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TIJDELIJKE HUISVESTING 
ALGEMENE KEUZECRITERIA 

Algemene keuzecritaria 

• De Rijksbouwmeester adviseert om de tijdelijke huisvesting 
aan te wenden ais kans voor een jong bureau of een bureau 
met een jonge partner, dat door prijsvraaginzendingen, 
prijzen en nominaties, gerealiseerd werk of bijdragen aan 
actuele maatschappelijke debatten een grote mate van 
talent, ontwerpkracht en vakinhoudelijkheid uitstraalt. 
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LANGE VOORHOUT 34-36 
TIJDELIJKE HUISVESTING 

EERSTE KAMER 
RAAD VAN STATE 
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LANGE VOORHOUT 34-36 

TUDELUKE HUISVESTING 

EERSTE KAMER 
RAAD VAN STATE 



LANGE VOORHOUT 34-36 
OPGAVE & KENMERKEN ARCHITECT 

Opgave 	 Architect 

Doel 
Het doel van de opgave is de inpassing van de programma's van 
eisen van de Eerste Kamer, de Raad van State en het projectbureau 
Binnenhof in de tijdelijke huisvesting aan de Lange Voorhout 
(Rijksmonument Huis Huguetan) en de latere uitbreiding aan de 
Kazernestraat. 

Omvang 
Ca. 8.000m2  BVO 

Uitgangspunten 
• Het programma en het primaire proces van de gebruikers 

zal op een logische manier, met zo min mogelijk ingrepen, in 
het gebouw gepositioneerd worden en dient nagenoeg geen 
beperking te ondervinden in de tijdelijke situatie. 

• Er moet sprake zijn van een heldere interne routing voor alle 
verschillende typen gebruikers- en goederenstromen met 

-maatregelen die zorgvuldig zijn ingepast in het bestaande 
gebouw. 

• Het met heldere en trefzekere interventies in balans brengen 
van de belevings- en gebruikskwaliteit tussen het monument 
en de uitbreiding zodat beide gebouwen passend zijn voor 
hoogwaardig gebruik. 

• Het ontwerpen van een passende inrichting en opzet van de 
plenaire zaal voor de Eerste Kamer. 

• Het verbeteren van de entree en maaiveldaansluiting van de 
complexuitbreiding aan de Kazernestraat. 

• Het verbeteren van de samenhang van de buitenruimten 
tussen het monument en de uitbreidingen. 

Kenmerken 
Ontwerpkracht: het vermogen om heldere en 
trefzekere architectonische interventies te ontwerpen 
waarbij tegelijkertijd een zekere ingetogendheid en 
contextgevoeligheid wordt betracht met een grote mate van 
zorgvuldigheid in materialisering en detaillering. 
Ervaring: Het beschikken over affiniteit met het ontwerpen 
van interventies die zich moeten verhouden tot een bestaand 
gebouw. 
Oog voor context: het vermogen om het bestaande gebouw 
beter aan te sluiten op de omgeving en het zodoende creëren 
van meerwaarde voor zowel het gebouw als de omliggende 
situatie. 

• Conceptueel: het vermogen om uiteenlopende eisen en 
ambities te abstraheren tot een of meerdere heldere 
uitgangspunten voor het ontwerp. 

• Inleving: het vermogen om complexe en uiteenlopende 
functionele programma's van eisen te integreren in 
bestaande gebouwen. 

• Organisatie: het vermogen om efficiënt om te gaan met 
middelen en tijd ten behoeve van een optimale planning en 
organisatie. 

• Samenwerking: het vermogen om in teamverband met het 
Rijksvastgoedbedrijf, de gebruikers en de overige adviseurs 
te werken aan een gezamenlijk resultaat. 
Integratie: Het vermogen om in teamverband technieken 
van verschillende disciplines (architectuur, constructie, 
installatietechniek, bouwfysica, brandveiligheid en 
beveiliging) in balans met de ruimtelijke karakteristieken van 
de beide gebouwen te integreren tot een samenhangend en 
logisch geheel. 

• Omvang: voldoende medewerkers om zowel aan de 
voorliggende opgave als aan andere projecten te kunnen 
werken die tezamen de continuïteit van het bureau kunnen 
waarborgen. 

