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toiletblokken aan weerszijden van een centrale 
gang. Elke kamer is voorzien van een douche en 
van wasbakken.
Op de tweede verdieping is, naast een aantal 
achtpersoonskamers en stafruimten, het idee van 
een collectief slaaplandschap in bescheiden vorm 
gerealiseerd in een slaapzaal voor vijftig personen. 
De stapelbedden van de slaapzalen zijn speciaal 
ontworpen. Het onderbed is naar voren geschoven 
zodat het als zitbank dienst kan doen. Verder is elk 
bed voorzien van een boekenplankje en is in elk 
stapelbed een kast geïntegreerd. De gangwanden 
van de slaapzalen bestaan voor een groot deel uit 
(draad)glas. Alle kamers zijn direct verbonden met 
rond het gebouw doorlopende vluchtbalkons met 
stalen roostervloeren. Dankzij de aanwezigheid 
van deze vluchtbalkons is het niet noodzakelijk 
de staalconstructie tegen brand te beschermen en 
kan deze in het hele gebouw in het zicht blijven. 
De balkons dienen tevens als zonwering en als 
verblijfruimte c.q. droogbalkon voor de bezoekers. 
Het industriële karakter van de staal-en-

glasuitbreiding wordt voor een groot deel bepaald 
door deze vluchtbalkons en verder versterkt door 
de drie forse schoorstenen langs de oostgevel en de 
aluminium bekleding van de keukenunit.

Ook het bestaande landhuis is (in verschillende 
fasen zowel voor als na de bouw van de 
uitbreiding) door Van Klingeren verbouwd, 
inclusief de laagbouwvleugel die - samen met 
een kronkelende betonmuur die doorloopt tot 
in de collectieve ruimte van de nieuwbouw - een 
besloten tuin omsluit.      
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Locaties en concepten

ontmoeting als drager 



Concepten genoeg

• Prachtig erfgoed, behouden, Uber 
Circulair!


• Monumentale waarde, geschiedenis, 
verhalen vertellen


• Ook enorme kosten, gedoe, complex, 
waarde pas op lange termijn zichtbaar


• Den Haag blijkt ‘best vol’ te staan!


• Extra programma nodig voor sluitende 
businesscase

De “Stadsentree” is de eerste ontmoeting van iedere bezoeker 

van Den Haag. In het Paviljoen ontdek je alle toeristische 

attracties, ontwikkelingen, historie en toekomst van de stad. 

Dit informatiepunt is een uithangbord voor Den Haag en kan 

gecombineerd worden met commerciele voorzieningen, zoals 

een koffiecorner en een fietsverhuur. 

De locatie op het Julianaplein is een veel besproken locatie 

en daarom wellicht moeilijk haalbaar. Toch heeft dit concept 

veel te bieden voor de gemeente Den Haag, de Haagse 

touristische trekkers en zijn bezoekers. 

Welkom in de stad

Stadsentree

Times Sq
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Roten Kisten, Berlijn

Citymarketing, Amsterdam Stadsmaquette VR Experience

Koekamp of PleinDe Koekamp, op de route van het station naar het centrum, 

of het Plein, als pavilion naast het -wegens renovatie 

gesloten- Binnenhof, zijn goede alternatieve locaties.

Julianaplein
Bij binnenkomst in Den Haag Staat staat voor het station direct het van Klingeren 
Paviljoen als ontvangsthal voor alle bezoekers van de stad. Een betere plek is niet 
denkbaar!

Binnenhof tour

Stadshal, Gent

Plan van Aanpak



Een wereldconcept aan zee, met hippe horeca, fancy hotel, hangen, surf-retail, surfschool, 

etc. Dit is het nieuwe F.A.S.T. Mensen uit binnen en buitenland ontmoeten elkaar in Surf 

City, een concept met internationale bekendheid. Een must voor iedere surfer!

Wonen voor een doelgroep met specifieke wensen, die invloed wil hebben op de 

uiteindelijke verschijningsvorm en functionaliteit van het gebouw. Voorbeelden zijn 

een Boothuis, waar mensen boven hun eigen overdekte haven kunnen wonen of een 

woongebouw voor ouderen met een unieke hobby of gezamenlijke ruimtebehoefte.

