
De kleine en middelgrote commissiezalen liggen op de begane grond van Hotel. Door het 
verwijderen van de verlaagde plafonds en het terugbrengen van de bestaande gevel- en 
dakopeningen onstaan er lichte, dubbelhoge commissiezalen met de (weer) zichtbare 

oude balkenstructuur. 
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Commissiezalen - Bouwdeel N 

Grote zalen 

Entree 
Commissieleden 

Antichambre 

Entree 
Publiek 

Entree 
Commissieleden 

Pantry tweezijdig 

Commissieleden 

AV scherm 2x 

Schrijftafel 

Stoelen publiek 

Entree 
Publiek 

BOUWDEEL N 

COMMISSIEZAAL GROOT - COMMISSIE OPSTELLING 
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VOORBEELD GEINTEGREERD AV SCHERM IN DE TAFEL 
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Tafel met stoelen 

COMMISSIEZAAL GROOT - VERGADER OPSTELLING 
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COMMISSIEZAAL GROOT - BOUWDEEL N 
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Multifunctionele pers- en presentatieruimte 

Flexibel gebruik 

Aan de representatieve Pleinzijde is de persconferentie en presentatieruimte 
gepositioneerd. De zaal is flexibel in te delen in verschillende opstellingen voor 

presentaties, persconferenties en vergaderingen en evenementen. 
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Ambitiedocument Tweede Kamer, januari 2015 

'In aanvulling op de overige vergaderruimten is behoefte aan kleinere, 
representatieve en rustige ontmoetingsruimten zowel in het (mogelijk nieuwe) 
centrale huisvestingsgebied als in de (mogelijk nieuwe) restauratieve 
voorzieningen, in verschillende stijlniveaus.' 

'Met behoud van de uitgiftekeuken op de eerste verdieping Binnenhof la 
in verband met ontkoppeld koken ten behoeve van evenementen in de 
monumentale ruimten aldaar.' 

'Voldoende sanitaire voorzieningen in de buurt van de restauratieve 
voorzieningen, met warm en koud water en groot genoeg voor 
rolstoelgebruikers (met het oog op gasten niet in een besloten gedeelte).' 

'Geen faciliteit als het huidige Statenlokaal in de centrale ontvangstruimte 
huisvesten. Deze wel situeren in een openbaar bezoekersgedeelte, b.v. 
in de Statenpassage, na de eerste beveiligingsring en toegang tot een 
bezoekerscompartiment en dus na het passeren van een scanstraat en de 
beveiligingsbalie in de centrale toegangsruimte.' 
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Restauratieve voorzieningen 

ocaties + ontsluiti 

2. Ledenrestaurant 
3.  
4.  

BEGANE GROND 

1. Statenlokaal 

KELDER 



BEGANE GROND 

1.Statenpassage 
2. Statenlokaal 
3. Hof van Justitie I 
4. Hof van Justitie II 
5. Schepelhal 
6. Tuin 
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12.  
13.  

Restauratieve voorzieningen 

Mogelijke evenementlocaties 
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Restauratieve voorzieningen 

Statenlokaal 

Statenpassage 

FRAGMENT PLATTEGROND STATENLOKAAL 
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Restauratieve voorzieningen 

Statenrestaurant 

ZITGEBIEDEN TE SCHEIDEN IN APARTE 
ZONES MET GORDIJNEN 

FRAGMENT PLATTEGROND STATENRESTAURANT 
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Restauratieve voorzieningen 

Flexibel gebruik 

Restaurant tijdens lunch en diner; 
Volledige beschikbare ruimte is in gebruik als restaurant. 
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Restaurant buiten lunch- en dinertijd; 
Gebruik van gordijnen maken het mogelijk het restaurant 

in te krimpen buiten piekuren en ruimtes apart te gebruiken. 

139 



-----9- - 	 - 
. • • Vr 	. • 	 , 	i--.', 

/ 	 . • 

N ar omloop 
P aaire zaal 

■ 

Restauratieve voorzieningen 

Ledenrestaurant 

Hofplaats 

Lange Poten 

FRAGMENT PLATTEGROND LEDENRESTAURANT 01+ 
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LEDENRESTAURANT MET ESPRESSO BAR AAN HOFPLAATS 
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Restauratieve voorzieningen 

Koffiecorner - vergaderservice Plein 

De koffiecorner aan Pleinzijde op de le verdieping fungeert naast vergaderservice als 
ontmoetings- en informele overlegplek in de nabijheid van de vergaderzalen. 

144 



Door een slimme flexibele indeling is de koffiecomer ook voor evenementen en als 
multifunctionele ruimte te gebruiken. 
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Ambitiedocument Tweede Kamer, Januari 2015 

'Bij centralisatie zou de huisvesting zo vormgegeven moeten worden dat in 
het totale gebouwencomplex optimale flexibiliteit voor de fracties kan worden 
gegarandeerd ongeacht de verkiezingsuitslag, zonder verhuisbewegingen bij 
de ambtelijke diensten.' 