• Randvoorwaarde: Het vermogen en de wil om informatie 
(hard copy en digitaal) met een hoge rubricering te 
beveiligen. 
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Op deze pagina staan referentiebeelden waarvan het auteursrecht bij de architect(en) ligt. Om deze reden is de 
pagina gelakt. 
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Op deze pagina staan referentiebeelden waarvan het auteursrecht bij de architect(en) ligt. Om deze 
reden is de pagina gelakt. 

Architecten keuze 1 09 



Op deze pagina staan referentiebeelden waarvan het auteursrecht bij de architect(en) ligt. Om deze 
reden is de pagina gelakt. 
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Op deze pagina staan referentiebeelden waarvan het auteursrecht bij de architect(en) ligt. Om deze reden is 
de pagina gelakt. 

HAPPEL CORNEUSSE VERHOEVEN 
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LANGE VOORHOUT 34-36 
ARCHITECTENKEUZE 

HAPPEL CORNELISSE VERHOEVEN 

Deze motivatie volgt drie punten die het 
Aanbest 	eglement Werken 2016 
(ARW 2016) aanreikt voor het kiezen van een 
opdrachtnemende partij: (1) de vaardigheden, 
(2) de ervaring en (3) de omvang van het 
architectenbureau. 

Vaardigheden 
• Het is een jong bureau met een relatief 

volwassen portfolio dat een grote mate van 
talent, ontwerpkracht en vakinhoudelijkheid 
uitstraalt. 

• Het werk van het bureau toont heldere en 
trefzekere architectonische interventies 
waarbij tegelijkertijd een zekere 
ingetogendheid en contextgevoeligheid 
wordt betracht met een grote mate van 
zorgvuldigheid in materialisering en 
detaillering. 
Het werk van het bureau toont het vermogen 
om uiteenlopende eisen en ambities te 
abstraheren tot een of meerdere heldere 
uitgangspunten voor het ontwerp. 
Het werk van het bureau toont het vermogen 
om technieken van verschillende disciplines 
(architectuur, constructie, installatietechniek, 
bouwfysica, brandveiligheid en beveiliging) 
te integreren tot een samenhangend en 
logisch geheel. 

Ervaring 
• Het bureau heeft ervaring met het 

ontwerpen aan bestaande gebouwen. 
• Het bureau heeft ervaring met het 

integreren van functionele programma's 
van eisen in een bestaand gebouw. 

Omvang 
De omvang van het bureau 

wordt als voldoende 
beschouwd om zowel aan het project 
Lange Voorhout 34-36 (ca. 8.000m2  BVO) 
te werken als aan andere projecten die 
tezamen de continuïteit van het bureau 
kunnen waarborgen. 

Hier staan (portret)beelden van de architecten. 

Floris Cornelisse, Nienke Happel en Paul Verhoeven 

Architecten keuze 1 12 
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BEZUIDENHOUTSEWEG 67 
TUDELUKE HUISVESTING 

TWEEDE KAMER 
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TWEEDE KAMER 

BEZUIDENHOUTSEWEG 67 
TIJDELIJKE HUISVESTING 
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BEZUIDENHOUTSEWEG 67 
OPGAVE & KENMERKEN ARCHITECT 

Opgave 

Doel 
Het doel van deze opgave is de inpassing van de programma's 
van eisen van de Tweede Kamer, Nieuwspoort en ProDemos in 
de tijdelijke huisvesting aan de Bezuidenhoutseweg. 

Omvang 
Ca. 75.000m2  BVO 

Uitgangspunten 
• Het programma en primaire proces van de gebruikers zal op 

een logische manier, met zo min mogelijk ingrepen, in het 
gebouw gepositioneerd worden en dient nagenoeg geen 
beperking te ondervinden in de tijdelijke situatie. 

• Er moet sprake zijn van een heldere interne routing voor alle 
verschillende typen gebruikers- en goederenstromen met 

-maatregelen die zorgvuldig zijn ingepast in het bestaande 
gebouw. 

• Het ontwerpen van een passende inrichting en opzet van de 
plenaire zaal voor de Tweede Kamer. 

• Het ontwerpen van een nieuwe aansprekende 
publieksentree. 

Architect 

Kenmerken 
Ontwerpkracht: het beschikken over affiniteit met het 
ontwerpen aan bestaande gebouwen waarbij trefzekere 
architectonische interventies zorgen voor een aansprekende 
nieuwe laag van de huidige tijd. 