De Haagse Hogeschool en andere (universitaire) opleidingen groeien. Er is grote 

behoefte aan studentenhuisvesting in Den Haag. Concepten als Studenthotel zijn 

hot! Het Van Klingeren Paviljoen leent zich vanwege de flexibele plattegrond voor 

studentenhuisvesting, maar kan ook een bijgebouw zijn van een nieuwbouwcomplex, 

waar ontmoeting plaatsvindt.

Een openbare ‘URBAN’ functie gecombineerd met een horecaruimte. De Basketbar: 

een basketbal veld bovenop een cafe waar koffie gedronken kan worden en waar een 

lekkere, eenvoudige maaltijd gegeten kan worden. Het paviljoen wordt door een jong 

publiek gebruikt, is toegankelijk, open, sfeervol maar bovenal rauw. Niet te sjiek maar 

speels en echt Haags.

Van Klingeren op een ‘high traffic locatie’. Het volledige paviljoen neerzetten, deels als 

sculptuur, deels als gebouw met afwerking en inrichting. De Rote Kiste van The Hague, hier 

vindt je alles over de stad, de geschiedenis, het informatie paviljoen over het Binnenhof 

tijdens de grootschalige verbouwing. Een Virtual Reality Experience over de canon van de 

stad Den Haag en de toegang tot andere functies, zoals een ondergrondse fietsenstalling.

Het paviljoen in ere hersteld, in het bos tussen de andere Rijksmonumenten.  Het Dudok-

achtige gebouw biedt een wijnkaart, heerlijke taart van Maison Kelder en een zonnig 

terras waar kids spelen in de speeltuin. Een gebouw dat in directe en open verbinding 

staat met zijn groene omgeving. 

Het Van Klingeren Paviljoen als Folly in de tuin van een museum of in een park. Het 

gebouw als kunstwerk en als drager voor de beeldentuin eronder en omheen. Het 

gebouw biedt (op termijn) ruimte om zalen te maken, ontmoetingsruimtes, projecties 

en kunst-installaties. 

CPO wonen

Surf City

Concept Hotel

Een on-nederlands woonconcept op een unieke locatie. Short-stay appartementen met 

luxe functies, zoals wellnes en gym midden in de duinen voor welvarende expats of als 

buitenhuis aan de prachtige Nederlandse kust!

Luxe/Modern  wonenStadsentree

Basketbar

Orangerie

Beeldentuin

Concepten





Het Van Klingeren Paviljoen is cultureel erfgoed, dat bewaard 

kan worden als onderdeel van de beeldentuin van het Haags 

Gemeente Museum. De flexibele opbouw van het paviljoen 

biedt de mogelijkheid delen op te bouwen, vloeren weg 

te laten en kleine ruimtes in het grotere volume te maken. 

Hierdoor kan het plaats bieden aan zeer grote sculpturen, die 

anders niet in het museum tentoongesteld hadden kunnen 

worden. Er is ruimte voor bijvoorbeeld workshops of een 

rustruimte. 

Door te beginnen met het neerzetten van de bestaande 

constructie, kan het paviljoen in de loop van de tijd groeien 

tot een steeds groter onderdeel van de beeldentuin van het 

museum.  

Beeldentuin

Beeldentuin

Rietveld Paviljoen

MFO Park Zurich

Parc de la V
illette, Parijs

Louwman Museum

Een goed alternatief zou het Louwman Museum 

langs de N44 richting Wassenaar zijn.

Gemeente MuseumDe voorkeurslocatie voor het Beeldentuin concept is het Gemeente Museum. Hier 

komt het paviljoen tot zijn recht als kunst-object en kan het een onderdak bieden aan 

grote kunstopjecten in de tuin van het museum.
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Uithof
De Uithof heeft mogelijk ook interesse voor een 

Concepthotel, met als thema Sporthotel.

Het Van Klingeren Paviljoen heeft een flexibele plattegrond 

die zich goed leent voor een studenten hotel. 

Vlakbij Station Holland Spoor bevindt zich een bijzondere 

plek, vlak bij het openbaar vervoer en op loopafstand van 

de Haagse Hogeschool. Langs de Trekvliet, op de Binckhorst, 

is een mooie ruwe locatie die zeer geschikt is voor een 

Studenthotel.

