGREPEN 
PER TOTAAL ' 
S1 !voorz. sloop, onderst. 

S3 jpuien {-west) 

S5 ! bal~.ons 

57 !installaties se --:binn~nbouw 
S 9 i uit.<tr aling 
S1 0 iomsla';.len 

s-e s\aal icomervering+sw rta'll 
s-e !'I~ en i schilderwer\1 steen 

S-1 tot ' ingr~pen totaal 
s-e tot iconservering totaal 
S-TOTAAl iincl.;abk.VI.divoz.w+r. 

! ~ ! 1 

i MENU 1 'MENU 2 i MENU 3A i MENU 38 i MËNU JC 
! 391522! 391522: 3~1522 i 391522! ~~1522 
: 47745s; ~97394 1 533SOB ~ 533S06 l !i~t47e 

! ssS616! 7o1ses: 1054152! 10S65B5! mm 
306861! 299240! 31 0702! 31 0702! 403750 

! 97158i 11 7634' 117834i 11 783{ 117634 
159579! 206809' 200611 ' 200€11 ' 200S11 
812000: 812000! 802000' 802000! 837600 

i 18163Q3i 181S308l 1816308 ~ 181S3ëi'81 ___ 1Bï630B 
1S719Si 167198! 187198! 1sma: wm 
900000! 900000! 900000! 90000ö1 SOOOOD 

78978! 

; 

6004685! 
5844720! 
159965! 

780&0911 

iS978! 

6095334! 
592399{ 
1~5341! 

79239351 

12647i 7P.978 

6417214! &467017 ! 62&9187 
f.128735 

1030811 140452! 140452 
83423781 84071231 81~9942 

SAMENVAffiNG ONDERHOUD 
PER TOTAAL 
OH! !voorz, ~loop, onderst. 
OH2 !st?alwerllen 
OH3 !puien 1- west) 
OH4 !gevel 
OH5 !balkons 
OHS i dak 
OH7 \inslallaties 
OHS !binnenbouw 
OH9 i uilstraling 
OH10 iomsl<gen 

OHtot !~nes totaal(I+C I 
S-I tot !ingrepen totaal 
s-e 1('1 !conservPringtotaaJ 
OHtot !incl;ak,w+r! 

ENERGIEGEBRUIK 
PER TOTAAL 
t·mkend gasverbuik in m3 Dfr i aar 

ENERGIE KOSTEN 

EXPLOITATIE OVERZICHT 
PEP. TOTAAL 
TOTAAL INGREEP (kapitaalsla...<t~n / jaarl 
TOTf..AL ONOEP.HOUO (g~;niddeld / j;,arJ 
TOTML ENERGIE (liPr jaar) 

!MENU 1 iMENU 2 iMENU 3A !MENU 38 !MENU 3C 

: 

0! 0! 0! 0! 0 
31 SS! 3076! 313~ ! 

8€92! 1 0420! 9024! 
1889! 1883! 1889! 
5253 ~ 

7226! 
49896! 
47678! 

0! 
31317! 

j 
1 67344! 

12209! 
2008121 

5473! 
8154! 

49896! 
47678! 

0! 
31317! 

169501 i 
157908! 
11593! 

2034011 

5473! 
8310! 

488S3! 
47678! 

0! 
31317! 

1&6478! 
155714! 
1076{ 

1997741 

3136! 3136 
9024! 15828 
1SB9! 2112 
5479! 5473 
8310! 8310 

4SSS3! 50&30 
47678! 47678 

0! 0 
31317! 31317 

166478 ! 175403 
15571{ 16449(1 
1076{ 10912 

1997741 210483 
: 

! 