'Bij de ambtelijke Organisatie vertaalt zich een mogelijk vaste 
huisvestingssituatie binnen het centrale gebouwencomplex in de behoefte te 
kunnen beschikken over een mix van zowel vaste als flexibele werkplekken 
per dienst in het kader van plaats- en tijdonafhankelijk werken ook Het nieuwe 
werken genoemd.' 

'Multifunctioneel gebruik van de "eigen" fractiekamers, die vooral op de 
dinsdagochtend worden gebruikt.' 

' Een efficiencyslag is het verwijderen van 33 afruimbalies en de introductie van 
"disposables" voor Kamerbewoners die op de werkkamers willen eten.' 
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• 

Kantoren 

Programma 

• 

Kantoren t.b.v. werkplekken 

Er wordt een totaal aan 13.450 m2 kantoorvelden gerealiseerd (waarvan 10.427 
m2 kantoor t.b.v. werkplekken). Ontmoetingsplekken, fractiekamers en pantry's zijn 

gelijkmatig verdeeld over de bouwdelen voor een evenredige mix. 
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Bouwdeel K 
NN• 1 923 m2 Kantoren 

Bouwdeel C 
910 m2 Kantoren 

Bouwdeel B 
657 m2 Kantoren 

B 
Bouwdeel A 

2.280 m2 Kantoren 

A 4S> árák-,>9,N>  1/4  
ij 

• • 

Bouwdeel H 
2.501 m2 Kantoren 

Totaal 10.427 m2 
m2 in FNO 

Bouwdeel 
2.098 m2 Kantoren 

Kantoren 

Optionele verdeling 

Ambtelijke organisatie 

HE  Kamerleden 

Kamerleden en Ambtelijke organisatie kunnen in seperate bouwdelen worden gehuisvest. 
Dit voorkomt een verhuizing van de ambtelijke organisatie na elke verkiezingen en 

onnodige bouwkundige aanpassingen en verbouwingskosten. 

• 
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Kantoren 

Fractiekamers bestaand 

• 

• 
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Kantoren 

Fractiekamers Voorstel 
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5,1m2 pp 

half-open werkplek 

21m2 

zt< 

Werkplektypologgieën 

Bouwdeel C - huidige situatie 

verkeers- 
gesloten werkplek 	ruimte  gesloten werkplek 

<---> < 	  
20 m2 

Bouwdeel H - huidige situatie 

verkeers-
ruimte gesloten werkplek 

20m2 20m2 

verkeers- 
ruimte 

< 	 >< 
gesloten werkplek gesloten werkplek 

■ 

■ 

I 	I  

•  

•  

Bouwdeel C - voorstel 

verkeers- 	half-open 
gesloten werkplek 	ruimte 	werkplek 

12m2 
	  < 	>< 	

5,9rn2 pp 

Bouwdeel H - voorstel 

■ 

■ 

O 

O 

n 

■ 

s ?rib 

voorstel typologie 

Werkplekken bouwdeel C / H 

i.. 
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Voorstel: gesloten pantries Huidige situatie: open pantries in 
verkeersruimtes 

voorstel typologie 

Pantry, ontmoetingsgebied en serviceruinit 
~e*" 

Huidige situaties: open en in verkeersruimte 

Voorstel: in afgesloten ruimte 
Voorbeeld pantry in Hotel met ontmoetingsruimte 

Huidige situaties: open en in verkeersruimte 

Service ruimte 

Voorstel: in afgesloten ruimte 
Voorbeeld serviceruimte in 
Hotel 
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Collectieve voorzieningen 

PLATTEGROND MET ONDERSTEUNDE RUIMTE RONDOM HET KANTOORGEBIED 
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Ambitiedocument Tweede Kamer, januari 2015 

'Alle buitenhoven en tuinen van de Tweede Kamer toegankelijk maken voor de 
bewoners.' 
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Comptoir Generaal Hof poort Pompgebouw Landsdrukkerij 
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VOORSTEL - PRIVE TUIN VOOR DE TWEEDE KAMER + SCHEPELHAL ALS BINNENTUIN (KAS) 

Tuinen 

Doorsnede Tuin Tweede Kamer 



Schepelhuis 	 Uitbreiding Kolonien 



weede Kamer 

Huidige situatie - De tuin van de Tweede kamer als 'kijk' tuin. 



Voorstel - Een besloten buitenruimte met verblijfsplekken en extra verbindingen tussen de 
verschillende gebouwdelen. 



1111111W 

Huidige situatie - De Schepelhal grotendeels in gebruik voor opslag en lockers voor 
bezoekende scholieren 



Voorstel - De-  Schepelhal.als onderdeel van de besloten tuin. Hier kunnen kamerbewoners 
."  elkaar informeel ontmoeten buiten het zicht van het publiek. 
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Ontwerpvisie 

Monumentale gebouw 

De ontwerpvisie voor de monumentale 
gebouwen van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal is simpel en passend. 
Zonder de historisch gegroeide 
samenhang en de ensemblewaarde te 
ontkennen worden de individuele 
gebouwen weer herkenbaar, zodat de 
eigen identiteit en het karakter per 
gebouw(deel) specifiek worden. 

