
Projectbeschrijving GAK-kantoor, Scheveningen 

 

Adres: Scheveningseweg, Scheveningen 

Oorspronkelijk bouwjaar: 1972 

Architect: W. Th. Ellerman 

Oplevering transformatie: 2001 

Architect transformatie: Architectenbureau Hoogeveen, Amstelveen 

Opdrachtgever: Ballast-Nedam Woningbouw 

Programma: 28 appartementen (81 m2 – 199 m2) en 2 penthouses (ca 155 en 178 m2]; 

parkeergarage in kelder; stadsdeelkantoor en bibliotheek op begane grond 

Oorspronkelijke oppervlakte: 6.650 m2 

Oppervlakte na transformatie: ca.7.550 m2  

Afkoop erfpacht door Ballast Nedam: € 687.000 (peildatum 1999) 

Aanschafkosten door Facilitaire Dienst Den Haag: € 736.000 + jaarlijks € 26.000 erfpacht 

(peildatum 1999) 

Verbouwkosten: € 5.556.800 incl. installaties en sloopkosten 

Totale stichtingskosten: € 6.585,450  

 

Inleiding 

Bij een reorganisatie van het GAK rond 1995 wordt de vestiging aan de Scheveningseweg 

gesloten. Leegstand dreigt voor het kantoorgebouw in zeven lagen (ruim 6.500 m2 ) dat in het 

begin van de jaren zeventig werd ontworpen door de architect Ellerman. Op het moment van de 

reorganisatie is het kantoorgebouw sterk verouderd. Het is de vraag of het loont om te 

investeren in modernisering. Bij sloop zou de eigenaar geen toestemming krijgen om een nieuw 

bedrijfspand te bouwen van vergelijkbare omvang. Het gebouw is eigenlijk te groot voor deze 

woonwijk, maar men is eraan gewend en het is aanvaardbaar als er appartementen in komen. De 

transformatie, één van de eerste in zijn soort, kan doorgaan op het moment dat de gemeente 

bereid is om de begane grond en eerste verdieping te bestemmen tot stadsdeelkantoor en 

bibliotheek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Transformatie 

De reorganisatie van het GAK leidt ertoe dat meer kantoren vrijkomen, niet alleen in 

Scheveningen, maar ook in Rijswijk (daar gaat het om de Churchilltorens). Door de verkoop van 

het pand in Scheveningen te koppelen aan de opdracht voor het nieuwe kantoor van het GAK 

verwacht de organisatie een hogere opbrengst te kunnen krijgen. Om die reden is het GAK ook 

geïnteresseerd in de 

toekomst van het pand. 

Projectleider huisvesting 

van het GAK, Arie Visser, 

ziet transformatie naar 

woningbouw als een 

kansrijke oplossing. De 

locatie in Scheveningen ligt 

in een gewilde woonwijk 

met winkels en andere 

voorzieningen in de directe 

omgeving. Hergebruik is 

financieel aantrekkelijker 

dan sloop en nieuwbouw,  

omdat een nieuw pand van                Afbeelding 1. Gevelstudie in hout. (afbeelding Hoogeveen  

     Architecten BV, Amstelveen) 

vergelijkbare omvang niet geaccepteerd zal worden door de omgeving. Aan het kantoor van 

Ellerman is men gewend geraakt, al is het veel volumineuzer dan de omringende bebouwing.  

Frion - een landelijk opererende Friese ontwikkelaar - verwerft van het GAK de 

nieuwbouwopdracht en ontwikkelt een plan om het kantoor te verbouwen tot 

appartementencomplex. Architectenbureau Hoogeveen wordt ingeschakeld om te verkennen hóe 

in het gebouw woningen kunnen worden gerealiseerd. De eerste verkenning levert verschillende 

plattegronden en gevelontwerpen op. Afbeelding 1. laat een ontwerp zien van een gesloten 

houten gevel geperforeerd met ramen, een ontwerp dat volgde uit een verkaveling met relatief 

kleine woningen en de celgroottes die daarbij horen. Het eerste plan van Frion/Hoogeveen strandt 

als de gemeente niet bereid is om de begane grond en eerste verdieping te bestemmen voor 

publieke functies. Dat is essentieel, omdat wonen op deze verdiepingen minder aantrekkelijk is 

door gebrek aan privacy en uitzicht. Een alternatief plan in samenwerking met de Delftse 

studentenhuisvester DuWo blijkt een groot financieel tekort op te leveren en daarmee loopt de  

ontwikkeling vast. Frion verkoopt het gebouw na bemiddeling door de heer Visser aan Ballast-

