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Is een gebouw kapot als het niet zijn eigen 
energie oplevert? Als in 2050 al het 
Rijksvastgoed energie neutraal en circulair 
zal zijn. Hoe gaan deze werken en hoe zullen 
deze gebouwen eruit gaan zien?   
Marjan van Aubel Studio ziet zonnecellen 
niet langer als alleen een techniek, maar 
integreert deze op een mooie manier in onze 
dagelijkse leefomgeving. Tijdens het Young 
Innovator programma hebben ze onder 
begeleiding van de Rijksbouwmeester een 
voorstel gemaakt voor het Ministerie van 
Financiën in Den Haag. In het volgende 
voorstel wordt gekeken om zoveel mogelijk 
oppervlakte in het gebouw te gebruiken om 
op een esthetische en circulaire manier 
energie op te wekken. 
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Het beeld van zonnepanelen anno 2020

Aanleiding



_ Innovatie en op schaalbaarheid 
De oplossing is op schaalbaar voor gevels van allerlei 
verschillende soorten gebouwen. 

_ Klimaat mitigatie  
De oplossing draagt bij aan energiebesparing, het creëren 
van duurzame energie-voorzieningen en een neutrale CO₂-
uitstoot. 

_ Circulariteit  
De oplossing wordt ontworpen op basis van circulair 
ontwerpen. 

_ Klimaatadaptatie 
De oplossing houdt rekening met de effecten van het 
veranderende klimaat; hittegolven, piekbuien, stormen etc. 

_ Architectuur  
De oplossing respecteert de bestaande architectuur.  

Zoals afgesproken in het Parijs Klimaatakkoord van 2015 
streeft de overheid naar een CO2-arme vastgoedportefeuille 
van alle Rijksvastgoed in 2050. 

Het Rijksvastgoed bedrijf wilt hierin koploper zijn en al eerder 
haar gebouwen aanpakken.  De vraag vanuit het 
Rijksvastgoed bedrijf (RVB) via het Young Innovators 
programma was om met een voorstel voor het Ministerie van 
Financiën in Den Haag te komen voor energie leverende 
gevels. Gekeken wordt naar de maatregelen die genomen 
kunnen worden op het gebied van duurzaamheid maar 
waarin ook het monumentale karakter van zijn gebouwen 
behouden blijft. 

De uitdaging is op te splitsen in een viertal elementen, met 
respect voor de architectuur (5e element). Deze onderdelen 
moeten in het onderzoek naar voren komen maar naar eigen 
inzichten en te onderbouwen abstractie niveau worden 
verwerkt: 
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Vraagstuk
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Ook zonder het effect op klimaatverandering is het verstandig 
afstand te nemen van fossiele energiebronnen. Gebaseerd op 
bewezen voorraden van steenkool, aardolie en aardgas zou de 
mensheid het zonder aanpassing van haar gedrag nog ongeveer 
één mensenleven kunnen volhouden met deze fossiele energie. 
Dat alleen al is een goede reden om over te schakelen naar 
hernieuwbare energiebronnen. 
Maar de belangrijkste reden zou toch klimaatverandering 
moeten zijn. Puur vanuit wetenschappelijk vastgestelde feiten 
kunnen wij niet anders dan onze verantwoordelijkheid nemen en 
maatregelen treffen om excessieve klimaatverandering te 
voorkomen. Conform de klimaatverdragen van Parijs en 
Katowice zal de gebouwde omgeving in 2050 CO2-neutraal 
moeten zijn, en conform EU-regels hoort nieuwbouw in 2020 al 
‘nearly zero-energy’ te zijn. De grootste opgave zal niet energie 
neutrale nieuwbouw zijn, maar de aanpak van bestaande bouw, 
erfgoed in haar volle diversiteit. 

Het streven naar een CO2-reductie van 40 procent in 2030 en 60 
procent in 2040 en in 2050 geheel klimaat neutraal. Als de 
overheid haar eigen vastgoed CO2-neutraal weet te maken, zal 
zij daarmee een positief voorbeeld stellen voor Nederlandse 
bedrijven en burgers. 

Klimaat mitigatie: CO2-neutraliteit 

Het Klimaatakkoord van Parijs richt zich op het beperken van 
temperatuurtoename tot 1,5 graad,  gemeten vanaf het pre industriële 
tijdperk. Helaas wijst recent klimaat wetenschappelijk onderzoek al op 
de onhaalbaarheid van dat doel en zal naar schatting de aarde 
minimaal 2 graden opwarmen. Voor Nederland stelt het KNMI 
mogelijkerwijs een temperatuurtoename met 2 tot 3 graden. 