Om dat te bereiken worden een viertal 
ontwerptools ingezet, zonder de 
onderlinge integraliteit uit het oog te 
verliezen. 
1. de schil (gevels en daklandschap) 

wordt bouwkundig hersteld en waar 
mogelijk her gewaardeerd. 

2. de ontsluiting in het interieur (gangen 
en hoofdtrappenhuis) gaat weer 
aansluiten op de schil. Het 
verwachtingspatroon van het exterieur 
wordt in het interieur bevestigd. 

3. de monumentaal afgewerkte en hoog 
gewaardeerde ruimten worden 
bouwkundig hersteld en waar mogelijk 
her gewaardeerd. 

4. de niet monumentale en minder 
gewaardeerde ruimten worden 
bouwkundig hersteld. Waar mogelijk 
worden deze ruimten in sfeer her 
gewaardeerd, zodat aansluiting 
gevonden wordt met de architectuur 
van de omringende ruimten.  

Er wordt geen restauratieplan opgesteld, 
evenmin een renovatieplan. Als er sprake 
is van een vergelijkbare terminologie dan 
is het beter de begrippen (functionele) 
herwaardering en (bouwkundig) herstel te 
hanteren. 

a. '(bouwkundig) herstel' staat voor 
technisch herstel onder een 
architectonische status quo. 

b. '(functionele) herwaardering' staat 
voor technisch herstel en tevens 
herstel van de architectonische 
bedoeling. 

Een ander en zeer kernachtig aspect van 
de opgave wordt gevormd door de 
installatietechniek. Het geheel amoveren 
en vernieuwen van alle installaties heeft 
grote bouwkundige gevolgen. 

Visie op de installatietechniek: het 
integreren van de installatietechniek 
binnen.de monumentale context van de 
gebouwen, met minimale gevolgen voor 
de monumentale waarden en 
gebruikmakend van de mogelijkheden die 
de gebouwen (al) bieden. 
In separaat opgenomen schema's is de 
wijze waarop installaties zijn gdintegreerd 
in de monumenten te zien. 

Op basis van nader kleurhistorisch 
onderzoek wordt het kleurenschema 
van het exterieur van de verschillende 
gebouwdelen bepaald. Voorop staat dat 
ook in de kleurtoepassing het 
individuele, onderscheidende karakter 
per gebouwdeel wordt geaccentueerd. 

Voor de kleurtoepassing in het interieur 
wordt verwezen naar een separaat 
document. Ook hier geldt dat het 
individuele, onderscheidende karakter 
per gebouwdeel wordt benadrukt in de 
verschillende kleurtoepassingen. In 
ieder geval zal het historisch 
kleurarchief in situ blijven. 

1. buitenschil 

2. ontsluiting 

3. monumentale ruimte 

4. niet monumentale ruimte 
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Huidig - Demarcatie van'gebruikers op het Binnenhofcomplex sluiten niet aan op de 
ructuur van de individuele bouwdelen. Ten gevolge hiervan zijn de individuele gebouwen 
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Ontwerpvisie 

posities (en daar waar in het verleden de 
meeste wijzigingen hebben plaatsgevonden 
in te grijpen. Nieuwe elementen in het -. 
Poortgebouw en het Schepelhuis annex 
Goudsmitskeurhuis doet de naastgelegen 
monumenten aan 
kwaliteit winnen ('lucht en ruimte'). 

Complex Tweede Kamer 
• 	Herkenbaar maken van de individuele 

gebouwen, zonder de 
ensemblewaarde te verliezen. 

• Versterken van de eigen identiteit, 
eigen karakter van de individuele 
gebouwen. 

• Mogelijk aanpassen kleurenschema 
geveltimmerwerk. 

• 	Herkenbaar maken van de overgangen 
tussen individuele gebouwen. 
Beperken van de vele onderlinge 
verbindingen. 

• 	Beletages weer herkenbaar maken als 
hoofdverdiepingen. 

• Beletages koppelen aan 
hoof ontsluiting totale Tweede Kamer 
complex. 
Belangrijkste koppeling met 
naastgelegen gebouw via beletage. 

De uitwerking van de herwaardering van 
de beletage als belangrijke laag in het 
complex, betekent minder verticale 
verbindingen tussen de gebouwdelen. De 
hoofdontsluiting(en) in de gebouwen 
nemen daardoor in betekenis toe. Samen 
met het herwaarderen van het eigen 
karakter ontstaat meer onderscheid en 
herkenbaarheid. 
In de meest complexe reeks van 
gebouwen langs het Binnenhof wordt de 
ordening versterkt door op strategische 

Generiek voor alle gebouwdelen 
• Herstel van het ontsluitingssysteem van 

het individuele gebouw. 
• Herstel van de voornaamste verticale 

ontsluiting. 
• Minder accent op secundaire verticale 

ontsluitingen. 
• Herstel (bouwkundig) van de 

kantoorruimten. 
• Herwaardering (functioneel) van 

ontsluitingen. 
Herwaardering (functioneel) van 
monumentale ruimten. 