Nedam Woningbouw. Deze opdrachtgever maakt, opnieuw samen met Architectenbureau 

Hoogeveen, een derde plan waarbij het gebouw wordt omgezet in appartementen in de vrije 

sector. De transformatie krijgt een stevige impuls als de gemeente aangeeft de begane grond 

alsnog te willen gaan gebruiken voor het Stadsdeelkantoor en de bibliotheek. Daarmee krijgt 

ontwikkelaar Ballast Nedam zekerheid over afname van een deel van het gebouw. Verder is 

duidelijkheid over belangrijk voor de verkoop van de appartementen. Met deze publieke functies 

op de benedenverdiepingen is het bovendien eenvoudiger om te voldoen aan de parkeernorm. De 

bibliotheekfunctie vereist wel dat enkele honderden vierkante meters worden toegevoegd, maar 

dat blijkt mogelijk op de bestaande kavel. In de periode waarin architect Arjen Hoogeveen werkt 

aan de transformatie van het gebouw verandert de maatschappelijke houding ten opzichte van de 

architectuur uit de jaren zeventig. Er komt meer waardering voor. De aanvankelijke gedachte van 

Hoogeveen en het projectteam was een planologische fout recht te zetten: het gebouw is wel erg 



kolossaal voor de kleinschalige woonomgeving. Mede onder invloed van de toenmalige voorzitter 

van de Welstandscommissie Thijs Asselbergs groeit de waardering voor de architectuur van 

Ellerman. De ‘plastic’ uitstraling van het gebouw wordt erkend en als een van de uitgangspunten 

genomen voor de transformatie. De horizontale gevellijnen in het ontwerp van Ellerman worden - 

zie afbeelding 2- benadrukt door de donkere kleurstelling voor de kozijnen te combineren met 

lichte Italiaanse keramische tegels als gevelelementen, die direct aan de gevel werden bevestigd. 

De keramische tegels geven het gebouw een bijzondere uitstraling. De kozijnen zijn inmiddels in 

een lichtere kleur geverfd, waardoor het gebouw weer wat ‘dikker’ oogt. 

 

Uitwerking 

Het derde transformatieplan begint met het verkennen van mogelijke plattegronden. Er zijn 

voldoende mogelijkheden voor aantrekkelijke woningen door de breedte van gemiddeld 17 meter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 2. Gevelontwerp zoals gerealiseerd (afbeelding Hoogeveen Architecten BV, 

Amstelveen) 

 



en de kolommaat van 7,20 m (4,80 m ter hoogte van de lift en trappenhuizen). Uiteindelijk wordt 

gekozen voor ruime doorzon-appartementen die via de bestaande twee portieken kunnen worden 

ontsloten. Dit leidt tot een zeer efficiënte verkaveling van het gebouw waarbij weinig vierkante 

meters uitvallen1. Het is verder de 

eenvoudigste manier om te voldoen 

aan de brandveiligheidseisen. Dure 

voorzieningen als brandwerende 

deuren en extra trappenhuizen zijn 

zo niet nodig. De fundering blijkt 

voldoende draagkracht te hebben 

voor een extra verdieping met twee 

dakappartementen. Deze bouwlaag 

wordt terugliggend - niet zichtbaar 

vanaf straatniveau – toegevoegd. 

Tussen de twee penthouses is een 

technische ruimte voor de 

installaties. Om de penthouses te 

bereiken worden de liftschachten 

verlengd. 

Hoewel de regelgeving het niet eist, 

staan architect en ontwikkelaar erop 

dat alle woningen een buitenruimte 

krijgen. Het hiervoor nodige 

uitkragen van de vloeren is technisch 

niet eenvoudig te realiseren, maar de 

(deels inpandige) buitenruimte draagt 

inderdaad bij aan de kwaliteit van de 

woningen. Vanaf de derde 

verdieping kan op de balkons de zee 

worden gezien. Buitenruimtes op de 

kopse gevel worden door de 

gemeente niet geaccepteerd. Met 

het oog op de geluidsbelasting van 

de kopse gevel zijn extra geluidwerend glas en suskasten aangebracht, en zijn de borstweringen 

rondom opgetrokken naar 1,40 m. 

