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Geacht team Binnenhof, 

Met bijzonder veel plezier hebben wij 
op uw verzoek nagedacht over het 
structuurontwerp+ voor het Binnenhof. 

Het is ons een grote eer om aan dit 
prachtproject te mogen werken. 

Uw gedachten over de functies, de 
logistiek, de installaties en de gebruikers, 
zoals aangegeven in uw objectvisie, 
kernwaarden- reikwijdte- en ambitie-
documenten hebben wij omarmd, 
en elementen daarin benadrukt en 
toegevoegd. 

Wij zijn ons bewust van de rand-
voorwaarden voor tijd en geld, maar 
zien ook de kansen die uw vraag biedt. 

Wij zien voor ons een Binnenhof dat 
opnieuw tot de verbeelding spreekt, de 
zintuigen prikkelt, ademt en leeft. 

In samenwerking met het RVB, ARUP, 
OMA en Bremen. 

Dok architecten 



Structuurontwerp 

- Opgave 
- Omgevingswaarde 
- Logistiek 
- Korrelgrootte 
— Gebouwdelen: 

— Grafelijke Zalen 
— Haak 
— Hofkapel 

- Demarcatie gebruikers 
- Axonometrische plattegronden 
— Kansen 

— Bijlage: Reflectie Reikwijdtedocument 
— Bijlage: Risicoanalyse 

Inhoudsopgave 



De opgave 

Logistiek 
Structureel verbeteren: 
- de toegangen 
- de logistieke doorstroom 
- de beveiligingszoneringen 
- de bereikbaarheid van gebruiksruimten 
- de oriëntatie in de gebouwen 

Functionaliteit 
Slim integreren: 
- specifieke ruimtelijke wensen per 
gebruiker 

- logistieke processen in het complex 

Demarcatie 
Structureel verbeteren: 
- demarcatie tussen gebruikerszones 

De planning 

Dit document is het eindresultaat van 
vier maanden onderzoek. Na toetsing en 
aanpassing is het structuurontwerp eind 
oktober 2017 definitief. 

Opgave 



Uniek karakter 

Het Binnenhof maakt ondanks zijn 
historische gebouwen een onduidelijke 
indruk. 

In ons gezamenlijke team is veel gesproken 
over de heldere hoofdstructuur die het 
binnenhof eigenlijk is. 
Hoe zouden wij die kunnen bereiken? 

Een voorbeeld is het Binnenhof met de 
Ridderzaal zien als een helder recht-
hoekige entiteit en de Tweede Kamer 
als stand-alone object, gescheiden door 
tuinen en straten die in verschillende 
gradaties openbaar zijn. 

Omgevingswaarde 



Omgevingswaarde 

Gastvrijheid 

Wij zijn enthousiast over de wens de 
gebouwen meer te laten spreken en 
tegelijk hun interne route te verbeteren. 

Het lijkt een tegenstelling; verbinden en 
onderscheiden maar juist in dit hart van 
de democratie is het nu het meest nodig. 
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Gastvrijheid 

De gebouwen openbaar maken op een 
veilige manier, de geschiedenis laten 
spreken, met hun prachtige voordeuren, 
hun hallen, structuren en mooie zalen. 

De bezoekers, onze bevolking in den 
breedte gastvrij ontvangen, kennis laten 
nemen van de democratie zoals wij die 
nu hebben. 

Omgevingswaarde 
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Hoftuinen 

De Hoftuin samen met de Hofvijver 
hebben altijd een belangrijke rol in het 
Binnenhof gespeeld. 

In alle eerlijkheid heeft de Hofvijver nu 
een erg besloten en ontoegankelijk 
karakter en is van een Hoftuin geen sprake 
meer. 

De eerste stap om de gebouwen van het 
Binnenhof weer een eigen identiteit te 
verschaffen kan zijn het terugbrengen 
van de Hoftuinen in samenspraak met de 
Hofvijver, de Buitenhof, de stad en het 
complex en zo het geheel weer waardig 
te verbinden. 