Het paviljoen bied ruimte aan gemeenschappelijke functies 

en een twee lagen studio’s. Het paviljoen kan uitgebreid 

worden met een extra volume, om meer kamers in het hotel 

kwijt te kunnen en de exploitatie te verbeteren. 

Concept Hotel

Student Studio's, londen
The Student Hotel, Den Haag

Nido Student Living, Londen

The Student Hotel, Den Haag

Student Hotel Suite

Binckhorst
De Binckhorst heeft verschillende goede plekken voor een concepthotel. Bijvoorbeeld 
als Student Hotel vlak bij de Haagse Hogenschool of naast Bink36 gericht op werken.

Concept Hotel



Locaties en concepten

BINCKHORST!
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CADEAUTJE!
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Binnen het concept van ZIP2516 is duurzaamheid breed en integraal verweven. Vanuit de 
gedachte van circulariteit en omdat wij vinden dat tijdelijkheid en kwaliteit echt kunnen 
samengaan. We hebben gekozen voor een gebouw dat in staat is om te ‘reizen’. Ook na 10 
jaar moet het gebouw nog zijn initiële waarde en gebruikscomfort bezitten. Alleen dan zal het 
gebouw voor langere tijd intensief gebruikt worden en van waarde blijven voor het gebied. Een 
volledig re-montabel gebouw gecombineerd met donor-materialen en een toekomstbestendig 
energieconcept. Een gebouw in staat om te verplaatsen en veranderen: flexibiliteit in programma, 
tijd, financiële haalbaarheid en locatie. 
Vanuit deze gedachte wordt het duurzaamheidsconcept gevormd door 3 pijlers:  

1. 100% Re-montabel en flexibel
2. Gebruik Donor-gebouwen en materialen
3. Energieneutraliteit klaar voor de toekomst

100 % Re-montabel en flexibel
We bouwen tijdelijk maar met een hoogwaardige kwaliteit. Dat vraagt om een re-montabel 
gebouw dat ook na verplaatsing in staat is om het concept met net zoveel overtuiging neer te 
zetten.

De volledig remontabele systematiek van het gebouw is te verdelen in een onderbouw en 
bovenbouw, en heeft als basis een stalen skelet. Dit skelet bestaat uit kolommen en liggers van 
gestandaardiseerde afmetingen die geen aanpassing behoeven. Deze constructieonderdelen 
worden telkens samengehouden door een ‘slimme knoop’. Deze is ontwikkeld door onze 
constructief-adviseur, IMd Raadgevend Ingenieurs. De knoop in ZIP2516 is ontworpen op basis 
van de knoop in de Tijdelijke Rechtbank in Amsterdam. De knoop heeft als voordeel dat de 
overige constructie-onderdelen (balken, kolommen, vloeren) geen aanpassing behoeven en na 
gebruik zonder ‘omsmelten’ kunnen worden hergebruikt. Het wordt zo zeer interessant om te 
investeren in de kwaliteit van het gebouw.

De onderbouw van het gebouw bestaat grotendeels uit hergebruikte materialen uit een 
parkeergarage, die relatief eenvoudig worden aangepast om ze remontabel te maken. 
De bovenbouw bestaat uit nieuwe materialen. Lichte quantumvloeren die worden opgelegd op 
het staalskelet en zo eenvoudig kunnen worden gedemonteerd. De stabiliteit wordt opgelost door 
fixaties aan knopen en prefab-betonnen kern. De gevel bestaat uit koppelbare gevelpanelen 
waarin ook de installaties verwerkt zitten. Zo behouden de plattegronden hun vrijheid en blijft het 
gebouw ook in gebruik flexibel.