Wereldwijd zijn de verwachte gevolgen van temperatuurtoename 
frequentere hittegolven, langere periodes van droogte, afgewisseld met 
periodes van zware neerslag, zeespiegelstijging en meer heftigere 
stormen. Voor Nederland speelt zeespiegelstijging en de toename van 
neerslag, met langere periodes van zware regen en lange droogtes, een 
belangrijke rol. Op het moment is dit weer in Nederland al merkbaar met 
de toegenomen stormen en extremer weer. De meeste gebouwen zijn 
niet ontworpen voor een warm klimaat. Met een temperatuurtoename 
van 2 tot 3 graden Celsius, vragen gebouwen meer verkoeling terwijl ze 
vooral geëquipeerd zijn voorverwarming. Daarbij komt dat we in 
Nederland vanwege de donkere winters veel daglichttoetreding 
nastreven, terwijl grote ramen bij een warmer klimaat voor ongewenste 
zonbestraling zorgen in een steeds langere periode van het jaar. 

Dit betekent dat Nederland zich beter én slimmer kan aanpassen aan 
het klimaat. Bijvoorbeeld door. Bijvoorbeeld door de gebouwde 
omgeving beter af te stemmen op hogere temperaturen (en dus een 
grotere koelbehoefte), langere periodes van droogte, afgewisseld met 
periodes met heftige neerslag. Concreet betekent dit dat we onze 
gebouwde omgeving eigenlijk meer moeten (her)ontwerpen op een 
warmer klimaat, dus meer gericht op het voorkomen van koeling dan 
van verwarming, en op regenwater opslag als buffer voor drogere tijden.
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Duurzaamheid in Rijksvastgoed
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Ministerie van Financiën 
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Het gebouw, dat aan de Korte Voorhout en aan het malieveld in 
Den Haag ligt heeft een prominente plek in de stad
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Bouwjaar: 1975 
27000 m2 
2000 werknemers 
Architecten: Jo Vegter and Mart Bolten
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Na de bombardementen in 1945 werd het paleis van Justitie dat 
op de plek stond geheel verwoest. In 1975 werd op deze plek het 
Ministerie van Financiën gebouwd door Rijksbouwmeester Jo 
Vegter en Rijksgebouwendienst architect Mart Bolten. 

Het gebouw kent de volgende kenmerken:  

Van buiten: streng en gesloten 

Het gebouw had een relatief gesloten, strenge architectuur naar 
buiten. 

‘Zachte' binnenkant 

De binnenkant van het gebouw was juist zacht en werd 
gekenmerkt door twee ruime tuinen. 

Ambachtelijke details 
De ambachtelijke details zijn terug te vinden in de keuze van het 
materiaal en het kleurgebruik. Een voorbeeld is de houtafdruk in 
het beton. Omdat het beton ter plaatse in een houten 
constructie gegoten is, zijn de houtnerven te zien in het beton 
zelf.   

Brutalisme 

Deze stroming kenmerkt zich door het gebruik van in het zicht 
blijvend gewapend beton en strakke horizontale lijnen. 

Het brutalisme komt weinig voor in de Nederlandse 
architectuurgeschiedenis. Vanwege de hoge bouw kwaliteitendit 
gebouw een cultuurhistorisch belangrijk gebouw. 

Geschiedenis
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Trappenhuis

Interieur

Detail binnentuin

Details uit gebouw 1975
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1975 2008 

Facades 

8



Marjan 
van Aubel 
Studio 

Door de verouderde installatietechniek en ontbrekende thermische 
isolatie, werd 25 jaar na de bouw een nieuw plan gemaakt om het 
gehele gebouw te renoveren. Het consortium Safire (Strukton, 
Burgers Ergon, GTI, ISS Facility Services en een investeringsfonds van 
ABN Amro en Dutch Infrastructure Fund) werkte samen met 
architecten bureau van Meyer en Van Schooten Architecten aan het 
gebouw. Na de ‘strengheid” van het oude gebouw uit 1975 was er 
behoefte aan een meer open en transparant ministeriegebouw. De 
grote binnentuin werd een semi-openbare pleinruimte die overdag 
vrij toegankelijk is voor publiek. De kleine binnentuin kreeg een 
glazen overkapping en een nieuwe functie als centrale hal. De 
karakteristieke borstweringen van brutalistisch beton bleven 
merendeels gehandhaafd. 