• Herstel (bouwkundig) van de schades 
veroorzaakt door techni$che installaties. 

De individuele gebouwen worden hierna 
separaat behandeld. 
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Hofpoort Comptoir Generaal Schepelhuis Uitbreiding Kolonien 

HUIDIG AANZICHT TWEEDE KAMER VANAF BINNENHOF 

~MEI 	IM 1.1.1 MEI 1111~ 

VOORSTEL AANZICHT TWEEDE KAMER VANAF BINNENHOF 

Ontwerpvisie - Binnenhofzijde 

Versterken karakter individuele bouwdelen 

De sterk risalerende gevelwand aan de 
Binnenhofzijde met de reeks; uitbreiding 
Ministerie van Kolonie, Goudsmids 
keurhuis, Schepelhuis, Comptoir Generaal, 
Pompgebouw, Landsdrukkerij en Paleis 
benadrukt het individuele karakter van de 
gebouwen. Door ook de kleurtoepassing 
van het geveltimmerwerk onderscheidend 
te maken wordt de samengestelde 
reeks nog duidelijker. Omdat binnen 
al die volumes de verdiepingen met  

verschillende hoogten op elkaar dienden 
aan te sluiten, kent het Schepelhuis een 
chaotische ordening, doorsnede en een 
kapconstructie met vele 'kreukelzones'. In 
het ontwerp is de onderlinge verbinding 
per laag grotendeels verdwenen en het 
Schepelhuis opnieuw, eenvoudig en helder 
ingericht. Ook is het daklandschap hier 
vereenvoudigd, waardoor een nog beter 
onderscheid ontstaat tussen de gebouwen 
aan deze zijde van het Binnenhof. 



MEE  

'orripgebouw 	 Landsdrukkerij 
	

Paleis 



ZICHT OP TWEEDE KAMER COMPLEX VANAF BOUWDEEL N 

ZICHT OP TWEEDE KAMER COMPLEX VANAF BINNENHOF 

Paleis Landsdrukkerij Pompgebouw 

Ontwerpvisie 

Versterken karakter individuele bouwdelen 

Het individuele karakter per gebouwdeel 
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
komt primair tot uiting in het verschil in 
architectuur. Het onderscheid wordt 
ondersteund door specifiek kleurgebruik 
van het geveltimmerwerk. Kleurhistorisch 
onderzoek zal inzicht geven in het 
historisch kleurgebruik. Deze informatie 
zal ingezet worden bij het ontwerp, naast 
architectuurhistorische kenmerken van het 
gebouwdeel. 
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Ambitiedocument, januari 2015 

`Verder is een ambitie om Binnenhof la (en 2) te vernieuwen als VIP-ingang 
voor hoogwaardigheidsbekleders en bezoekers aan de representatieve 
ruimten in gebouwdeel Binnenhof 1a-3.' 

'Een representatieve, ruimer opgezette VIP-ingang aan de Tweede 
Kamerzijde van het Binnenhof voor hoogwaardigheidsbekleders en 
gasten voor evenementen in de monumentale ruimten van de Oudbouw 
Stadhouderskamer, Oude Zaal, Rooksalon, Koffiekamer, Schrijfkamer), voorzien 
van audiovisuele communicatie.' 

'Huidige opzet en capaciteit van de verschillende voorzienin en bi' deze 
in an zi'n te be erkt. 

'Grotere lift voor goederenvervoer evenementen. Reconstructie monumentale 
trap als looproute naar de eerste verdieping en de representatieve ruimten 
aldaar. Ongehinderde looproutes naar alle monumentale Oudbouwzalen van 
en naar de nieuwbouw; minder tussendeuren en gangen, opener, maar wel 
afsluitbaar, inclusief hergebruik van de zogeheten Franse gang naar en van 
nieuwbouw.' 

'Aandacht voor behoud en toepassing van kunst en (vaste) kunstwerken.' 

'Bezoekersstromen zonder elkaar te hinderen naar de representatieve ruimten 
en van en naar oudbouw en nieuwbouw. Voorkomen van geluidshinder bij 
gelijktijdig gebruik van de representatieve ruimten. Multifunctioneel gebruik 
van de Oude Zaal, o.a. voor commissievergaderingen. De Koffiekamer 
representatiever en lichter maken (de ruimte is donker, somber vooral vanwege 
gedateerde verlichting). Verwarming Stadhouderskamer verbeteren, voldoet 
niet snel genoeg aan de comforteisen. De toegang naar een Voorzitterskamer 
breder en representatiever. Een andere toegangsroute voor vervoer van karren 
met goederen van Restaurantbedrijf en Facilitaire Dienst naar de keuken en de 
representatieve ruimten (gaat nu via de Voorzittersgang). Grotere pantry in de 
gang van de Voorzitter.' 
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Ontwerp 

Geschiedenis Nieuw Stadhouderlijk Kwartier 
IBouw en uitbreiding Stadhouderlijk Kwartier 

1777 Bouw "Nieuwe" Stadhouderlijk 
kwartier (Stadhouderlijk Paleis), Ontwerp 
architect F.L. Gunckel) 

Ondanks eerdere vele verbouwingen 
bleek het toch onvoldoende om het 
gebrek aan ruimte in het bestaande 
Stadhouderlijk Paleis op te vangen. 

