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Eurojust Den haag
Het 18.515 m2 grote Eurojust aan de Johan de Wittlaan in Den Haag is het nieuwe gebouw van Eurojust, een orgaan van de Europese
Unie, opgericht om de effectiviteit en efficiency van nationale opsporings- en vervolgingsautoriteiten te verbeteren. Omdat het pand,
met een totaal terreinoppervlak van 1,2346 hectare, aan de ‘groene kant’ van het Haagse World Forumgebied is komen te liggen moest
architect Mecanoo het ontwerp hierop laten inspelen. Daarnaast is het ontwerp gemaakt met het oog op duurzaamheid, waarmee uiteindelijk een BREEAM-kwalificatie van 3 sterren (Very Good) en een score van 55,89% is gehaald. Eurojust wil met het nieuwe gebouw
uitdrukking geven aan haar duurzame ambities.
De Johan de Wittlaan is een brede laan naar Amerikaans voorbeeld en werd na de Tweede Wereldoorlog ontworpen door de bekende
architect Willem Dudok. De laan is bedoeld als scheidslijn tussen de stedelijke bebouwing aan de ene en het groen aan de andere
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kant. Mecanoo heeft de nieuwbouw van Eurojust zo ontworpen dat deze in de bebouwingsrichting van de oorspronkelijke gebouwen aan de kant van de Johan de
Wittlaan is gebouwd. Aan die zijde staat het twaalf verdiepingen hoge deel van het
gebouw. De laagbouw vloeit het beboste gebied in en sluit daar in schaal aan op
de bebouwing waar de laagbouw direct door omgeven is. Een publiek plein verbindt Eurojust met andere organisaties in het World Forumgebied. Om het pand
van Eurojust zo bescheiden mogelijk te houden heeft Mecanoo in het ontwerp
twee ondergrondse bouwlagen meegenomen.
Composietelementen en hellende glazen panelen
De gevel van de Eurojust bestaat uit elementen van composiet met aluminium gevelelementen die naar voren en naar achteren, of naar links of rechts hellen. Hierdoor ontstaat een speelse, afwisselende gevel. Door de schuine aluminium ramen
worden lucht en landschap op verrassende manieren weerkaatst. Binnen is de

Ondergrondse verdiepingen met uitzicht op de tuin

dubbelhoge lobby met verdiepingshoge ramen de eyecatcher. Hoe dichter bij de
grond je bent, hoe meer privacy je geniet. Via een brede trap met prachtig uitzicht
over de tuin kom je bij de ondergrondse verdiepingen. Mecanoo heeft de tuinen
ontworpen als glooiend duinlandschap dat in vorm en begroeiing aansluit op de
directe, groene omgeving van de wijk. Bij het ontwerp moest rekening gehouden
worden met de strenge beveiligingseisen voor Eurojust. In het ontwerp van de tuinen is dit op een natuurlijke manier gedaan door bijvoorbeeld het toepassen van
duinen en waterpartijen. De ondergrondse parkeervoorziening zorgt ervoor dat er
geen extra parkeerdruk in de wijk ontstaat.
Een innovatief en milieuvriendelijk Eurojust met BREEAM
De Eurojust heeft een BREEAM-kwalificatie van 3 sterren (Very Good) en een score
van 55,89% gehaald. Een hele reeks aan innovaties en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen hebben hieraan bijgedragen. Zo is de gevel lichtgewicht en prefab
uitgevoerd en heeft deze een zeer hoge RC-waarde. Door voor een ander type
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brandblusapparatuur te kiezen is er een kleinere buffer en zijn er dunnere leidingen in het gebouw nodig, waardoor materiaal wordt
bespaard. Het bouwvolume is geoptimaliseerd wat resulteerde in minder materiaalgebruik. De ondergrondse bebouwing is voorzien
van intensief daklandschap, wat gunstig is voor de isolatiewaarde. De beplanting in de tuinen is inheems en sluit aan op de omringende
natuur, wat de habitat voor flora en fauna vergroot. Ook heeft het gebouw daglichtregeling en aanwezigheidsmelders in de kantoren
en is er een warmte-koude opslaginstallatie voor de gebouwverwarming.
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Gereduceerde milieu impact tijdens het bouwproces
Aannemer Heijmans moest aan een aantal eisen voldoen om de impact op het
milieu tijdens de bouw te minimaliseren. Zo moest afval verminderd en gescheiden worden, zodat zo min mogelijk verloren ging. Zoveel mogelijk lokaal beschikbare materialen moesten gebruikt worden, ook voor het maken van de prefab
elementen. Door de gevel lichtgewicht uit te voeren was het transportgewicht lager, waardoor er sprake was van minder CO2-uitstoot. Er is integraal ontworpen
met behulp van BIM, waarmee faalkosten zijn verminderd en het tijdens de bouw
niet nodig was om zaken (deels) weer op te breken of te herstellen. De Eurojust is
vanuit Total Cost of Ownership (TCO) ontworpen, waardoor het onderhoud een
cruciale rol speelt in het ontwerp. De onderhoudskosten zijn hierdoor lager.
Duurzame producten, speciaal op maat gemaakt door Kawneer
Voor de Eurojust is door gevelbouwer TGM (Technisch Gevelbouw Management)
gebruik gemaakt van Kawneer systemen. Het basissysteem is de RT 72 Reflex 1.2

Lichtgewicht en prefab uitgevoerde gevel

in combinatie met de RT 72 HI+. De profielen van de RT 72 Reflex zijn 72 mm diep,
thermisch onderbroken en uitgevoerd met een speciale, gepatenteerde coating
op de binnenkamers. Die coating zorgt ervoor dat warmte gereflecteerd wordt,
voor een verbeterde isolatie. Daarnaast hoeft er minder isolatiemateriaal te worden toegevoegd om een bepaalde Uf waarde te halen. De kozijnen zijn in de matte kleur RAL 7024 gekleurd met Qualicoat klasse 2 poeder. Ook de scharnieren
zijn in deze grijze tint gelakt.
Een ander belangrijk criterium van de RT 72 Reflex is dat het systeem, mede dankzij de weloverwogen slanke opbouw, voor maximale daglichttoetreding zorgt.
Door de modulaire opbouw kunnen de verschillende systemen van Kawneer onderling gekoppeld worden. Deze combinatieopties zorgen voor nog meer mogelijkheden. Voor de Eurojust is een mix van de RT 72 Reflex 1.2 en de RT 72 HI+ als
uitgangspunt genomen en gebaseerd op deze systemen zijn speciale profielen en

RT 72 HI+ en RT 72 Reflex

projectoplossingen ontwikkeld om helemaal te voldoen aan de eisen op het gebied van duurzaamheid en isolatie. Ook veiligheid is
bij Eurojust een belangrijk punt. Om die reden moesten er op het gebied van veiligheid verschillende maatregelen genomen worden.
Denk aan eisen op het gebied van kogelwerendheid, waardoor onder andere een kogelwerendheidstest is uitgevoerd door Kawneer.
Ook in combinatie met deze bijzondere eisen zijn de gevraagde Uf-waarden van onder de 1,53 overal gehaald. Daarvoor is overigens
geen gebruik gemaakt van AlcoaTherm, maar wel van de HI+ isolatie. De oplevering van Eurojust was op 24 maart 2017.
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