Duurzaamheid, 100% re-montabel

04 Het Plan
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De volledig remontabele systematiek van het gebouw is te verdelen in een onderbouw en 
bovenbouw, en heeft als basis een stalen skelet. Dit skelet bestaat uit kolommen en liggers van 
gestandaardiseerde afmetingen die geen aanpassing behoeven. Deze constructieonderdelen 
worden telkens samengehouden door een ‘slimme knoop’. Deze is ontwikkeld door onze 
constructief-adviseur, IMd Raadgevend Ingenieurs. De knoop in ZIP2516 is ontworpen op basis 
van de knoop in de Tijdelijke Rechtbank in Amsterdam. De knoop heeft als voordeel dat de 
overige constructie-onderdelen (balken, kolommen, vloeren) geen aanpassing behoeven en na 
gebruik zonder ‘omsmelten’ kunnen worden hergebruikt. Het wordt zo zeer interessant om te 
investeren in de kwaliteit van het gebouw.

De onderbouw van het gebouw bestaat grotendeels uit hergebruikte materialen uit een 
parkeergarage, die relatief eenvoudig worden aangepast om ze remontabel te maken. 
De bovenbouw bestaat uit nieuwe materialen. Lichte quantumvloeren die worden opgelegd op 
het staalskelet en zo eenvoudig kunnen worden gedemonteerd. De stabiliteit wordt opgelost door 
fixaties aan knopen en prefab-betonnen kern. De gevel bestaat uit koppelbare gevelpanelen 
waarin ook de installaties verwerkt zitten. Zo behouden de plattegronden hun vrijheid en blijft het 
gebouw ook in gebruik flexibel.

Duurzaamheid, 100% re-montabel

04 Het Plan



Met de opkomst van de circulaire economie komen er steeds meer ‘donor’ gebouwen 
beschikbaar, en wordt ‘urban mining’ steeds vaker mogelijk. Zo hebben we ook New Horizon bij 
ons plan kunnen betrekken. New Horizon is een vooraanstaande speler op dat gebied en partner 
bij Cirkelstad Den Haag.

Het circulaire bouwen komt langzaam op gang omdat gebruikte materialen uit oude gebouwen 
niet goedkoper zijn dan de scherp geprijsde nieuwbouwmaterialen. Belangrijk echter, het gebruik 
van oude materialen leveren 75% reductie op in milieulast ten opzichte van nieuwe producten. 
Wij geloven dat ZIP2516 de uitgelezen kans biedt om, in aansluiting op de afspraken rondom 
Cirkelstad Den Haag, donor-materiaal ook voor tijdelijkheid in te zetten. 

Voor het donor-materiaal in ZIP2516 zijn we een samenwerking aangegaan met Michel Baars 
van New Horizon, die de beschikking heeft over diverse donorgebouwen. Met New Horizon 
hebben wij de afspraak gemaakt om een bestaande, niet meer in gebruik zijnde, betonnen 
parkeergarage uit Gouda (en wellicht een bestaande loods uit Den Haag) te gebruiken als 
materiaal in ons gebouw. De onderdelen van de parkeergarage wordt getoetst aan een 
materiaalonderzoek, en bruikbaar gemaakt voor ZIP2516. En daarmee komen we een heel eind 
(zie afbeelding): de betonnen TT liggers (3) gebruiken wij als vloer voor de 1e en 2e verdieping 
en voor de gevelpanelen op de begane grond. Met als basis het staalskelet kunnen ze in de 
toekomst dus gewoon mee verhuizen. De randbalken (5) gebruiken wij als traptreden in de 
trappen naar de Urban Playground, en zelfs de balustrades (4) en hellingbaan (1) kunnen we op 
die plek op nieuw gebruiken.

Met installatieadviseur Galjema hebben we onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor slimme 
gevelpanelen. De zogenaamde ‘Lease Facade Gevel’, een concept ontwikkeld door vele partijen, 
waaronder gevelleverancier Schuco, samen met de TU Delft biedt daarbij uitkomst. Wij stellen 
voor om hiervoor een Esco 2.0 te introduceren, een Energy and Comfort Solutions Service 
Company.
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ONS CIRCULAIRE GEBOUW IS OP 
ZOEK NAAR DONORMATERIALEN

Kanaalplaten
• ca. 3.500 m2
• h: 260mm
• l: ca 7m lang

Hoed- en Petliggers
• ca. 500m totale lengte
• h: 265mm
• l: 3,6m - 14,4m lang

Kozijnen
• BG en 4e verd.
• ca. 550m2 
• h: ca. 3,6m

Funderingsbalken
• Prefab betonsysteem
• ca. 250m tot. lengte
• min. B: 550mm
• min. H: 500mm
• 3,6m - 7,2m lang