Logistiek 



Verdiept maaiveld 

Door het maaiveld glooiend af te laten 
lopen naar de Hofvijver: 

- bieden we toegang tot de expeditie op 
kelderniveau 

- wordt de oude Hoftuin teruggebracht 
- wordt het Buitenhof versterkt 
- creeëren we afstand tot het Binnenhof 

Logistiek 
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Welkom heten! 

In het huidige Binnenhof herkennen wij 
vele deuren maar vrijwel nergens worden 
wij ruimtelijk welkom geheten. 

Terwijl juist openheid, transparantie en 
gastvrijheid eigenschappen zijn waar wij 
ons op voorstaan. 

Met karaktervolle interventies gaan 
wij de routing verbeteren en gasten beter 
ontvangen. 

Logistiek 
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Welkom heten! 
Deuren onderzoek 

De structuur van de gebouwen laten 
vrijwel achter elke deur een mogelijkheid 
zien om daar een welkome ontvangst van 
te maken. 

Logistiek 
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Versterking per gebouw 
Differentiatie 

Gezien vanaf de Hofvijver loopt de daklijn 
af. Het complex lijkt in te storten in de 
richting van het torentje. 

In die hoek is in het begin van de vorige 
eeuw een flinke verbouwing geweest. Wij 
permitteren ons dan ook een wensbeeld 
bij deze opknapbeurt: de wens dat de 
gebouwen in balans zijn en jou toelachen. 

Korrelgrootte 
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Versterking per gebouw 
Differentiatie 

Om nieuw elan in het Binnenhof te krijgen 
pakken we de functionaliteit én het 
aanzien tegelijk aan. Aan de buitenkant 
laat zich dat direct lezen: De Hofkapel 
is nu nauwelijks te herkennen, daar wat 
aan doen loont voor iedereen. De kap 
verhogen en van een nok voorzien. 

Door middel van het accentueren van 
richtingen binnen de architectuur kan 
veel differentiatie bereikt worden. 
Zoals hier geschetst zijn belangrijke 
gebouwen 'geflankeerd' door 'torentjes', 
terwijl het nog steeds dezelfde gebouwen 
zijn. 

Korrelgrootte 
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Gebouwdelen 

Korrelgrootte 

De belangrijkste gebouwen van het 
Binnenhof zijn soms lastig te herkennen. 

De deuren en de oorspronkelijke 
bouwmuren geven de beste indicatie van 
wat een gebouwdeel eigenlijk is. Goede 
logistiek en functionaliteit zijn afhankelijk 
van heldere gebouwdelen. 

Wij willen de volgende gebouwdelen: 

- de Grafelijke zalen 
- de Hofkapel 
- de Haak: 

- Stadhouderlijk Kwartier; 
- Mauritstoren; 
- Staten van Holland, 

de aandacht geven die ze verdienen. 



Korrelgrootte 

Advies korrelgrootte 
en architectenkeuze 

B1, B1+, B2, A 
Dok Architecten 
+ experts op het gebied van restauratie 
en interieur 

Openbare ruimte 
Landschapsarchitect B 
(Stedelijke buitenruimten) 

Door nauwe samenwerking met 
de gebruikers is er, van beide zijde, 
vertrouwen ontstaan. Daarom is het advies 
om in de komende fase restauratie- en 
interieur experts toe te voegen aan het 
bestaande team. 

De openbare ruimte rondom het hele 
complex vraagt een integrale benadering. 
Het voorstel is om hiervoor een land-
schapsarchitect aan te stellen i.s.m. OMA 
en het RVB. 
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Rolzaal 
	

Ridderzaal 

De Grafelijke Zalen zijn de oudste 
gebouwen op het Binnenhof. Hier 
bevinden zich de meest karakteristieke 
zalen en de oudste wanden. 

Het complex wordt volledig toegankelijk 
voor alle soorten bezoek. Het ontwerp 
houdt rekening met de monumentale 
waarde en historie van de plek. 

Kelderzaal 
	

Lairessezaal 

Gebruikswaarde 



Royale ontvangst 

We komen binnen via de kelder. Dit zijn 
de oudste delen van het Binnenhof. 

Via de royale ontvangst kan je via de 
scanstraat naar de lift en de trappen, 
die toegang geven tot de Ridderzaal. 