• Ervaring: Het beschikken over affiniteit met het ontwerpen 
van interventies die zich moeten verhouden tot een bestaand 
gebouw. 

• Oog voor context: het vermogen om het bestaande gebouw 
beter aan te sluiten op de omgeving en het zodoende creëren 
van meerwaarde voor zowel het gebouw als de omliggende 
situatie. 
Conceptueel: het vermogen om uiteenlopende eisen en 
ambities te abstraheren tot een of meerdere heldere 
uitgangspunten voor het ontwerp. 
Inleving: het beschikken over affiniteit met het integreren 
van complexe en uiteenlopende functionele programma's 
van eisen in bestaande gebouwen. 
Organisatie: het vermogen om efficiënt om te gaan met 
middelen en tijd ten behoeve van een optimale planning en 
organisatie. 

• Samenwerking: het vermogen om in teamverband met het 
Rijksvastgoedbedrijf, de gebruikers en de overige adviseurs 
te werken aan een gezamenlijk resultaat. 

• Integratie: Het vermogen om in teamverband technieken 
van verschillende disciplines (architectuur, constructie, 
installatietechniek, bouwfysica, brandveiligheid en 
beveiliging) in balans met de ruimtelijke karakteristieken 
van het gebouw ontwerpend te integreren tot een 
samenhangend en logisch geheel. 

• Omvang: voldoende medewerkers om zowel aan de 
voorliggende opgave als aan andere projecten te kunnen 
werken die tezamen de continuïteit van het bureau kunnen 
waarborgen. 

• Randvoorwaarde: Het vermogen en de wil om informatie 
(hard copy en digitaal) met een hoge rubricering te 
beveiligen. 
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Op deze pagina staan referentiebeelden waarvan het auteursrecht bij de architect(en) ligt. Om deze reden 
is de pagina gelakt. 
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Op deze pagina staan referentiebeelden waarvan het auteursrecht bij de architect(en) ligt. Om deze reden is 
de pagina gelakt. 
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Op deze pagina staan referentiebeelden waarvan het auteursrecht bij de architect(en) ligt. Om deze reden is 
de pagina gelakt. 
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Op deze pagina staan referentiebeelden waarvan het auteursrecht bij de architect(en) ligt. Om deze reden is de 
pagina gelakt. 
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Op deze pagina staan referentiebeelden waarvan het auteursrecht bij de architect(en) ligt. Om deze 
reden is de pagina gelakt. 
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ZECC 

Op deze pagina staan referentiebeelden waarvan het auteursrecht bij de architect(en) ligt. Om deze reden is 
de pagina gelakt. 
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BEZUIDENHOUTSEWEG 67 
ARCHITECTENKEUZE 

ZECC 

Deze motivatie voegt drie punten die het 
Aanbestedingsregiernent Werken 2016 
(ARW 2016) aanreikt voor het kiezen van een 
opdrachtnemende partij: (1) de vaardigheden, 
(2) de ervaring en (3) de omvang van het 
architectenbureau. 

Vaardigheden 
• Het is een jong bureau met een portfolio dat 

een grote mate van talent, ontwerpkracht en 
vakinhoudelijkheid uitstraalt. 

• Het werk van het bureau toont een 
affiniteit met het ontwerpen aan 
bestaande gebouwen waarbij trefzekere 
architectonische interventies zorgen voor 
een aansprekende nieuwe laag van de 
huidige tijd. 

• Het werk van het bureau toont het vermogen 
om uiteenlopende eisen en ambities te 
abstraheren tot een of meerdere heldere 
uitgangspunten voor het ontwerp. 

• Het werk van het bureau toont het vermogen 
om technieken van verschillende disciplines 
(architectuur, constructie, installatietechniek, 
bouwfysica, brandveiligheid en beveiliging) 
te integreren tot een samenhangend en 
logisch geheel. 

Ervaring 
• Het bureau heeft ervaring met het 

ontwerpen aan bestaande gebouwen. 
• Het bureau heeft ervaring met het 

integreren van functionele programma's 
van eisen in een bestaand gebouw. 

Omvang 
• Vanwege de beperkte grootte van het 

bureau 	 ) in relatie tot 
de omvang van de opgave (ca. 75.000m2 
BVO), wordt geadviseerd om de opdracht 
te gunnen aan Zecc in combinatie met een 
tekenbureau. 