In het gebouw is vooral de bestaande cassettevloer - een vloer van dunne betonnen platen in 

twee richtingen ondersteund door ribben - een punt van aandacht voor het bouwteam. Deze vloer 

is met ca 8 cm niet voldoende geluidwerend. Om dit op te lossen zijn verlaagde plafonds 

aangebracht. Dat heeft tevens als voordeel dat de aansluitingen van de nieuw te plaatsen 

wanden op de plafonds eenvoudiger kunnen worden uitgevoerd (geplaatst?? Anders 2x 

uitgevoerd), omdat de aansluitingen niet worden onderbroken door de ribben. De 

woningscheidende wanden worden in metal-stud uitgevoerd. De kolommen die het gebouw 

dragen zijn geïsoleerd om te voldoen aan eisen van brandwerendheid. De ruimte onder het  

 

                                      
 1

Gemeten in verhouding gbo-vvo: het gebruiksoppervlak (gbo) van woningen tot verhuurbaar vloeroppervlak die 

gebruikelijk is in kantoorwereld. Deze is in de regel tussen 60 tot 90%. Zie toelichting in bijlage X of TransformatieWijzer, 

SBR 2009.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3 en 4. Plattegrond en ontsluiting. Boven een corridorontsluiting, daaronder de portiekontsluiting 

zoals gerealiseerd (afbeelding Hoogeveen Architecten BV, Amstelveen) 

 

plafond is benut voor leidingtransport. Na verlaging van het plafond hebben de woningen een 

hoogte van ongeveer 2.40 m hoog, een gangbare maat in die tijd. Met de kennis van nu zouden 

architect en ontwikkelaar ervoor kiezen om de plafonds vrij te houden en de geluidwering te 

verbeteren door oplegvloeren met vloerverwarming. Dit is, in combinatie met warmte/koude-

opslag, een manier om in bestaande gebouwen aan de hedendaagse energieprestatie te voldoen. 

De samenwerking met de gemeente Den Haag tijdens de bouwaanvraag en de uitvoering verloopt 

soepel. Daarbij speelt ook een rol dat Ballast Nedam de woningen op een hoog kwaliteitsniveau, 

vergelijkbaar met de nieuwbouwnormen van die tijd, wil aanbieden in de kritische kopersmarkt. 

In 1999 wordt een bouwvergunning aangevraagd. In het gebouw zijn – afgezien van de gevel – 

nauwelijks sloopwerkzaamheden nodig geweest. Het gebouw blijkt op de bekende bouwfysische 

problemen na prima gebouwd. Tijdens de verbouwing komen geen nieuwe technische 

verrassingen aan het licht.  

 

Wanneer we het GAK-kantoor in Scheveningen bekijken vanuit de top tien van knelpunten bij 

transformaties1 , ontstaat het volgende beeld:  

 

 
 

Gebouwniveau  

Vluchtroutes in geval van brand Geen probleem na ontwerpbesluit de woningen via 

de twee bestaande portieken te ontsluiten. Via een 

[open] buitenruimte kan via een vluchttrappenhuis 

uit het gebouw worden gevlucht  



Gebouwefficiency Door handhaving van de bestaande 

portiekontsluitingen < 10% m2 verlies [gbo-bvo]  

Geluidsoverlast tussen woningen Opgelost met verlaagde plafonds 

Leidingtransport Binnen de woningen in ruimte tussen cassettevloer 

en verlaagde plafonds. Verticaal via bestaande 

stijgpunten 

Thermische prestaties gebouw Alle woningen zijn voorzien van dubbel glas???? 

Gevel te openen delen en doorspuibaarheid Oude gevel wel/geen te openen delen???? 

Nieuwe kozijnen met te openen delen 

Buitenruimte Aan het bestaande gebouw zijn balkons en loggia’s 

toegevoegd. Vloeren zijn ter plaatse uitgekraagd 

Locatieniveau  

Parkeren Geen probleem door aanwezigheid parkeerkelder 

Planologische medewerking gemeente Gemeente wilde meewerken aan 

bestemmingswijziging naar wonen inclusief 

optoppen met twee penthouses 

Geluidsbelasting op de gevel Geluidsbelasting op de kopse gevel hoger dan de 

norm. Opgelost middels suskasten, glas met 

hogere isolatiewaarde en ophogen borstwering 

naar 1,40 m 
1 Bron: TransformatieWijzer, SBR 2009. Toelichting knelpunten in bijlage 1. 

 

 

Terugblik 

Meerdere factoren hebben bijgedragen aan het slagen van het project. Een belangrijke impuls is 

geweest dat al voor de start van de verkoop van de appartementen een respectabele huurder van 

de begane grond bekend was. Een andere factor is de locatie, het project ligt in een gewilde 

woonwijk met winkels en andere voorzieningen. Ook de goede appartementenmarkt in deze regio 

heeft een gunstige invloed. Ten tijde van de oplevering zijn alle appartementen verkocht, 

waardoor de transformatie ook financieel een goed project is. De appartementen zijn in 

Scheveningen geliefd en komen zelden te koop.  

 



 

 