Entree 



Toevoeging nieuw volume 

Het nieuwe volume op de positie van een 
gesloopt bouwdeel wordt voorzien van 
een sierlijke trap. Deze wentelt zich om 
een lift en biedt toegang tot alle zalen. 

Toegankelijkheid 





Mauritstoren en Stadhouderlijk Kwartier 

10 prachtige historische ruimtes met 
licht en uitzicht beter ontsluiten en 
meer gebruiken 

Dakkap toegankelijk maken 
en gebruiken als flexibele 
werkvloer 

Gebruikswaarde 



Knooppunt 

Het Binnenhof moet toekomstbestendig 
worden gemaakt. Door het plaatsen van 
een  nieuwe lift centraal in de Haak, 
worden bijna alle verdiepingen van dit 
gebouwdeel  integraal toegankelijk. 

Hierdoor kunnen de tot nu toe slecht 
bereikbare ruimtes van de Mauritstoren 
en de kap van het Stadhouderlijk Kwartier 
efficiënt in gebruik worden genomen. 

Dit knoopunt wordt verbonden met 
de bestaande galerij, en zal met zijn 
eigen zitjes voorzien in meer informele 
ontmoetings- en overlegplekken. 

In de volgende ontwerpfases zal er 
moeten worden gekeken naar de 
technische haalbaarheid en de wensen 
van de monumentencommissie. 
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Logistiek 



Logistiek 

Omloop 

Op dit moment kruisen bezoekers en 
bewoners van de Haak elkaar ter plekke 
van het monumentale trappenhuis aan de 
galerij. 

Door de galerij uit te breiden kunnen 
deze stromen om elkaar heen bewegen. 
Hierdoor wordt de zonering verbeterd 
en ontstaat er een betere doorstroom. 

In de volgende ontwerpfases zal er 
moeten worden gekeken naar de 
technische haalbaarheid en de wensen 
van de monumentencommissie. 



Verhogen en verbinden dakkappen 

De huidige kappen van het Stadhouderlijk 
Kwartier zijn te laag om efficiënt gebruik 
mogelijk te maken. 

Hierbij verbinden we de lage kap middels 
een lichtstraat met de hoge kap, waardoor 
er onder de hoge kap maximaal 
vloeroppervlak vrij wordt gemaakt voor 
kantoorruimte. 

In de volgende ontwerpfases zal er 
moeten worden gekeken naar de 
technische haalbaarheid en de wensen 
van de monumentencommissie. 

Logistiek 



Expeditie 

Door t.o.v. de Buitenhofzijde van het 
Stadhouderlijk Kwartier het maaiveld te 
verlagen, ontstaat een expeditiestraat 
op kelderniveau. 

Hierlangs kunnen goederen de Haak 
binnen worden gebracht zonder daarbij 
bezoekers van het Binnenhof te hinderen. 

Het Binnenhof en Buitenhof worden 
hierbij verbonden met een brug, zoals 
in het verleden, voor de demping van de 
gracht, ook het geval is geweest. 

In de volgende ontwerpfases zal er 
moeten worden gekeken naar de 
technische haalbaarheid en de wensen 
van de monumentencommissie. 

Logistiek 
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Gebruikswaarde 

Hof kapel 

Dakkappen uit de 17e eeuw 
zichtbaar maken en gebruiken 
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Gebruikswaarde 

Nieuwe Hofkapel 

De historische waarde van de Hofkapel 
is groot. Vermoedelijk stond er al in 1200 
een dergelijk gebouw op het Binnenhof. 
In 1879 is de Hofkapel verbouwt tot 
kantoorpand en opgenomen in de massa 
van de Haak. De dakspanten van de 
oorspronkelijke Hofkapel zijn echter 
nog aanwezig en kunnen weer in gebruik 
genomen worden. 



- de Hofkapel opnieuw gebruiken als 
herkenbaar, zelfstandig gebouw. 
Een eigen voordeur, nieuw trappenhuis 
en stand-alone installaties 

- in de volgende fase moet worden gelet 
op de technische haalbaarheid, en eisen 
van de monumentencommissie 

Voorstel Hofkapel 

Gebruikswaarde 
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Voorstel Algemene Zaken 

De uitwerking van Algemene Zaken 
wordt apart gepresenteerd. 



