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De Casus 

Hogeschool Rotterdam heeft in 1992  
het oude Unilever Hoofdkantoor  
overgenomen, voor een symbolisch  
bedrag. De investering van de 
renovatie heeft de Hogeschool 
Rotterdam zelf gedaan. 
HR neemt het gebouw, na een forse 
opknap beurt, aan het begin van 
schooljaar 1992/93 in gebruik. 
Echter begin van deze eeuw ontstaat 
er een ongenoegen inzake de 
functionaliteit. Vooral zijn er veel 
klachten over het comfort van het 
gebouw.  



Er moet iets gebeuren. 
Het College van Bestuur geeft een 
startsein voor een aanbesteding 
van de klimaat installatie in 2005 
deze aanbesteding wordt 
uitgewerkt tot een DO en uitgezet 
in de markt. Gelijktijdig wordt de 
bouwaanvraag ingediend. 
Deze wordt afgewezen, de 
installatie was grotendeels op het 
dak gesitueerd en dit was voor 
monumentenzorg onacceptabel. 
In 2006 is de aanbesteding van de 
markt gehaald. 



De volgende stap. 
In 2010 stapelen de klachten zich 
op, er wordt een nieuw initiatie 
document opgesteld, en de scope 
wordt fors uitgebreid. 
Brandveiligheid, Gevel, Klimaat 
en ruimtelijke indeling zijn nu 
onderdeel van de scope. 
Het plan wordt middels een 
aanbesteding in de markt gezet.  
Uitgangspunt hierbij is dat de 
installatie adviseur leidend 
wordt, en hij in de aanbesteding 
een team moet vormen dat de 
opdrachtgever overtuigd van de 
ingeslagen weg. 



Het projectteam 
• DWA Advies. 

• Wessel de Jonge Architecten 

• Zonneveld  

• Abstract Bouwmanagement 

In overleg wordt een ontwerp 
uitgewerkt tot op DO+ niveau, 
en de bouwaanvraag, inclusief 
monument paragraaf, 
ingediend 



De scope in vogelvlucht 
• Klimaat installatie (uit zicht); 

• Gevelkozijnen vervangen; 

• Asbest sanering; (gevelkit, vloer en binnengevel) 

• Verlichting vervanging; 

• Vloerbedekking; 

• Monumentale elementen herstellen; (Tegelwerk 
gevel, Glas in Lood etc) 

• CV radiatoren, in stijl; 

• CO2 en Temperatuur; 

• Ventilatie met VAV; 

• Vraag gestuurd. 

 



Oplossingen 
Gevel herstel en vervanging kozijnen, belijning kozijnen afgestemd met 
Monumentenzorg 



Met respect voor het monument, maar 

een installatie toekomst gericht. 

Lokaal nieuwe stijl^ en Centrale Installatie Gang> 



Techniek van deze tijd. 



De basis installatie. 

• In de kelder is een LBK  
geïnstalleerd met een capaciteit 
van 100.000m3/h; 
• Deze LBK kan 100% van de  
vraag naar lucht aan; 
• In deze LBK zijn 4 koelcompressoren 
opgesteld, samen goed voor  
80% van de maximale vraag; 
• 100% was ruimte technisch  
niet haalbaar; 
• Na 1,5 jaar operationeel is de  
bezetting in combinatie met de  
VAV vraag niet boven de 75% gekomen. 



Resumé 

• De school heeft een grootschalige renovatie 
ondergaan, in 4 fasen van een half college jaar; 

• Drie fasen zijn in gebruik, en gedurende een half 
jaar is +/- 5000m2 na asbest sanering 
gerenoveerd en weer in gebruik genomen; 

• De nieuwe installatie voldoet aan Frisse scholen 
klasse B, klimaat klachten zijn verleden tijd; 

• De gevel is verbetert, de Rochussenstraat kant 
ligt aan een van de drukste verkeersaders van 
Rotterdam, en voldoet geheel aan de eisen. 



Het resultaat 



Vragen 