In 1776 werd er begonnen met de eerste 
plannen voor de uitbreiding van het 
Stadhouderlijk Paleis. Kort erna (1777) 
werd de opdracht gegund aan architect 
Ludwig Gunckel. 

Eerste helft 18e eeuw 

"Oude" Stadhouderlijk Kwartier 

• 2.,,,,,"5-14,0-4 	 4..11,3926~2~11211 

Politiek 

• 
Bouwactiviteiten 
Diverse verbouwingen aan het interieur 
om deze aan te passen aan de nieuwe 
wensen van de stadhouder Willem V. 

Ook in de vijftiger en zestiger jaren op 
verzoek van Willem V werden een aantal 
kostbare aanpassingen doorgevoerd. 
Ondermeer aanpassingen voor een 
nieuwe eetkamer, de slaapkamer van de 
prinses en beide audiëntiezalen. 

• 

1795 bouw van het "paleis" gereed. 

Onderstaande tekening (Plan du Bel-
etage du Batiment Neuf) toont 
waarschijnlijk de situatie toen de bouw 
gereed was. 

Afwerking interieur duurde voort tot eind 
1792 

• 

1796 verbouwing van de voormalige 
Balzaal om deze geschikt te maken als 
vergaderruimte voor de Nationale 
Vergadering. 
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Verbouw en nieuwe inrichting 

1806 Gebouw kwam ter beschikking als 
het Paleis voor Koning Lodewijk 
Napoleon. 

Vanaf 1808 verkoos Lodewijk Napoleon 
Amsterdam en Utrecht als verblijfplaats. 

De aankleding van het Haagse Paleis was 
hem blijkbaar wel bevallen, hij gaf namelijk 
opdracht om vrijwel het complete interieur 
van het gebouw te ontmantelen en naar 
Amsterdam over te brengen. 

1808 in gebruik als kadettenschool. 

1812 in gebruik als militair hospitaal.  

1813 verbouw en inrichting van het 
voormalige Stadhouderlijk Kwartier tot 
gebouw voor de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal (architect B.W.H. 
Ziezenis). 

1814 Ziezenis krijgt opdracht. 

In 1863 werd een prijsvraag uitgeschreven 
om te komen tot een geheel nieuwe 
gebouw voor de Staten-Generaal, maar 
geen van de plannen kwam in aanmerking 
voor uitvoering. 

Eerste vergadering vond plaats op 16 
oktober 1815. 

U-vormige bankenplan en tegen 
middelste penant van de zuidwand de 
troon. Daar tegenover de zetels van de 
griffiers en voorzitter. 

''..ISSII..4.90.5x,t1.Eríg2è9.2-'-árr,?,',14.c..V.IatSxc,tra.F.rc,err..S.:175E.ZE,k't-l1tS- 	• 

De aard en de omvang van de 
uiteindelijke door architect Ziezenis 
ingediende plannen blijft tot op heden 
onduidelijk. 

1828 architect Noordendorp maakt 
ontwerp voor lichtkoepel in het gewelf van 
de grote vergaderzaal (voorm. Balzaal).  

1815 aanpassing eerste bordes 
hoofdtrappenhuis met dwarstrap naar de 
grote vergaderzaal. 

Knuttel maakt ontwerp voor nieuwe 
hoofdtrap geheel in marmer, uitgevoerd in 
1894. 

1893 algehele restauratie van de voorm. 
Ministerkamer i.v.m. de slechte staat 
waarin deze verkeerde. 

...361~7.5.111111111111111171311 
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Geschiedenis Nieuw Stadhouderlijk Kwartier 
I Verdere uitbreiding 

Aanpassingen ruimten Hofsingel en 
Binnenhof 2a door architecten Plantenga 
en Bremer 

1959 plannen ontwikkelt voor het plaatsen 
van een nieuwe vleugel. 

rt2 Sk ea' ,51 	 •  

Politiek 

25 september 1945. Tweede Kamer komt 
voor het eerst weer in openbare verga-
dering bijeen na de 2e wereldoorlog. 
Kamervoorzitter is Van Schaik. Kabinet 
Schermerhorn-Drees. 

Bouwactiviteiten 
1914-1915 sloop van hof van Albemarie 
(gat blijft tot 1960 bestaan). 

1922 uitvoering van nieuwe brede gang 
op de le verdieping aan de 
Hofsingelzijde, oude smalle gang wordt 
opgedeeld in nissen. Nieuwe gang werd 
afgenomen van voorm. Koffiekamer. 