Demarcatie gebruikers 



Raad van State 

De rn' zijn gebaseerd op de gebruiksruimtes zonder 
verkeersruimtes. 

Huidige situatie 

111 Algemene Zaken 	Grafelijke Zalen 	 010  Tweede Kamer 

opp. EK: 	3000 m2" 
opp. RvS: 	1000 m2  
Brandsch. vert: 1360 m2  
Brandsch. hor: 	2150 m2  

Demarcatie gebruikers 



' De rM zijn gebaseerd op de gebruikswirmes zonder 
verkeersruimtes. 

Alternatieve opties 

Om iedere functie zijn gewenste 
m2" te geven hebben we een aantal 
mogelijkheden onderzocht: 

1. 
opp. EK: 	3440 m2  (+440) 
opp. RvS: 	900 m2 	(-100) 
Brandsch. vert: 780 m2 	(-580) 
Brandsch. hor: 	30 m2 	(-2120) 

1. 	 2. 2. 
opp. EK: 	3780 m2  (+780) 
opp. RvS: 	650 m2 	(-350) 
Brandsch. vert: 820 m2 	(-540) 
Brandsch. hor: 	600 m2 	(-1520) 

3.  
opp. EK: 	3830 m2  (+440) 
opp. RvS: 	500 m2 	(-500) 
Brandsch. vert: 940 m2 	(-420) 
Brandsch. hor: 	780 m2 	(-1370) 

4.  
opp. EK: 	3140 m2  (+140) 
opp. RvS: 	900 m2 	(-100) 
Brandsch. vert: 940 m2 	(-420) 
Brandsch. hor: 	530m2 	(-1620) 

3. 	 4. 

Demarcatie gebruikers 



Grafelijke Zaten Tweede Kamer 

Algemene Zaken 

Raad van State U 

Eerste Kamer 

* De m2  zijn gebaseerd op de gebruiksruimtes zonder 
verkeersruimtes. 

Voorstel 

opp. EK: 	3490 m2* (+490) 
opp. RvS: 	820 m2 	(-180) 
Brandsch. vert: 960 m2 	(-400) 
Brandsch. hor: 	1000 m2  (-1150) 

Demarcatie gebruikers 



Axonometrische plattegronden 
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Dakverdieping 





Zonnecellen 

Er ligt een kans om het nieuwe Binnenhof 
een voorbeeld te laten zijn. Het hele dak 
bekleden met moderen, geïntegreerde 
zonnecellen levert een flinke hoeveelheid 
duurzame energie op. 

Kansen 



Tijdelijke verbinding 

Het Binnnenhof is tijdens de renovatie een 
bouwplaats, maar blijft als bestemming 
en onderdeel van de Haagse binnenstad 
functioneren. Een luchtbrug zorgt ervoor 
dat het Binnenhof zichtbaar blijft. 

Kansen 
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Reflectie op het Reikwijdte Document 



Ingrepen op 
gebouw-niveau, 
gebruik blijft flexibel 

Monumentale 
ruimtes zijn 
gehandhaafd, 
verdere uitwerking 
in VO 

Monumentale 
ruimtes zijn 
gehandhaafd, 
verdere uitwerking 
in VO 

Uitwerking in 
volgende fase 

Ingrepen op 
gebouw-niveau, 
gebruik blijft 

I flexibel 

Monumentale 
ruimtes zijn 
gehandhaafd, 
verdere 
uitwerking in VO 

Monumentale 
ruimtes zijn 
gehandhaafd, 
verdere 
uitwerking in VO 

Uitwerking in 
volgende fase 

Ingrepen op 
gebouw-niveau, 
gebruik blijft 
flexibel 

Monumentale 
ruimtes zijn 
gehandhaafd, 
verdere 
uitwerking in VO 

Monumentale 
ruimtes zijn 
gehandhaafd, 
verdere 
uitwerking in VO 

Uitwerking in 
volgende fase 

Ruimte 
gereserveerd, 
uitwerking in 
volgende fase 

Nieuwe logistieke 
toegang en route 

Geen nieuwe 
oplossing, volgende 
fase 

Bezoekersstrome 
n gescheiden, 
meer ruimtelijke 
kwaliteit bij 
entree's 

WIM  
111 

Ma  
Mauritstoren is toegankelijk 

Nr. 0 

Reikwijdte - reflectie 

Basis of extra? Voldaan? Openbare ruimte Ridderzaal & GZ Eerearner Raad van State 
13.1 