Hier staan (portret)beelden van de architecten. 

Marnix van der Meer, Steven Nobel en Bart Kellerhuis 
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GRAFELIJKE ZALEN 

BINNENHOF 
RENOVATIEOPGAVE 

EERSTE KAMER 
TWEEDE KAMER 
RAAD VAN STATE 
MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN 
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BINNENHOF 
RENOVATIEOPGAVE 

Opgave 

Doel 
Het doel van deze opgave is de inpassing van de programma's 
van eisen van de Eerste Kamer, de Tweede Kamer, de Raad 
van State, het Ministerie van Algemene Zaken en de Grafelijke 
Zalen in het Binnenhof. 

Omvang 
Ca. 89.000m2  BV() 

Uitgangspunten 
Het Binnenhof is na de renovatie een comfortabele, veilige 
en functionele werkomgeving voor allen die er werkzaam zijn 
en er op bezoek komen. 
Het complex moet minimaal aan de geldende wet- en 
regelgeving voldoen en is het vierentwintig uur per dag en 
zeven dagen per week geschikt voor ongestoord en effectief 
gebruik. 

• Grootschalige bouwkundige, installatietechnische 
en conserverende ingrepen moeten na de oplevering 
niet noodzakelijk zijn voor een periode van minimaal 
vijfentwintig jaar. 

• Onderhoud en beheer kan na oplevering effectief, efficiënt 
en veilig plaatsvinden. 

• Bij de uitwerking van de renovatie wordt soberheid en 
doelmatigheid consequent als kritisch uitgangspunt 
gehanteerd. 

Enkele kenmerkende logistieke en ruimtelijke opgaven per gebruiker: 

Eerste Kamer 
• Hoofdentree en bezoekersentree aanpassen vanwege beveiligingseisen 
• De verdiepingen in de westvleugel van het oude Stadhouderskwartier bereikbaar maken 
• Inpassing grote openbare commissiekamer 

Tweede Kamer 
• Alle entrees bezien vanuit beveiligingseisen en de verdere logistieke stromen in het complex 
• Inpassing grote openbare commissiekamer 
• Optimalisatie van alle restauratieve voorzieningen 

Raad van State 
• Geschikt maken entree voor hoogwaardigheidsbekleders 
• Vervangen lift met mogelijk een positie wijziging 
• Facilitaire voorzieningen verbeteren 

Algemene Zaken 

Architecten keuze 1 25 



VALIDATIE 

ARCHITECTUUR 

MONUMENTEN 

BEVEILIGING 

BRANDVEILIGHEID 

INSTALLATIE 

CONSTRUCTIE 

BOUWFYSICA 
BOUWKOSTEN 

LICHTADVIES 

KW ALITEITSTEAM 
RIJKSBOUWMEESTER (V Z) 

	
LID ARCHITECTUUR 
	

LID RESTAURATIE 
	

LID (STADS)STEDENBOUW 
	

LID LANDSCHAP 	 JOURNALIST / SCHRIJVER 	SECRETARIS 
Floris A lke rna de 	 Naam n.t.b. 	 Naam n.t.b. 	 Naam n.t.b. 	 Naam n.t.b. 	 Naam n.t.b. 	 Architect Atelier / A&T 

COORDINEREND MANAGER TECHNIEK A, B & C 
Naam n.t.b. 

ARCHITECT 
BUITEN 
RUIMTE 
Naam n.t.b. 

COORDINEREND ARCHITECT A & B 
Naam n.t.b. 

(COORDINEREND ARCHITECT C 
Naam n.t.b. 

A 
Accent: R* 

ARCHITECT 
Naam n.t.b. 

B2 
Accent: A + R* 

ARCHITECT 
Coordinerend 

Architect A & B 

Bl + B2 
RESTAURATIE ARCHITECT B 
Architect BS 

Cl 

Accent: A* 

ARCHITECT 
Naam n.t.b. 

C3 
Accent: R+A* 

ARCHITECT 
Naam n.t.b. 

C2 + C3 
RESTAURATIE ARCHITECT 
Naam n.t.b. 

C4 
Accent: A + R* 

ARCHITECT 
Naam n.t.b. 