Lambrisering en omtimmering van de 
deuren schrijfkamer (voorm. Antichambre)  r- 

mogelijk in 1955 aangebracht. 

De huidige lambrisering van de 
koffiekamer (voorm. kleine eetzaal) dateert 
uit 1963. 

De huidige inrichting van de rooksalon 
(voorm. grote eetzaal) dateert grotendeels 
van de verbouwing van '51-'55. 

Ontwerp 
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In de jaren 1959-'60 werd met de bouw 
van de Kortenhorstvleugel begonnen. 
(ontwerp architect Bolten, assistent 
rijksbouwmeester Friedhoff). 

Bij de restauratie van 1988-1995 zijn, na de 
verwijdering van de aangepaste vloer met 
de 'bankjes', een parketvloer gelegd, de 
oorspronkelijke balkons gereconstrueerd 
en de wanden voorzien van een 
marmerimmitatie. Kunstenaar Jan van den 
Dobbelsteen was verantwoordelijk voor 
het ontwerp van de lichtkronen en het 
tapijt . 

Mr. L.G. Kortenhorst, lid van de 
Tweede Kamer van 1925 tot 1963 (partij 
RKSP en KVP), voorzitter Tweede 
Kamer van 1948 tot 1963. Tijdens zijn 
voorzitterschap werd onder meer de 
werkwijze van de Kamer 
gemoderniseerd. Hij was voorstander 
van levendige debatten. 

.1,31.15flarc z,• 

1959-'60 ontwerp Erelijst van Gevallenden 
door architect Aldo van Eyck. 

officiële opening van de nieuwbouw van 
de Tweede Kamer, 28 april 1992 

1992-1996 huidige afwerking grote 
vergaderzaal gerestaureerd. 

atzeszszeraomitelieme~sw. 
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Bouwdeel A - Nieuw Stadhouderlijk Kwartier 

Architectuur 

De zuidwesthoek van het Binnenhof is het 
meest compacte oudste bouwdeel, dat 
zich ontwikkelde op een relatief klein 
oppervlak. 

De voormalige grachten, de kleinschalige 
'achter bebouwing', het 'Paleis' en latere 
Kortenhorstvleugel delen dit complexdeel 
op. De ontwikkelingsgeschiedenis laat 
zien dat, ondanks de ogenschijnlijke 
disorde, er nog veel van de 
oorspronkelijke structuur resteert. In de 
beleving van het complex zijn de 
onderscheidende bouwdelen niet meer te 
herkennen. 

Niet overvloedig, maar toch komt er 
voldoende daglicht via binnenhoven, 
daklichten en lantaarns diep in het 
interieur binnen. Ondanks dat de 
foodprint het complex zich breed heeft 
ontwikkeld. 

De gevels aan de Hofplaats zijn, in 
vergelijking met de uitbreiding van het 
Ministerie van Kolonie, nog soberder en 
missen nog meer de interactie met de 
openbare ruimte. Met alle gevolgen voor 
de openbare ruimte van de Hofplaats. 

De gevels van dit bouwdeel aan de 
Binnenhofzijde steken duidelijk af ten 
opzichte van de overige gevels aan het 
Binnenhof. De enige natuurstenen gevel 
op het Binnenhof is van een Hollandse 
allure. 

De herkenbare oorspronkelijke structuur 
van het complex laat zich ook in het 
interieur gelden. Monumentale ruimten, 
trappenhuizen en gangen zijn wat 
ruimtevorm betreft grotendeels intact. 
Ook monumentale afwerkingen lijken in 
veel ruimten op zichzelf te staan of 
hebben met meerdere ruimten een 
geschakelde betekenis. Toch is de 
historische sensatie in de beleving van het 
interieur niet optimaal. Veel goedbedoelde 
verbouwingen, restauraties, goedwillend 
onderhoud en installatietechniek hebben 
het interieur doen afglijden naar een 
ondermaats niveau. Het leven is eruit! 
Betekenisvolle samenhang tussen 
verschillende ruimten is verloren gegaan. 
De schakeling tussen incidenten, bij 
voorbeeld de Stadhouderskamer in relatie 
tot de voorruimte en het trappenhuis, 
maakt de individuele ruimte tot een 
verbijzondering los van de context van de 
ruimte zelf. 
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Bouwdeel A - Nieuw Stadhouderlijk Kwartier 

Architectuur 

Waardering 

De waardering, op gebouwniveau, is een 
vereenvoudigde, grafische weergave van 
diverse door de opdrachtgever 
aangeleverde onderzoeken en eigen 
onderzoek. De categorisering middels 
kleuren is specifiek voor het onderhavige 
gebouw en niet uitwisselbaar of 
vergelijkbaar met de categorisering van de 
andere gebouwen. De waardering betreft 
de huidige toestand. Voor gedetailleerde 
informatie gelieve de aangeleverde 
documentatie te raadplegen. 

In algemene zin kan gesteld worden dat 
de gevels en het daklandschap hoog 
gewaardeerd worden (hier niet grafisch 
weergegeven). 