20 EK 
22 Algemeen 

23 Algemeen 

27a 	EK, TK, AZ 

31 Algemeen 

40 Algemeen 

42 Algemeen 

43 

44 

Algemeen 

Algemeen 

Algemeen 

Mauritstoren: ontsluiting verbeteren 
	

Extra 

Parkeervoorziening fietsen op orde 
	

Extra 
brengen 

Centrale afvalberging en logistiek op orde Extra 
brengen 

Entree: bezoekersstromen analyseren en Extra 
optimaliseren van logistiek en ruimtelijke 
kwaliteit. 

Parkeren bedrijfsauto's en dienstauto's op Extra 
Binnenhof logitistiek op orde brengen 

J Flexibiliteit (t.a.v. toekomstige wijzigingen); Extra 
van gebouwen, ruimten, installaties 

Monumentale ruimten handhaven en 	Basis 
restaureren (conservering) 

j Monumentale ruimten handhaven en 	: Extra 
restaureren (conservering), 

; en op onderdelen aanpassen/uitbreiden 
(nw. architectonische/bouwkundige 

I elementen) t.b.v. nieuw functioneel 
gebruik bouwkundige elementen) 

Monumentale ruimten terug restaureren I Extra 
naar historische oorsprong 



Nieuwe logistieke 
toegang versterkt 
de relatie Buitenhof-
Binnenhof 

Aanpassingen 
houden rekening 
met festiviteiten, 
verdere uitwerking 
in VO 

Verbeterde locatie 

Royale entree, 
representatieve 
route door 
gebouw 

verdere 
uitwerking in VO 

I Vooronderzoek 
I gedaan 

Opgeschoond, 
nieuwe functie 
voor RvS 

Restaurant op 
zelfde plek 

Er 

Royale entree, 
representatieve 
route door 
gebouw_ 

verdere 
uitwerking in VO 

Vooronderzoek 
gedaan 

Geen restaurant 

Toegankelijkheid en 
bruikbaarheid 
verbeterd 

Nieuwe royale 
entree en ontvangst 

verdere uitwerking 
in VO 

Vooronderzoek 
gedaan 

Op verdieping zijn 
mogelijkheden 
i.v.m. nieuwe lift 

Oude volle 
raadzaal 
terugbrengen en 
herstemmen voor 
EK 

Rondgang is 
aangesloten op 
trappenhuis  

Op BG meer licht 
i.v.m. nieuwe 
entree en lift 

53a Algemeen 

54 Algemeen 

Bedrijfsrestaurants: verbeteren, vergroten 
locatie(s) wijzigen 

Inrichting Binnenhof(plein) + facilitaire 
voorzieningen t.b.v. festiviteiten 

Stadhouderlijk 
kwartier 

Trappenhuis aansluiten op rondgang 	Extra 76 

Nr. 	Onderdeel 	Omschrijving" ' 	 Basis of extra? Voldaan? 	bare OM Idderzaal & GZ Eerste Kamer Raad van State 

45 Extra 

46 	 Extra 

50 Algemeen 	Relatie Buitenhof en Binnenhof weer 	Extra 
herstellen 

Extra 

Extra 

64 Algemeen 	Opschonen (later aangebrachte) 	Basis 
indelingen, installatiedelen etc. 

68 Algemeen 	Gevelvervuiling behandelen i.s.m. 	Basis 
kleurstelling gevels 

69 	Hof kapel 	Dubbele kap: opschonen, eventueel 	Extra 

70 Hofkapel I  Verbeteren lichtinbreng middengang 	Extra 

77 Stadhouderlijk 	Oude volle raadzaal terugbrengen 	Extra 
kwartier 

58 Algemeen 	 Extra Grafelijke zalen frequenter kunnen 
gebruiken 

59 Algemeen 	 Extra Verbeteren verbindingen en versterken 
van de overgangen tussen de gebouwen 

herstemmen (nieuwe functie) 