!MENU 1 !MENU 2 !MENU 3A !MENU 38 !MENU 3C 
1o3ses: 1 o3ese: 731 os: 7mE! 44ooo 

446721 446721 314361 313621 1C920 

MENU 1 !MENU 2 iMENU 3A iMENU 3B iMENU 3C 
nno3l ms111 81467 41 8209361 7~58S2 
2008121 2034011 19~7741 1997741 210483 
4#72! 4#72! 31436! 31362! 1 S920 

,:NTEGR.JAARL.ASTEN 1007787 ! 1021CS~ i 1045884 ! 1052133 ! 1025285 

I 

NEBEST SAMTOT .xL.S 26-1 P-88 



NEEEST SAMTOTI.XLC 26-1 0-&8 

VERGELIJKING JAARLASTEN GEBOUW 

MENU I MENU2 MENU JA MENU3B MENU3C 

Jl ENERGIE 

liJ ONDERHOUD 

1:1 INGREEP 



OVERZICHTEN EXPLOITATIE 
GEHELE GEBOUW 
FINANCIERINGS ALTERNATIEVEN 



.. ... . . ·J " ·:. ···;.. ··. ·.:... ~:! . 

NEBEST EXSAMJUl.C 2E-11r88 

ALTERNATIEVE FINANCIERING VERGELIJKING JAARLASTEN 

600000 

500000 

400000 

300000 

200000 

100000 

0 

ME NUl MENU2 MENU3A MENIJ3B MENL13C 

• GEMEENTE 0 OVERHEID lil PARTIKLIUER iiiiNSTEWNG 



NEBEST EXGEM1 >J.C 26-1o-ee 

.JAARLASTEN VOLGENS EXPLOITATIE GEMEENTE 

400000 

350000 

300000 

250000 

200000 

150000 

100000 

50000 

0 
MENU I MENU2 MENU3A 

EXPLOITATIEOVERZICHT GOOILAND (fin. vlgs opgave gem.) 

OVERZICHT JAARLASTEN 
INGREEPKOSTENi !MENU 1 !MENU 2 !MENU JA !MENU 38 'MENU JC 
n<no ingrttDkoSitn (10tail) !.004&85! 6095334! 6417214! 6467017! 6269187! 

30%! 18014')6! 1828600! 1925164! 1!4'J105! 18807~6! 

20Y. i 15&1218! 1584787i 166&476! 1&81425! 1629988! 
9367309! !508722 ! 10010854! 100U547! 9779931! 

KAPITAAlliSTEN 
unwnig• dt~J<ing i 7162800! 7162800! 71 &2800! 7162800! 7162&00: 
r~it nog~ ioanei!Pm 2204~! 2345922! 2848054! 2925747! 2617131! 
j .. rl>.sltn ~nincitrin i(4'J jur.7Y.) 165358i 175966 i 213630 i 219458 i 196309! 

OHOERHOUOSKOSTEN i 
n•M ondtrhoudskoswn Unr) ltn-'4' 16fl501 i 166478! 166478! 175403! 
1k. .,., 20Y. ' 334E.9! moo; 33296! )3296i 35081! 
btN 20Y. i ~01&2 ! 40680! 39955! . 39955; 420m 
bn.tlo ja~rtl51!'n ondtrtlou1 240975 ! 244081 : 239728 ! 239728! 252580 ; 

I 

ENERGIEKOSTEN! 
btrtkend ~az t·~rbuik in m3 ~··;u: W3888i 103se~: 731W 72936! 44000! 
?a!Drii! (incl btwl 0,43 ! 0,43! 0.~0~3! 0.43! 0,43! 
~?n~rgi!lt.('IS1tn 44672i 446 72' 31436! 31362 ' 18920! 

MENU3B MENU3C 

NEBEST EXGEM1 Xl..S 26-1 o-ss 

1!1 ENERGIE 

IB ONDERHOUD 

liliNGREEP 



JAARLASTEN OVERHEID ALS EIGENAAR 

500000 

400000 

300000 

200000 

100000 

0 

ME NUl MENU2 MENU3A MENU3B 

EXPLOITATIEOVERZICHT GOOILAND (met de overheid als eigena 

OVERZICHT JAARLASTEN 
INGREEPKOSTEN i !MENU 1 !MENU 2 !MENU 3A !MENU 39 !MENU 3C 
ne110 ingr•et>kost•n (tolul) 6004085! 609533{ t~1721( 64ó7017i G289187i 
ab~.al-.. divoz .w+r 301( 18014()6! 1818600! 1~2516( 19~0105 i 188075( 
btw 20~ 1 1581218! l58~787i 166~41S i 1681425i 18299S8i 
bMo lolaal in~r••pko!1tn 9367309 : 9508722 ! 1001085{ 10088547 i 9779931: 