C5 	 C6 
Accent: A* 	Accent: R* 

ARCHITECT 	ARCHITECT 
Coördinerend 	Naam n.t.b. 
Architect C 

Accent: R + A* 

ARCHITECT 
Naam n.t.b. 

C2 
Accent:A + R* 

ARCHITECT 
Naam n.t.b. 

BINNENHOF 

RENOVATIEOPGAVE 

INTERIEURARCHITECT C 
Naam n.t.b. 

ADVIESTEAM TECHNIEK & KOSTEN A, B & C 
BEVEILIGING + BRANDVEILIGHEID + INSTALLATIE +CONSTRUCTIE + BOUWFYSICA + BOUWKOSTEN + LICHTADVIES 

ORGANOGRAM ADVIESTEAM N TB 

* A = Architectuur, R = Restauratie 	 Architecten keuze 1 26 



BINNENHOF 
COORDINEREND ARCHITECTEN 

Architect 

Kenmerken 

• Statuur: het beschikken over een aanzienlijke statuur in 
het eigen vakgebied en daarbuiten op basis van ervaring, 
vakinhoudelijkheid en kundigheid. 

• Zichtbaarheid: het vermogen om als boegbeeld op te treden 
van een ontwerpteam. 
Vakkundigheid: het beschikken over de ervaring en 
kundigheid met betrekking tot het ontwerpend regisseren 
van complexe, binnenstedelijke en politiekgevoelige 
ontwerpopgaven en het vasthoudend en transparant kunnen 
sturen op de gewenste kernambities van de opgave. 

• Affiniteit: Het beschikken over affiniteit met het ontwerpen 
aan bestaande gebouwen. 

• Samenhang: het vermogen om de verbinding te zoeken 
tussen het complex en de gebouwde omgeving, de 
verschillende gebouwdelen, de gebruikers en de deelproject 
architecten. 

• Communicatie: het vermogen om met een open 
houding in overleg te treden met de gebruikers en het 
Rijksvastgoedbedrijf over de voortgang en de faseresultaten 
van het project. 
Samenwerking: het vermogen om in teamverband met 
de gebruikers, het Rijksvastgoedbedrijf, de deelproject 
architecten en de overige adviseurs te werken aan een 
gezamenlijk resultaat. 
Continuïteit: de bereidheid en beschikbaarheid om het hele 
proces van begin tot eind te superviseren. 

Rol 
• Is verantwoordelijk voor de fasedocumenten van het 

renovatieplan, 
• Waarborgt de samenhang en verbindingen tussen de 

verschillende deelprojecten 
• Neemt ook zelf een deelproject op zich. 

Opgave structuurontwerp 
Logistiek: ontwerpt op structuurniveau een nieuwe logistieke 
hoofdinfrastructuur waarmee de toegangen, de logistieke 
doorstroom, de beveiligingszoneringen, de bereikbaarheid 
van gebruiksruimten en de oriëntatie in de gebouwen 
structureel worden verbeterd. 

• Functionaliteit: bepaalt op structuurniveau hoe de specifieke 
ruimtelijke wensen per gebruiker en in relatie tot de 
logistieke processen, slim in het complex kunnen worden 
geïntegreerd. 

• Demarcatie en overgangen: maakt op structuurniveau 
mogelijke verbeteringen in (1) de demarcatie tussen 
gebruikerszones en (2) de overgangen tussen gebouw(del)en 
inzichtelijk. 

Architecten keuze J 27 
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BINNENHOF 
COORDINEREND ARCHITECTEN 

Hier staan (portret)beelden van de architecten. 

LIESBETH VAN DER POL, DOK ARCHITECTEN 
	

ELLEN VAN LOON, OMA 
EERSTE KAMER 
	

TWEEDE KAMER 
RAAD VAN STATE 
MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN 
GRAFELIJKE ZALEN 
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BINNENHOF 
COORDINEREND ARCHITECTEN 	LIESBETH VAN DER POL 

Op deze pagina staan referentiebeelden waarvan het auteursrecht bij de architect(en) ligt. 
Om deze reden is de pagina gelakt. 
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BINNENHOF 
COORDINEREND ARCHITECTEN 	 ELLEN VAN LOON 

Op deze pagina staan referentiebeelden waarvan het auteursrecht bij de architect(en) ligt. Om 
deze reden is de pagina gelakt. 
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