Basis of extra? Voldaan? Openbare ruimte Ridderzaai & GZ Eerste Kamer Raad van State g 
ggo vymovgro,  r Onderdee 

Door ronde 
toevoeging 
herstellen we 
historische lijn 

Geen gracht, maar 
wel verdiepte 
logistiek 

Nieuwe logistieke 
toegang versterkt 
de relatie Buitenhof- 
Binnenhof 

Volgende fase 

107 

110 

113 

115 

Buitenruimte 	Straat Middenpoort/Grenadierspoort: 	Extra 
accentueren oorspronkelijke tracé (in de 

Buitenruimte 	Buitenhof RvS zijde: oorspronkelijke 	Extra 
gracht weer terugbrengen 

Algemeen 	Buitenhof: verbeteren van Buitenhof als 	Extra 
stedelijke ruimte 

Algemeen 	Terrassen a/d Hofvijver: herinrichting 	Extra 
terrassen en groen 



60 

71 

73 

74 

75 

115 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

131 

132 

133 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

143 

144 

LL, 
Uitwerken in de volgende fase 

Uitwerken in de volgende fase 

Mauritstoren is toegankelijk, functies en afwerking in volgende fase 

Zonering op orde, gescheiden toegangen incl. scanstraat Cgi 
Uitwerken in de volgende fase 

Uitwerken in de volgende fase 

Verbetering: ruime ontvangst, onveilige tourniquet niet meer nodig 

Na gebruikersoverleg bleek er geen aanvullende wens te zijn, de grootste 
commissiekamer voldoet. Eventueel is de oude volle raadzaal ook bruikbaar 
hiervoor 

íV 

Deze wens is vervallen 

(v, 
	Gebruiksruimtes zijn integraal toegankelijk 

Ruimte gereserveerd, uitwerken in de volgende fase 

Noodzakelijkheid en uitvoering bepalen in volgende fase 

Cg,j 	Monumentale ruimtes zijn gehandhaafd, verdere uitwerking in VO 

Uitwerken in de volgende fase 

Kap Hofkapel wordt opgeschoond, nieuwe functie voor RvS 

Uitwerken in de volgende fase 

Uitwerken in de volgende fase 

Uitwerken in de volgende fase 

Keuken voldoet aan (bouwkundige) uitgangspunten HCCAP eisen 

Positie bepalen in volgende fase 

Nr. 	 Omschrijving 	 Basis of exya? Voldaan? OpMerking 

Eerste Kamer 	 FY 	 Y. 	
tt 

In deze fase geen aanleiding voor om deze te herstellen Oorspronkelijke plafond uit het vertrek van Mary 	Extra 
Stuart II terugbrengen 

11~111111~111~111111•1 
EK - Mary Stuart 

EK- Mary Stuart 

EK - Mary Stuart 

Restauratie plafond en terugbrengen originele 	Extra 
wandtapijten 

Gewelfde plafond terugbrengen 
	 Extra 

EK- Mauritstoren Verbetering toegangen (m.n. hogere verdiepingen), 	Basis 
c.a. 	 ruimtefuncties, afwerkingen 

EK 
	

Entree(s) en routing voor alle (bezoekers)stromen 	Basis 
optimaliseren in relatie tot beveiliging 

EK 
	

Kunst restaureren 
	 Extra 

EK 
	

Restaureren interieur 
	 Extra 

EK 	 Beveiliging, representatie 	 Basis 
Toegankelijkheid van de Eerste Kamer • 
Aanvullend realiseren: Grote openbare 	 Extra 
commissiekamer 

Aanvullend realiseren: studio (opnemen en uitzenden) Extra 

EK 

EK 

EK 

EK 

EK 

EK 

EK 

EK 

EK 

EK 

EK 

EK 

EK 

Basis 

Basis 

Extra 

Extra 

Extra 

Extra 

Extra 

Extra 

Extra 

Basis 

Extra 

Streven naar integrale toegankelijkheid 
Beter toegankelijk zijn voor minder validen 

