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Het gesprek

Binnenhof klaarmaken
voor de toekomst
Dagelijks lopen op het Binnenhof duizenden mensen rond,
van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Ministers en
journalisten, ambtenaren en toeristen, volksvertegenwoor
digers en buurtbewoners. Die laten vanzelfsprekend allemaal
hun gebruikssporen achter. Na de zomer van 2020 begint de
renovatie die het monumentale gebouw door de komende
decennia moet loodsen.
“Het Binnenhof is versleten. Daken, leidingen, roltrappen,
liften: bijna alles wordt vervangen”, zegt projectdirecteur
Pieter Dijckmeester van het Rijksvastgoedbedrijf. Ook wordt
de renovatie aangegrepen om asbest te verwijderen, de brand
veiligheidsvoorzieningen aan te passen aan de nieuwste
inzichten, de bezoekerscapaciteit te vergroten en de veiligheids
eisen te actualiseren.

Renovatie Binnenhof
Het Binnenhof in Den Haag is een verzameling van gebouwen
waarvan de oudste al 800 jaar oud zijn. Hier zetelen de Eerste en
Tweede Kamer, een deel van de Raad van State en het ministerie
van Algemene Zaken. Na vele jaren van intensief en continu
gebruik, is grootschalige renovatie noodzakelijk. Voor meer
veiligheid en betere (werk)omstandigheden voor de mensen die
er werken en voor de bezoekers. En om dit cultureel erfgoed voor
de lange termijn te behouden.
Tijdelijke huisvesting
De renovatie begint na de zomer van 2020. De Tweede Kamer
verhuist tijdelijk naar de Bezuidenhoutseweg 67, de Eerste Kamer
en Raad van State naar het Lange Voorhout 34-36/Kazernestraat.
Het ministerie van Algemene Zaken wordt gehuisvest op het
Catshuisterrein. Eind 2025 verhuist iedereen terug en wordt het
Binnenhof weer in gebruik genomen.

Voor deze omvangrijke klus trekt het Rijksvastgoedbedrijf
5,5 jaar uit. Dijckmeester: “Onze planning is erop gericht om
meteen na Prinsjesdag 2020 te beginnen, op de derde woensdag
van september.” Maar voor het zover is, zijn goede afspraken
nodig over de gewenste aanpassingen aan de gebouwen.
De wensen en eisen van de mensen die in de panden werken zijn
daarbij bepalend. Een team van architecten en technisch adviseurs
vertaalt deze wensen en eisen in een ontwerp. Ook partijen als de
gemeente Den Haag en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE)
kijken mee. Dijckmeester: “Zo’n ontwerpproces is een intensief
traject, waarbij het soms even duurt voordat je er met elkaar uit
bent. Zo ook op het Binnenhof. Ik vind het belangrijk dat we dit
zorgvuldig doen. Het gaat hier immers om het oudste, nog in
gebruik zijnde parlementsgebouw ter wereld.”
Zoveel is duidelijk: de renovatie is niet alleen in bouwkundig
opzicht ingrijpend, ook voor de omgeving. “Voor de omwonenden
in de omgeving willen we de hinder vanzelfsprekend zoveel
mogelijk beperken. Door afspraken te maken met de bouwers en
door goed en tijdig te informeren. Maar overlast zal onvermijdelijk
zijn. Toch willen we de omgeving ook laten zien bij wat voor een
bijzonder project zij op de eerste rij zitten.”
Voor de ondernemers in de buurt is het daarnaast zaak dat
‘de loop’ in het gebied blijft. “We zetten ons ervoor in dat het
aantal bezoekers van het Binnenhof en directe omgeving tijdens
de renovatie gelijk blijft. Bijvoorbeeld door met de buurt en
de gemeente activiteiten te organiseren rondom de bouw en
de historie van het Binnenhof.”
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Het Binnenhof van...
Anita van der Helm
Ondernemer, bewoner en bestuurslid
Bewonersvereniging Rondom het Plein

