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� Onafhankelijk advies- en ingenieursbureau te Nieuwegein met ruim 

45 jaar ervaring op het gebied van bouw, ruimte en milieu.

� Met honderd professionals hebben we alle specialistische kennis in 

huis om slimme, praktische oplossingen te ontwikkelen. 

� Klein genoeg voor persoonlijke aandacht, korte lijnen en maatwerk. 

Introductie LBP|SIGHT



� Milieu

� Ruimtelijke ordening

� Gebiedsontwikkeling

� Rentmeesterij

� Branchesecretariaten 
(NVTB, SAM, Cascade zand&grind, 

Fosag, Vaco, VIB, Platform 

Bodemkwaliteit, St. MRPI, FODI)

� Akoestiek

� Bouwfysica

� Brandveiligheid

� Duurzaamheid

� Energie

� Lawaaibeheersing

� Trillingen
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� Akoestiek � ruimteakoestiek

� Bouwfysica � daglicht

� Brandveiligheid � brandveiligheidsconcept in relatie met de tunnel
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begin 2008  - 2009  - 2010  - 2011 - 2012  - 2013 - 2016 

ontwerpfase

verificaties / vergunning / aanpassingen

bouw &  in gebruik



Ontwerpteam – bovenbouw 
Het nieuwe stadskantoor (HNK) Delft en de stationshal







Daglicht (ontwerpfase VO - vormstudie)



Daglicht (ontwerpfase VO - vormstudie)

“Het gebouwconcept: 

een ruwe diamant die zich voegt in de stad en in materiaal en detail, 

historie en toekomst samenbrengt. Dit komt onder andere tot 

uitdrukking in de vorm. Afgeschuinde hoeken en vlakken refereren 

aan de diamant.” 



Daglicht (ontwerpfase)



� Hoe is de daglicht op het tussenniveau tussen de 

ondergrondse perrons en de stationshal 

(het zgn. mezzanine niveau)? 

- kwalitatieve beoordeling van de daglicht

- vraag in het kader van de verificatie

� Voldoen de kantoren, die aan de patio’s gelegen 

zijn, aan de eisen t.a.v. daglichttoetreding?

- beoordeling op bouwregelgeving / Bouwbesluit

NEN 2057

- onderbouwing t.b.v. aanvraag vergunning 

Daglicht - vragen



Daglicht op mezzanine niveau

?
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Daglicht op mezzanine niveau?



Daglicht op mezzanine niveau?



Daglicht op mezzanine niveau



Kantoren aan de patio’s voldoende daglicht?

? ?



Kantoren aan de patio’s voldoende daglicht?



Daglicht - kantoren aan patio



Daglicht - kantoren aan patio



Daglicht - kantoren aan patio



Brandveiligheid 

bovenbouw in relatie met onderbouw?

?



Brandveiligheidsconcept

� Stadskantoor wordt bijna geheel voorzien van een 

sprinklerinstallatie

� Gelijkwaardigheid omvang brandcompartiment

� Flexibele indeelbaarheid in de toekomst

� Besparing brandwerend glas in de gevel met name brandoverslag 

ter plaatse van de patio’s.



Brandveiligheidsconcept

� Ontruiming en repressie

� 3 trappenhuizen

� Ontruiming middelste trappenhuis via kelder

� Aanvalsroute brandweer via het noord- en zuidelijke gelegen 

trappenhuis



Brandveiligheidsconcept

� Bij ontruiming geen interactie / menging van 

vluchtstromen van de stationshal en de publiekshal



Brandveiligheid - relatie met de tunnel

� Ondergrondse spoortunnel en perrons zijn niet 

gesprinklerd.

� Tunnel is voorzien van rook- en warmteafvoer (rwa)

� Groot brandcompartiment

� Grotere loopafstanden / vluchtafstanden

� Uitgangspunt stationshal ook niet gesprinklerd



Brandveiligheid - relatie met de tunnel



Brandveiligheid - relatie met de tunnel



Brandveiligheid - relatie met de tunnel

� Witteveen+Bos: CFD berekeningen van een treinbrand

� 3,5 m hoge rookschermen (60 minuten brandwerend) 

rondom de mezzanine waarmee een deel van de rook 

tegen wordt gehouden.





Ruimteakoestiek

?



Ruimteakoestiek

Eis nagalmtijd Stationshal

Op grond van de Richtlijn Normering van de 

nagalmtijd voor bouwkundige objecten, 

documentnummer RLN00070, d.d. 27-11-2002 

versie 001, opgesteld door Rail Infrabeheer 

mag de nagalmtijd in de 

stationshal maximaal 2,0 sec bedragen, 

bepaald voor het gemiddelde van nagalmtijden 

in de octaafbandmiddenfrequenties 500, 1000 

en 2.000 Hz.



Ruimteakoestiek



Ruimteakoestiek

� plafond: Sonacoustic (minerale wol + geperforeerde stucwerk)



Ruimteakoestiek

� plafond + wanden absorberend



Ruimteakoestiek

� plafond absorberend + wanden schuin 17 graden



Ruimteakoestiek

� plafond aluminium baffles + 100 mm minerale wol 

+ wanden schuin 17 graden



Ruimteakoestiek

� plafond aluminium baffles + 100 mm minerale wol 

+ wanden schuin 17 graden

1,6 sec



Detail lamellen
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daglicht

ruimteakoestiek

brandveiligheid

trillingen?

thermische 

isolatie?

lucht- en contactgeluid kantoren?

brandwerendheid 

hoofddraagconstructie?

warmte en 

vocht?

energie?

duurzaamheid?