Heb je andere materialen waarvan je ze 
graag terugziet in een circulair gebouw?
New Horizon: http://newhorizon.nl/

Contact:
bverlaan@heijmans.nl

ZIP2516.nl

Liftsysteem
• 5 stopplaatsen
• h: 3,9m bruto/laag
• cap: min. 10 personen

Balustrades
• 250m lengte
• ca. 1,2m hoogte

PV-panelen
• ca. 350m2 da-

koppervlak
• bevestigings-
• systeem

Funderingspalen
• Prefab betonpalen 
• of buispalen
• ca. 18m lang/stuk
• ca. 40 stuks

Kolommen 
• 100 stuks
• h: 3,9m bruto
• Hout of staal

Kolommen:

Gevel:

Installatie:

Houten balken:
Kopmaat: alles van 
200x200 tot 400x400

Staalprofielen:
HEA 160 - HEA 500  
HEB 140 - HEB 400
HEM 120 - HEM 260
Koker 160 - 400 

Totale gevel
U-waarde: ! 1,65

Open gevel delen
ZTA: ! 0,5 
(HR++ of beter)

Waterkoelmachine
Luchtgekoeld
ca. 120 kW

Wij zijn altijd geïnteresseerd in alternatieve 
donormaterialen voor de uitwerking van het 
ontwerp. 

Uitvraag moment: 
  25 Jun. 2018
Benodigd: 
  Q1-2019 in Den Haag

Vluchttrappenhuis
• 4 of 5 verdiepingen
• 3,9m hoogte/verd.
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• Materialen niet zo 1-2-3 beschikbaar


• Planning is key: geen opslag, direct 
de bouwplaats op (zekerheden)


• Grote elementen beter dan kleine 
onderdelen


• Project opknippen, gevel leasen? 
Kon toen nog niet (wie is eigenaar)


• Huidige eisen EPC (50%)


• Businesscase complex, tijdelijkheid 
in 10 jaar werkt niet.


• Wij waren te vroeg met ZIP!

Onderzoek Kavel 2 haalbaarheid

3 scenario’s die moeten worden onderzocht. + een mix.
• Maximaal programma in een efficiënt gebouw
• Ontwerpen vanuit donor gebouw(en).
• Minimale kosten middels eenvoudig standaard bouwen.

Te onderzoeken onderwerpen:
• Subsidies onderzoeken
• Parkeer-oplossing op verschillende manieren: (hoeveel is nog onduidelijk)
1. Op de urban playground met mixed use voor events
2. Op een tussenvloer achter het gebouw, voorgevel plint 6m hoog.
3. Geen parkeerplekken op eigen terrein. 

• Gebouw-efficiëntie, urban playground uitvullen, stijgpunten, entree zone
• Reeds verhuurd programma realiseren:
1. World Startup Factory, 1450m2 VVO

2. Happy Tosti, 590m2 VVO

 

Weerbarstige praktijk: voorlopig geen ZIP!
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KOMPAAN

FRANK IS EEN BINCK  
ca. 210 WERKPLEKKEN

ONE MILKY WAY 
ca. 150 WERKPLEKKEN

LOETJE

VERFFABRIEK DE VOS EN ZONEN

SURFPOEL

DE TITAAN    
ca.  550 WERKPLEKKEN

MOOOF  
ca. 660 WERKPLEKKEN

BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW
ca. 650 WERKPLEKKEN

UNIVERSE  
ca. 1.900 WERKPLEKKEN

KPN   
ca. 960 WERKPLEKKEN

GREENFOX 
ca. 50 WERKPLEKKEN

SECRID 
ca. 85 WERKPLEKKEN

CABFAB    
ca. 600 WERKPLEKKEN 

APOLLO 14    
ca. 200 WERKPLEKKEN

DE BESTURING  
ca. 30 WERKPLEKKEN

DE NIEUWE HALLEN  
ca. 315 WERKPLEKKEN

INNOVATIONLANE - BINCKHORST