KA PIT AAUASTENi i 
lll'lwt zisr' dtl-'Jtjng 70~ ! 6557116! 6656105! 7007597! 7061983! SP45952i 
rest nog Ie 'nancierei 30% ! mom: 2852616! 3003156i 302656( 1~339791 
iurllSien finmcier'ini!40 iaM.7 l<l 210790 : 213972 225272 ! 227020 ! 220075 : 

ONOERHOUOSKOSTEN 
r.~tto onderhoud;kott'n (ia ar) 1tl34~ ; 169501! 166478! 16tm : I 75403! 
~w+r 2û~~ ~ ~ >4€9 ! mvo: Jms: 33296i 35081: 
b1W 20% ~ 401>1! 40&SO! 39955! 39955! 41C97j 
bMo i•arl151en ond•rhoud . 240975 : 244081 i 239728 i 239728 : 252580! 

ENERGIEKOSTEN i 
btrtk~nlj ga.svtrbuik in m3 p~r ju j 103$se! 1038~&! 731 08! nm: 44000i 
9&!PriiS (incl blW) 0. 43 ! ~ . 43 j 0.43i 0.43! 0.43! o. ~Jj_ 
tn~rgi,ko!"t- n 44612 : 44612 i 31436 31362 ! 18920 ! 

E.•FLOITATi~ DVEF<.ZICKT M~NU 1 MENU 2 ;MENU 3A iHENU 38 iHENU 3C 
Y.ÀPITML 11(·7~0 ' Z1JS72i 2mh n/010! Z10075 
~!JERHOUO ; <09 i5! 2«üB1! nme! •mn 2~25 ~ 0 

ENERGIE: ·~n ~•m! 31~3S m g1! 1B?ZO 
llffi:GRJMRLA'STi':l~ ~96437 ! 502725! ~96~37 ! 498111 ! 491575 

MENU3C 

HEBEST EXALT2>l..S 26-1o-SS 

B ENERGIE 

El ONDERHOUD 

liliNGREEP 



I~EE<ï::ST EX".LTJ>l.C 26-1~<8 

JAARLASTEN PARTIKULIERE EIGENAAR 

600000 ,-------r---~---~-------,-------

500000 

400000 

300000 

200000 

100000 

0 

1-1ENU1 MENU2 MENU3A 

EXPLOITATIEOVERZICHT GOOILAND (partikuliere eigenaar) 
OVERZICHT JAARLASTEN 

: I I l 

l i l ; 
INGREEP KOSTEN! iMENU 1 !MENU 2 1MENU JA !MENU JB !MENU 3C 
nrto ingrttpkoS1fn (totufl ! fQ0<4SS5j som341 641721( 6467017i G2691S7i 
lbl-, al-_di,•oz,w+r i 30X! 1801 ~06! 1S2~600i 19251~( 1940105! 1SS0756i 
1.-tw i ~ 20Y.i 15612181 15S4787i 1668476i 1681425! 16299S8i 
brvto t:na!l in~rupko!:t!n i 9367309 ! 9508722! 10010854; 100885471 9779931! 

i i 
KAPIT AALU.STEN 
u.n~'nig~ dtkking j 6U%i 5620385! 5705233! 600S512i 6053128! 58679591 
1rnt no~ I! finllllCitr~ 40Y.i 374&9Hl 3SOH891 40~4H1i 4035419! 39119721 
liurfutfn finllllcitrinil40 jnr.l%1 ! 28105( 2852961 300362[ 302693[ 293434: 

' ! ! ' ' 
OHOERHOUDSKOSTEN . ; j ! 

ntft' ondtmouds~.o!ltn [ia:ort 16734{ H9501 j 1f6418! 16WSj 175403! 
Ut .. ~N+r ; ! 2('~ ! mss: 33900! mss: ms&: 350Sti 
btw ; ! 20Y.i . 40162! 4C•t eo: 39955! 399551 42097i 
bruto iuJ1U1tn ondtrhoud i 240975 i 244081 1 23972Bi 239728 1 252580! 