Er werd een nieuwe glazen gevel gemaakt als een een dubbelehuid-
gevel met een ongebruikelijk brede buitenspouw. Een oplossing die 
niet alleen een hoge isolatiewaarde oplevert maar ook de 
belangrijkste onderdelen van het oude gebouw liet zien.   

Doordat de brede buitenspouw altijd op een gematigde temperatuur 
wordt gehouden door de uit het gebouw afkomstige ventilatielucht 
en zonnewarmte wordt het nooit echt koud in het gebouw. Dankzij 
de toepassing van dubbelehuid-gevels en ondergrondse warmte- en 
koudeopslag heeft het gebouw een epc van 0,96. 

De voormalige binnentuin vormt nu een grote overkoepelende ruimte 
met tuin waar ruimte is voor flex werkers, vergaderingen en zijn er 
een bibliotheek en bedrijfsrestaurant. 

bouwjaar: 200866,000 m2  1 
11750 werknemers 
Consortium: Safire /Meyer en Van Schooten Architecten 

Het ontwerp van Jo Vegter heeft door de ingrepen van Meyer en 
Van Schooten een totaal ander karakter gekregen. Van een 
streng en introverte kantoorgebouw naar een een open en 
transparant overheidsgebouw. 

Renovatie in 2008:
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Publiek en transparant gebouw, binnentuinen worden publiek en 
er ontstaat een collectief overdekt atrium 

Renovatie in 2008:

1010



Marjan 
van Aubel 
Studio 

Atrium 

Bovenaanzicht gehele gebouw Bovenaanzicht tuinen 

Doorsnede gevel 

Renovatie in 2008:
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Onderzoeksvraag:  

Hoe kan een gebouw zoveel mogelijk zonne-energie opwekken? 

Bij de kunstwerken van Christo en Jeanne-Claude werden hele gebouwen ingepakt. Hoe kunnen 
we een gebouw ook als een Power House gaan zien waarin het zo vele mogelijk energie 
opwekt? 
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Circulair 

Energie  

Design
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Als er gekeken wordt naar volgende aspecten: 
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De ligging van het gebouw ligt niet optimaal op het zuiden. 

Ligging:
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Opties voor het plaatsen van zonnepanelen op het gebouw: de betonnen facades

Facade

16



Marjan 
van Aubel 
Studio 

Opties voor het plaatsen van zonnepanelen op het gebouw: de glazen toren

Glas in toren
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Inspiratie beelden voor de toren; links en midden; glas in lood in kerken. Rechts: rainbow installatie van Olafur Eliasson

Inspiratie
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Keuze zonnepanelen: 
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_ organisch  

_ recyclable (gemaakt van PET) 

_ energie terug verdien tijd  6-8 weken 

_ circulaire bevestiging 

_ flexibel 

_ transparent

Organische Zonnepanelen: 

OPV, gemaakt van organische materialen, is een derde 
generatie zonnecel techniek.  De absorptie-
eigenschappen van de organische fotovoltaïsche cellen 
(OPV's) vertonen een hoog rendement bij weinig licht en 
zijn zelfs geschikt binnenhuis omdat ze ook het 
omgevingslicht opnemen.  De cellen zijn gekleurd en 
transparant en zijn flexibel. Dit zorgt voor meer opties in 
de toepassing en dragen bij aan de esthetiek.   
Ook de goedkopere productiekosten en het eenvoudige 
productieproces maken ze geschikt voor andere 
toepassingen dan standaard PV. 
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Zonnepaneel  
met keramische print: 
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_ levensduur 40 jaar 

_ recyclable 

_ keramische inkt (UV bestendig) 