De waardering geeft de architectonische 
kwaliteit aan, niet de (bouw) historische 
kwaliteit, hoewel dit vaak samenvalt. 

De waardering volgt de zwaarte van de 
kleur, hoe donkerder de kleur, hoe hoger 
de waardering. 

De rode stippellijn geeft aan of de ruimte 
'oude' betimmeringen en/of 
lambriseringen bevat. 
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Bouwdeel A 

Verschoven hoofdstructuren 
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Bouwdeel A 

Installatieprincipe 

Conce t 

[ deze beschrijving geeft het hoofdprincipe 
installaties aan, voor gedetailleerde informatie 
zie VO Arcadis J 
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Kortenhorstvleugel + Huisjes 	 Paleis 

DOOSNEDE BOUWDEEL A- INSTALLATIEPRINCIPE 
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Bouwdeel A - Paleis 

Plattegrond le verdieping 

PALEIS MET STIJLKAMERS 
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Bouwdeel A - Paleis 

Onder meer voormalig Paleis 

Bij deze tekst zijn de overzichtstekeningen 
nodig voor nauwkeurige beschouwing. 

Nieuw Stadhouderlijk Kwartier 
Het zwaartepunt van de 'randbebouwing' 
van het Binnenhof ligt in de zuidwesthoek, 
daar waar in 1796 de eerste Nationale 
Vergadering plaatsvond in de voormalige 
Balzaal. De randbebouwing werd al snel 
te krap voor de nieuwe functie en het 
volume dijde tot over de gracht uit tot een 
complex met een bijzonder brede 
foodprint. Hoewel het met de 
daklichttoetreding meevalt, werd met de 
gestage uitbreiding door sloop/ 
nieuwbouw de interne oriëntatie er niet 
beter op. De opeenvolging van ruimten 
wordt 'technisch' ontsloten, maar zonder 
geconcentreerde samenhang per 
onderdeel en herkenbare ordening; die zijn 
verloren gegaan. 
Om de ontwerp structuur te duiden, die 
de gebruiker helpt, is niet gekozen voor 
een bouw- of cultuurhistorische 
benadering maar is gekozen voor een 
ordening naar ruimte typologie. Dit samen 
met een slimme positionering van 
programma, het ontsluitingssysteem voor 
mens en installatietechniek (die gelijke 
route volgen) verbetert de oriëntatie op 
het daglicht en de herkenbaarheid van de 
complexdelen. 
De resterende delen van het Paleis laten 
zich lezen als een compositie in enfilade; 
in typologie afwijkend van de omringende 
bebouwing, die zich als een 
gangenstructuur met aanperkende kamers 
presenteert. Dispositie van nieuw 
programma en installatietechniek maken 
het onderscheid in typologie helder. 
In de plattegrond ontmoeten de twee 
typologieën elkaar in een nieuwe 
langgerekte ruimte, tussen de twee 
binnenhoven, eindigend met zicht op het 
Buitenhof. 
De benadering van de Balzaal is gewijzigd 
toen Lodewijk Napoleon het Paleis als 
residentie ging gebruiken. Voorheen werd 
de Balzaal betreden via de lange zijde aan 
de noordzijde. Lodewijk Napoleon wilde 

194 

zijn entree van de Balzaal op de kop van 
de zaal. Daartoe werd de monumentale 
bestaande trap uitgebreid met een 
steektrap vanaf een van de bordessen. In 
praktijk een aantasting van de allure en 
een verlies aan betekenis van het 

Bij de verbouwing uit de jaren '90 van de 
vorige eeuw is de 'Lodewijk Napoleon 
trapvleugel' door een lift half 
geamputeerd. In de nieuwe toestand 
wordt een 'salon verticale' 
geïntroduceerd, wat de kwaliteit van de 
opgang weer hersteld in een combinatie 
van Franse allure en Hollandse soberheid. 
De hoofdtrap wint weer aan prestige 
terwijl de 'salon verticale' op een nieuwe 
manier beantwoordt aan de betekenis van 
de route die Lodewijk Napoleon wilde ooit 
aflegde: monumentaal. 
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3. route met salon verticale en koninklijke route 

TYPOLOGISCH VERSCHIL MET INTERMEDIAIRE RUIMTE 

2. koninklijke route ten tijde van koning Lodewijk Napoleon 
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Bouwdeel A - Paleis 1 

tijikamers 
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Bouwdeel A - Paleis 
Stijlkamers 

SCHRIJFKAMER 
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Bouwdeel A - Paleis 

Oude Zaal 

Karakteristiek voor het ontwerp voor 
de Oude Zaal is het accent op de 
monumentaliteit van de ruimte zelf, 
zonder dominante visuele prikkels. De 
nieuwe ingelegde houten vloer, vervangt 
de huidige kwaliteit arme parketvloer en 
legt weer verbindingen met de klassiek 
gecomponeerde wanden. Deuren en 
luiken worden in kleur opgenomen in de 
opstanden en voorzien van een gekleurde 
bossing, wat ook in andere ruimten wordt 
toegepast. 