We willen weten
waar we aan toe zijn
Anita van der Helm heeft een dansschool aan de Lange Poten,
op de eerste verdieping tegenover het Binnenhof:
Tango Centro. En ze woont er pal naast. Niet verwonderlijk
dus dat ze alle ontwikkelingen rondom de renovatie van het
Binnenhof op de voet volgt.
“Ik zit hier natuurlijk prachtig, midden in de stad, tegen over een
markant gebouw, het politieke hart”, vertelt Anita zittend aan
de rand van de dansvloer. “Daar kan ik echt van genieten. Maar
tegelijkertijd ben ik bezorgd om wat er komen gaat. Hoe zit het
straks met de bereikbaarheid, met de herrie, met stof en zand?”
En dat is meteen de grootste klacht die Anita heeft: de communicatie is niet duidelijk. “Al twee jaar krijgen we informatie toegezegd
die vervolgens niet of veel later dan beloofd komt. Wij -ondernemers
én bewoners- willen gewoon weten waar we aan toe zijn.”
Maar ze spreekt ook goede hoop uit. “Binnenkort krijgt het pand op
de hoek van de Kalvermarkt en de Korte Houtstraat, recht achter
mij, een nieuwe gevel. Een heel pakket aan maatregelen moet de
overlast voor de omgeving in de komende tien maanden zoveel
als mogelijk beperken. Als die maatregelen werken, geeft dat
vertrouwen voor de renovatie van het Binnenhof.”

“Hoe zit het straks met
de bereikbaarheid, met de
herrie, met stof en zand?”
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Sander van der Eijk en Ulbe de Boer

Het Binnenhof is
van ons allemaal
In het dagelijks leven goede vrienden, op zondagmiddag bij Tango
Centro partners in Latino-ritmiek. En allebei als Hagenaar gezond
betrokken bij de renovatie van het Binnenhof.

“Het Binnenhof is de
navel van de stad”

“Het Binnenhof is de navel van de stad: van hieruit heeft Den Haag
zich ontwikkeld tot wat het nu is. Daar moet je heel voorzichtig
mee omgaan,” zegt Sander. “Voor mij is het vooral belangrijk dat
het karakter en de sfeer behouden blijven. En dat je de omgeving
meeneemt in wat je doet. Want het Binnenhof is toch een beetje
van ons allemaal.”
Ulbe is het volledig met hem eens. “En ik hoop dat de politiek de
druk van de publieke opinie durft te weerstaan als het gaat om de
kosten. De verbouwing gaat hoe dan ook heel veel geld kosten: slik
die pil en bezuinig niet op de afwerking. Zorg in elk geval dat je na
de renovatie terugkijkt op een resultaat waar iedereen trots op is.”
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De werkdag van...

Michiel Buren

Oog voor techniek
en publiek
Michiel Buren is technisch manager bij het Rijksvastgoed
bedrijf. Met een team van specialisten zorgt hij ervoor dat het
gerenoveerde Binnenhof straks voldoet aan alle technische
wensen en eisen.
“De renovatie is allereerst een technische opgave,” legt hij uit.
“En een ingewikkelde bovendien. In het gebouw van de Eerste
Kamer bijvoorbeeld, is nu geen installatie voor ventilatie en
koeling aanwezig. Op een warme zomerdag kan de temperatuur
daar dan ook flink oplopen.”
Momenteel zoekt het team daarom naar een logische maar ook
bouwhistorisch verantwoorde plek voor de nieuwe klimaatinstallaties. “Deze zomer laten we de fundering van de oude kelders
onderzoeken. Mogelijk kunnen we die gebruiken om de techniek in
onder te brengen. We gaan op enkele plekken de grond in om dat
in beeld te brengen. Dat onderzoek doen we in nauwe samen
werking met de afdelingen Archeologie en Monumentenzorg
van de gemeente. Samen zorgen we ervoor dat belangstellenden
kunnen meekijken, want er wordt natuurlijk niet iedere dag
gegraven op zo’n historische plek.”