Aanvullend realiseren: kolfkamer/ rustruimte 

Representatieve routing; pantry afschermen tbv 
representativiteit 

Monumentale waarde 

Restaureren interieur 

Restaureren interieur: ruimte onder de kap van de 
Hofkapel, grote ontvangstruimte 

Restaureren interieur Hof kapel 

Restaureren interieur Hof kapel middengang 

Restaureren interieur Mary Stuart 

Wetgeving: Keuken bij Noenzaal 

Aanvullend realiseren: rookruimte 
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RvS 

RvS 

RvS 

RvS 

RvS 

Basis 

Basis 

Basis 

Extra 

Extra 

Extra 

Extra 

Basis 

Extra 

Extra 

158 

159 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

169 

158-187 

Kleine keuken zoals in huidige ruimte 

Fietsenstalling 

Eigen entree blijft gehandhaafd 

Vergaderruimte sectievergaderingen 

Pantry zoals in huidige situatie 

RvS 	 Entree verbeteren 

RvS 	 Garderobe 

RvS 	 Mindervaliden 

RvS 	 Repro-voorzieningen 

RvS 	 Ruimtelijke wensen 

Algemene Zaken 

AZ 	 Zie documenten Algemene Zaken 

Ruimte gereserveerd, uitwerking in volgende fase 

Eigen entree is gehandhaafd 

In kap hof kapel zijn vergaderruimtes van verschillende grootte 

Exacte locatie uitwerken in VO 

Nieuwe locatie, ruime entree 

Nabij nieuwe entree 

Gebruiksruimtes zijn integraal toegankelijk 

Exacte locatie uitwerken in VO 

Ruimtelijke wensen zijn vertaald naar nieuwe locatie 

145 EK 

EK 

EK 

Basis 

Extra 

Extra 146 

EK 

EK 

El< 

148 

149 

150 

Basis 

Basis 

Extra 

Uitwerken in de volgende fase 

In nieuwe entree onder de Ridderzaal is ruimte voor een grote souvenirshop 

Deze ruimte is toegekend aan de pers en ambtenaren op dinsdag, op andere 
dagen kan het dienst doen als vergaderruimte voor de bedrijfsvoering 

Mauritstoren is toegankelijk 

Toegankelijkheid en bruikbaarheid verbeterd 

Bestaande voorzieningen handhaven, mindervalide toilet toevoegen 

Moderniseren keuken koffiekamer 

Aanvullen realiseren: souvenirshop 

Aanvullend realiseren: zolderruimten boven de 
koffiekamer 

Mauritstoren 

Eerste en tweede verdieping vleugel Binnenhof 1 

Sanitaire voorzieningen Binnenhof 1 

kkk' 
Grafelijke zalen 

56 Ridderzaal 

57 Ridderzaal 

96 Ridderzaal 

97 Ridderzaal 

98 Rolgebouw 

99 GZ-Lairessezaal 

101 GZ 

102 GZ 

Ridderzaal toegankelijk voor publiek 
	

Extra 

Ridderzaal als centrale publieksentree 	 Extra 

Verbeteren toegankelijkheid invaliden 
	 Extra 

Verbeteren route naar en toegang tot Ridderzaal 
	

Extra 

verbeteren ontsluiting en uitmonstering (verlichting, 	Extra 
afwerking, meubilering en voorzieningen) 

De Lairessezaal: opwaarderen esthetiek 	 Extra 
(kleurenschema, parketvloer) en installaties 

Entree Middenpoort: nieuw entreegebouw, kelderzaal Extra 
als foyer 

Binnenplaats: overkappen en inrichten als 	 Extra 
ontsluitingshal  

Ridderzaal is integraal toegankelijk 

Conform opgave RVB geen wens, centrale publieksentree in kelder Ridderzaal 

Ridderzaal is integraal toegankelijk 

Nieuwe route en ingang 

Nieuwe ontsluiting, ruimte is integraal toegankelijk. Uitmonstering in VO 

Opwaarderen esthetiek in volgende fase, conform opgave RVB: installaties geen 
onderdeel van het budget 