_ hoge efficiënte 
Deze transparante keramische inkt wordt op de 
bovenkant van een standaard glazen PV geprint, 
hierdoor zijn er veel meer mogelijkheden te creëren door 
verschillend patroon en kleur gebruik. Het rendement van 
deze cellen veranderd minimaal door deze speciaal 
ontwikkelde inkt en manier van printen. Bepaalde kleuren 
hebben en beter lichtdoorlatendheid (en dus efficiëntie) 
dan anderen.  
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Kleur in spectrum
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Heliotropisme
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Bepaalde planten, zoals zonnebloemen draaien hun blad mee met de 
zon om zo meer zonlicht te ontvangen. Het ontwerp is op dit principe, 
genaamd heliotrophie gebaseerd. De zonnepanelen zullen dus ook net 
als deze bladeren meedraaien met de zon waardoor ze efficiënter 
zullen zijn. 
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Foto hieronder: LEONI Kitzingen, Duitsland 
- Het innovatieve ontwerp van Shadoglass 
zorgt voor schaduw in de kantoren van  
LEONI - Gedurende het gehele jaar. Colt  
heeft in totaal 1500 glaspanelen geïnstalleerd 
aan het gebouw. De zonwering is verticaal 
gemonteerd op de gevel, in  horizontale banen.

16   B U I T E N Z O N W E R I N G  &  S YS T E M E N  VO O R  D E  G E V E L

Afbeeldingen boven: German Primate 
Center Goettingen (DPZ) - Vooral in het 
ontwerp van het zonweringssysteem voor  
de foyer werd aandacht aan esthetiek be- 
steed. Een aantrekkelijke oplossing bieden 
beweegbare glazen lamellen. De opties  
kleur en vormgeving zorgen voor een 
bredere esthetische vrijheid in het gevel-
ontwerp. Bij de DPZ, werden de glazen 
lamellen uitgevoerd met de kleur  
„Parsol green“.

Draaisysteem

Bestaande techniek van beweegbare zonwering. Het concept zal bestaan 
uit mee bewegende zonnepanelen. De techniek zal voor de betonnen 
facade geplaatst worden. 
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Licht simulatie voor de periode van een volledig jaar (januari-december). De locatie en weer gegevens zijn deze vanuit Den Haag. 

Licht simulaties:
Zuid-West gerichte gevel.

De totale beschikbare straling op de gevel is gemiddeld genomen 600-850 
kWh / m2 gedurende 1 jaar.
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Licht simulaties:
Noord- Oost gevel.

Noord- West gevel.

Binnenplaats; zuid west

Noord- West

Noord- oost

Licht simulatie voor de periode van een volledig jaar (januari-december). De locatie en weer gegevens zijn deze vanuit Den Haag. 
27
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Licht simulatie voor de periode van een volledig jaar (januari-december). De locatie en weer gegevens zijn deze vanuit Den Haag. 

Licht simulaties:

Dak
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Gevel plus glas  Dak Atrium 

Focus gebieden
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Gevel

Het met de zon meedraaiende ontwerp voor de facade. De panelen zitten voor 

de betonnen facade. 
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Schaduwstudie- zuidoost gevel 

23 juni 13h

1 2
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4
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Schaduwstudie- zuidoost gevel 

23 juni 14h

Ritme gevel

Gekeken is dat de panelen niet in elkaars schaduw zitten zodat ze ten alle tijden optimaal zullen werken. 
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Patroon
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Inspiratie voor patroon keuze voor de zonnepanelen; samen maken ze een natuurlijk 
ritme door middel van kleurschakeringen.
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Patroon Facade
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Gekeken is naar de meest efficiënte kleur combinaties
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Zicht vanaf Malieveld

Totaal plaatje van het ontwerp gezien vanaf de meest prominente plek.
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Binnengevel

Voor de binnengevel is gekozen is voor een rustiger patroon met slechts de langere 
stroken.
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Toren

Op het glas van de toren komen OPV’s in de kleuren blauw en 

rood. 
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Toren

In de klimaat toren op het noorden gelegen, werken de OPV’s net als glas in lood 
ramen.
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Dak

Op het dak is er naast het plaatsen van zoveel mogelijk zonnepanelen ook ruimte voor 
een groene tuin waar planten en groenten kunnen komen.
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Atrium

Door niet alleen naar de buitenkant van het 
gebouw te kijken maar ook de binnenkant, zijn 
er nog meer mogelijkheden om energie op te 
wekken. Door het vele glas in het atrium zullen 
OPV cellen ook  in deze omgeving functioneren. 
Indoor Photovoltaics (IPV) werken niet alleen op 
direct, maar ook op gereflecteerd kunstmatige 
en daglicht binnenshuis. 