“Deze zomer laten we
de fundering van de oude
kelders onderzoeken”
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Binnenhof actueel

Gratie voor
Hotel Central
Het karakteristieke voormalige Hotel Central aan de Lange
Poten blijft behouden. Dat schrijft staatssecretaris Raymond
Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in
een brief aan de Tweede Kamer op 27 februari jl.
Zijn besluit betekent minder bouwoverlast voor de directe
omgeving. Het is bovendien duurzamer dan sloop. Het gebouw,
dat bijna 100 jaar geleden werd neergezet als hotel en waarin nu
Perscentrum Nieuwspoort en een deel van de Tweede Kamer zijn
gehuisvest, wordt meegenomen in de renovatie van het Binnenhof.
Over Hotel Central kwamen klachten binnen over het klimaat.
Om die reden wilde de Tweede Kamer onderzocht hebben of het
pand misschien beter vervangen kon worden door nieuwbouw.
Maar tijdelijke maatregelen ter verbetering van het binnenklimaat
van het pand blijken effect te hebben gehad. En dat betekent
dat het ook blijvend op het gewenste niveau gebracht kan worden.

Binnenhofschatten

Kijken naar de oorsprong
van Den Haag

Bouwkalender 2019
Medio juli

Funderings- en archeologisch onderzoek

Als de aannemer deze zomer op vijf plekken rond het Binnenhof
funderingsonderzoek doet, kijkt Andjelko Pavlovic mee.
Als archeoloog in dienst van de gemeente Den Haag.

Najaar

“Het Binnenhof is als regeringszetel niet alleen het belangrijkste
stukje van Den Haag. Maar ook het oudste. De fundamenten van
het Binnenhof, uit het begin van de 13e eeuw, vormen namelijk
ook de oorsprong van Die Haghe: een boerendorpje aan een klein
duinmeertje. Totdat de Graven van Holland er neerstreken. Alles
wat we daar in de diepte vinden, kan ons meer vertellen over de
ontstaansgeschiedenis van het Binnenhof en de stad Den Haag.”

Planning onder voorbehoud. Kijk op
www.rijksvastgoedbedrijf.nl/binnenhof
voor de meest actuele tijdlijn.

◆ Voorontwerp renovatie Binnenhof gereed
◆ Informatiebijeenkomst omgeving Binnenhof

Evenementenkalender 2019
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11 juni t/m 21 juli

Zomerpodium voor de Koninklijke Schouwburg

Eind augustus t/m september

Buitententoonstelling Topstukken Nationaal Archief
rondom Binnenhof

9 - 17 september
Prinsjesfestival

14 - 15 september
Open Monumentendag

December

◆ The Hague Highlights, lichtshow op de Ridderzaal
◆ IJsbaan op het Plein
◆ Extra Open Monumentendag

Kijk op www.denhaag.com/nl/museumkwartier
voor meer informatie.

Wist u dat...
Nog lang niet alles is bekend over de geschiedenis van het
Binnenhof. Zo buigen onderzoekers zich momenteel over
de vraag of het waarschijnlijk is dat het graf van Johan van
Oldenbarnevelt nog op het Binnenhof ligt. En of het dan
mogelijk is zijn overblijfselen te vinden en te identificeren.

COLOFON
Nr 1 - Juli 2019
Deze informatie is voor bewoners, ondernemers
en overige betrokkenen in de directe omgeving van
het Binnenhof. Er kunnen geen rechten aan
worden ontleend.
Meer informatie vindt u op
www.rijksvastgoedbedrijf.nl/binnenhof.
Hier vindt u de nieuwsbrief ook digitaal. De volgende
nieuwsbrief verschijnt in het najaar van 2019.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen
met Informatie Rijksoverheid: telefoonnummer 1400
(op werkdagen van 8.00 – 20.00 uur) of via
www.rijksoverheid.nl/contact.
Via postbus.RVB.renovatie.binnenhof@rijksoverheid.nl
kunt u in contact komen met omgevingsmanager
Marieke van den Bosch.
Op www.denhaag.nl onder ‘contact’ leest u hoe u in
contact kunt komen met de gemeente.
Dit is een uitgave van het Rijksvastgoedbedrijf in
samenwerking met de gemeente Den Haag.

English
This newsletter is produced to inform residents,
businesses and shop owners in the vincinity of the
Binnenhof regarding planned renovation works.
You will find the English version of this newsletter at
https://english.rijksvastgoedbedrijf.nl/real-estate/
renovation-binnenhof.

Volg het Rijksvastgoedbedrijf
en de gemeente Den Haag ook op

facebook, twitter, linkedin instagram]