' ' ' i i 
ENERGIE~OSTENi ' j 

b!rt".tnd 9a.n•trbuik in m3 t'~r jul 1039881 103888! 73108! 729361 44000i 
9lSPriis (incl btw) 0,43 1 0.43i 0. ~3 ! 0,43j 0.431 0.43i 
@'n~r~iekos1!n l 44672 ! 44672 31436! 31362 j 18~20 1 

g~C>IT.t..TIE o·~EFiliCKT MENU 1. ;MEN~. 1MENU 3A _ jMENU 3& jMEUU 3C 
~!TAAL 1 1e1C5( m195 j 300362! 302S931 ~~343~ 
gNDERHp uo ~4G91~i 244\131' mna1 23sm : 2m~ 
ENERGIE i i 4<lmj 44m j 3143S: 313Sl! 1 ~920 1 
WGRJ.~,,RL,STEI~ 566700! 5l 4049; 571 521 1 57378( 5649341 

MENUJB MENU3C 

NEBEST EY.ALT3Xl.S 2f.-1Q-88 

lii ENERCiiE 

Dl ONDERHOUD 

11 INGREEP 



NEBEST EXI'.LT ULC 2~-IQ-88 

JAARLASTEN RESTAURERENDE INSTELLING 

400000 

350000 

300000 

250000 

200000 

150000 

100000 

50000 

0 

MENU! MENU2 MENU3A MENU3B 

EXPLOITATIEOVERZICHT GOOILAND (restaurerende instelling) 
OVERZICHT JAARLASTEN 
INGREEPKOSTtN }IENU 1 !MENU 2 !MENU 3 .~ !MENU 38 !MENU 3C 
ntiiO ingrr•pkosten (totaal) ! 6004685! 6095~3{ &41721{ 641;70171 &i~~1~7 i 

abk,al<,divoz,w+r 30Y. ! 1801406] 181tiSOOj 1S251f{ 194n105j 18t0756! 

brut.o totaal ingre!pkosten mms : 9508722 i 1001085{ 1oose5~7 : smm i 

KilPIT AALl.ASTtH 
SOY. j 80088831 8070&381 78233~5 : 

rtst no:;~ te financieren 20%1 2002171 i 20177091 I ~5~986 ! 
iur1as1tn financitrin9 il-tO jaar.7~1 140527 1 142648 i 150181 i 151H7 ! 146717! 

OHOERHOUOSKOSTtH! i 
nt~o ondt:tloud!~.osten Our) 167l44! 1(9501 : lf6478 i 16W( 1754031 
lJI' .. w+r 20Y.! 33459! moo: 3329Si m~s: 35081: 

~"" ~0~( 401621 40~80 1 399~5 ! ms5! 42097! 
bruto iurl!!:ttn onderhoud l 240975 1 2H081 j 239728 1 239728! 252580: 

ENERG1EKOSTtN 
bt~tl-.tnd ça!'\'trbui~ in m3 oer jur 10:<6881 1 o~ees: 731(•9' m~s: 44ÖQci' 

0,43' 0 43! 
31362! 1aslöt-

9a.!DnJ! (i~d btvd 0,431 0,431 0.431 Co.43i 
tn!rgi~?~C'~en ~4672 1 4~672 1 314361 

i<:':'::_t,Qf!ATIE OVEP.ZICHT MENU 1 !MENU 2 !MENU lA MENU 38 •MENU 3,~--:-::1-

~~~~~Jo 
!405l7 i I ~2~4~1 1~·0181' 1513~7: 14S717 
i4•)3:5 ~ W~Bi i n~ne; 2J~72Bj 25~·seo 

~ERGIE ' ~"'~n ~ ~~m : ?.; 4îf' 313&21 1Ëo'-
ITEGR.JA .•.P.USTEI~ 42617( 431401 : 421H6i 422438; 418217 

MENU3C 

NEBEST EXI'.LT ülS 2~-1 o-B8 

lil ENERGIE 

[] ONDERHOUD 

Cl INGREEP 