Door middel van een daglicht simulatie en 
lichtinval simulatie hebben we gekeken naar de  
toepasbaarheid van OPV binnen de ruimte. De 
uitkomst is dat deze installatie meer stroom 
genegeerd dan deze zelf nodig heeft voor de 
motoren en geïntegreerde LED lampen. Ervan 
uitgaande dat de lichtinval slechts 10% is tov vol 
zonlicht, wat ongeveer 100 mW / cm2 is. Bij het 
binnenlicht is geen rekening gehouden met het 
binnenlicht spectrum van het kunstmatige licht 
uit het gebouw zelf. 

Ook draagt het positioneren van de OPV's met 
een juiste oriëntatie naar de zon bij aan de 
efficiëntie.  

Door de zonnepanelen als kunstobject in te 
zetten op zo’n prominente plek in het gebouw, 
draagt dit bij aan de zichtbaarheid en 
acceptatie van deze techniek. 

_ De losse elementen draaien mee met het zonlicht. 

_ Passen in bestaande elementen van atrium 
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Atrium

Installatie gemaakt van meedraaiende OPV panelen die door middel van sensoren mee 
draaien met de zon. Door lichtsimulaties in het atrium te doen is de vorm en richting 
bepaald. De vorm van de installatie is ieder uur van de dag anders.

40



41

Marjan 
van Aubel 
Studio 

9 uur 12 uur 15 uur

Atrium
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Atrium

Schaalmodel van installatie
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Door de geïntegreerde LED lampen is de installatie ook in het donker zichtbaar.

Atrium
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Berekeningen met behulp van de TU Delft PV systeem 
tool geven een totale opbrengst van  

3 GWh per jaar.  

In deze berekening zijn de volgende aspecten 
meegenomen: 

_ Gemiddelde energie productie per jaar 
_ Paneel technologie 
_ Type PV systeem 
_ Hellingshoek 
_ Azimut Paneel  
_ Systeemlocatie: Korte Voorhout 8 2511 EK Den Haag 
_ Locatie KNMI weerstation: Voorschoten 
_ Oppervlakte 
_ paneel efficiëntie 
_ schaduwverlies per gevel door omgeving zoals 
bomen en andere gebouwen. (6.88%) 
_ Aantal uren piekzonlicht: 362 uur/jaar 
_ Jaargemiddelde systeemefficiëntie 
_ Jaargemiddelde omvormerefficiëntie 
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Het totale jaarlijkse energie verbruik van Het 
Ministerie van Financiën is  

4,74 GWh per jaar

Mede omdat er een data center in de kelder van 
het Ministerie zit, heeft dit gebouw zo’n hoog 
energie verbruik. Hierdoor wordt er nu maar 64% 
van de totale energiebehoefte voorzien. Data 
centers verbruiken gemiddeld zo’n 75% van het 
totale energieverbruik. Dit betekent, dat mochten 
deze niet aanwezig zijn de panelen voor meer dan 
100% van het totale energieverbruik zouden 
voorzien en dus energie neutraal. Een oplossing 
zou zijn om het datacentrum van stroom te 
voorzien door middel van een aparte windmolen. 
Een ander idee zou zijn om de warmte dat 
gegenereerd wordt uit dit datacentrum ook weer 
te gebruiken.  
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Atrium

45

’s nachts licht de oude Brutalistische toren geïntegreerde LEDs in het gebouw op, de 
elektriciteit wordt overdag opgevangen door de geïntegreerde zonnepanelen uit de 
toren.  
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Dit onderzoek heeft zich vooral gericht op de esthetische en 
circulaire inrichting van de zonnepanelen. Dit met doel zodat 
er een ander beeld kan gaan ontstaan over de intergratie 
van zonnepanelen in de gebouwde omgeving. Het voorstel 
laat zien dat er met reeds bestaande gebouwen nieuwe en 
onverwachte oplossingen toepasbaar zijn. Volgende stappen 
in een verdere pilot fase zullen zijn; kosten berekeningen en 
het verder uitdiepen van constructie.  
Het was ontzettend leerzaam om deze kennis samen te 
brengen tot een voorstel op een locatie als het Ministerie van 
Financiën. Er zijn nieuwe toepassingen en technieken 
bedacht zoals de zonnepanelen mee laten draaien met de 
zon en het op een circulaire manier bevestigen van de 
organische zonnepanelen. Door op verschillende schalen en 
op verschillende locaties (binnen en buiten het gebouw) is het 
ene gevarieerd voorstel geworden. Een voorstel wat hopelijk 
zal bijdragen aan een positieve, toch realistische visie op de 
energie transitie. 
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