Nieuwe entree aan voorzijde, kelderzaal als foyer 

Binnenplaats is ingericht als ontsluitingshal met overkapping 
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Witte Galerij 

GZ 

GZ 

GZ 

103 

104 

105 

280 

281 

282 

283 

GZ 

GZ 

GZ 

GZ 

GZ-Rolzaal 

GZ-Rolzaal 

GZ-Lairessezaal 

GZ-Weeskamer 

GZ-Weeskamer 

GZ- 
Hogerbeetskamer 

Rolgebouw 

GZ 

296 

297 

298 

299 

300 

GZ 

GZ 

GZ 

GZ 

GZ 

284 

287 

288 

289 

290 

291 

292 

293 

294 

✓  

Entree over de Witte Galerij; weghalen 	 Extra 
scheidingswanden, opknappen Haagtoren 

Nieuwe Poort van Oostervant aanbrengen tussen TK Extra 
en GZ 

Hoek tussen de De Lairessezaal en Rolgebouw 	Extra 
(plaats van vml Leenkamer gebouw) 

Functioneren als centraal en representatief gebouw 	Basis 
voor ontvangsten cfm. Huidige situatie 

Inzet Grafelijk Zalen voor Prinsjesdag tijdens de 	Extra 
renovatieperiode 

Souterrain, ruimte beter benutten 	 Extra 

Kelderzaal, luchtbehandeling en verlichting: 	Extra 
verbeteringen om normaal gebruik mogelijk te maken 

Verbeteren toegang complex 	 Extra 

Rolzaal, opnieuw aankleden 	 Extra 

Rolzaal, luchtverversing, warmte en koeling. 	Extra 
Verbeteringen om normaal gebruik mogelijk te maken 

Schilderijen reinigen, marmeren van wanden 	Extra 

Weeskamer, beter toegang 	 Extra 

Weeskamer, verlichting, klimaat, geluidoverlast. 	Extra 
Verbeteringen om normaal gebruik mogelijk te maken 

Hogerbeetskamer, bereikbaarheid 	 Extra 

Zolder Rolgebouw, toegankelijker 	 Extra 

Opslagfaciliteiten, inrichtingsmiddelen, transport en in- Extra 
uithuizing 

Bezoekerstoegang is toe aan een grondige 	Extra 
verbeterslag 

Verbeteren toegankelijkheid invaliden 	 Basis 

Toiletten vervangen, incl minder validen 	 Basis 

Ontsluiting hoger gelegen zalen 	 Extra 

Monumentale verbeteringen, interieur afwerkingen, 	Extra 
klimaatinstallaties  

Route naar AZ herstellen, verdere uitwerking in VO 

Nieuwe verbinding met poort is meegenomen in het ontwerp. Deze wens is 
vervallen in het PvE (d.d. 31-05-2017) 

Historische locatie gebruikt voor positie nieuwbouw 

Het functioneren is gehandhaafd, de toegankelijkheid en beveiliging verbeterd 

Het ontwerp vormt geen belemmering Prinsjesdag. De planning moet rekening 
houden met de werkzaamheden aan de nieuwe entree 

Ruime entree, toiletten en scanstraat en voorzieningen 

Conform opgave RVB: installaties geen onderdeel van het budget 

Nieuwe entree, beter toegang 

Uitwerking in volgende fase 

Conform opgave RVB: installaties geen onderdeel van het budget 

Uitwerken in de volgende fase 

Nieuwe ontsluiting, ruimte is integraal toegankelijk 

Conform opgave RVB: installaties geen onderdeel van het budget 

Nieuwe ontsluiting, ruimte is integraal toegankelijk 

Nieuwe ontsluiting, ruimte is integraal toegankelijk 

Kelderverbinding naar tweede kamer voorziet in opslagfaciliteiten etc. 

Nieuwe entree, beter toegang 

Gebruiksruimtes zijn integraal toegankelijk 

Nieuwe locatie toiletten, inclusief minder valide toilet 

Zalen zijn toegankelijk 

Uitwerking in volgende fase, conform opgave RVB: installaties geen onderdeel van 
het budget 
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