De verlichting versterkt het accent op 
de monumentaliteit van de ruimte zelf als 
geheel. De 'geschalpeerde' ruimte door 
verlichting in de huidige toestand wordt 
weer beleef baar als één geheel. 

PATROON PLANKEN VLOER OUDE ZAAL 
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Bouwdeel A - Paleis 

Oude Zaal 

VOORSTEL 
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INPASSING TECHNISCHE INSTALLATIES 
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Bouwdeel A - Paleis 

Rooksalon 

ROOKSALON HUIDIGE SITUATIE 
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VOOR VERBOUWING 
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Bouwdeel A - Paleis 

Rooksalon 

VOORSTEL 

206 



INPASSING TECHNISCHE INSTALLATIES 
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Bouwdeel A - Paleis 

Schrijf- en Koffiekamer 

HUIDIGE SITUATIE - SCHRIJFKAMER 

HUIDIGE SITUATIE - KOFFIEKAMER 
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VOORSTEL 

VOORSTEL 
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Bouwdeel A - Paleis 

Le Salon vertical 

De benadering van de Balzaal is gewijzigd 
toen Lodewijk Napoleon het Paleis als 
residentie ging gebruiken. Voorheen werd 
de Balzaal betreden via de lange zijde aan 
de zuidzijde. Lodewijk Napoleon wilde 
zijn entree van de Balzaal op de kop van 
de zaal. Daartoe werd de monumentale 
bestaande trap uitgebreid met een 
steektrap vanaf een van de bordessen. 
In praktijk een aantasting van de allure en 
betekenis van het hoofdtrappenhuis. De 
koning betrad de Balzaal via de kop van de 
ruimte terwijl de gasten via de 'oude' weg 
de ruimte inkwamen. In de huidige toestand 
is de trapvleugel door een lift geamputeerd. 
In de nieuwe toestand wordt een 'salon 
verticale' geïntroduceerd, wat de kwaliteit 
van de opgang weer hersteld in een 	 1 
combinatie van Franse allure en Hollandse 
soberheid. De hoofdtrap wint weer aan 
prestige terwijl de 'salon verticale' op een 
nieuwe manier beantwoord aan de rol 
die Lodewijk Napoleon zich toe-eigende: 
monumentaliteit. 

Le Salon vertical 





Bouwdeel A - Paleis 

Le Salon vertical 

KOFFIEKAMER MET SALON VERTICAL 
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Bouwdeel A 

Intermediaire ruimte 

Nieuw in gebouw A is de langgerekte 
ruimte die de overgang markeert tussen 
de twee typologisch verschillende 
organisatievormen van de plattegronden: 
de enfilade structuur en kamer/gang 
structuur. De ruimte ontvangt van de 
twee binnenhoven daglicht en oriënteert 
zich aan de kopse zijde op het Buitenhof. 
De andere kop staat in open verbinding 
met de gang. Het intermediaire karakter 
wordt ook bevestigd in de verschillende 
compositie van de gevels, versterkt 
door penantspiegels. De ruimte laat op 
eenvoudige wijze de verschillende tijdlagen 
zien van de aansluitende gebouwdelen. 

TYPOLOGISCH VERSCHIL MET INTERMEDIAIRE RUIMTE 
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Intermediaire ruimte - nieuwe stijlkamer 

PLATTEGROND STADHOUDERLIJK KWARTIER MET INTERMEDIAIRE RUIMTE 
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Bouwdeel A - Kortenhorstvleugel 

Verkeersruimte 

HUIDIGE SITUATIE 



VOORSTEL 
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Bouwdeel A - Kortenhorstvleugel 

Kantoor 

VOORSTEL 
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INPASSING TECHNISCHE INSTALLATIES 
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VERGADERZAAL 30/40 PERSONEN - KORTENHORSTVLEUGEL 
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Geschiedenis Hofpoort - Landsdrukkerij 
'start vernieuwing zuidelijke Binnenhof bebouwing 

1616 Hofpoort 

Op kaart 1570 is de huidige 
onderdoorgang naar Binnenhof al te zien, 
de Hofpoort. De Spuipoort (gesloopt 
1861) stond iets schuin, meer zuidelijk van 
de Hofpoort. 

De bebouwing aan de zuidzijde van het 
Binnenhof bestond tot ver in de 
achttiende eeuw uit een curieuze 
mengeling van particuliere huisjes en 
kleine (overheid) gebouwen.  

1765 Bouw Landsdrukkerij 

Voorgevel in Lodewijk XVI-vormgeving 
met 7 venster traveeën. 

Hart plattegrond wordt gevormd door 
rechthoekige binnenplaats. 

Achter de entree langgerekte ruimte met 
trappenhuis en gang aan binnenplaats. 

Achter de binnenplaats op begane grond 
en verdiepingen grote langgerekte ruimten 
voor druk- en zetwerk. 

Privaat per verdieping in uitbouw 
binnenplaats. 

Omstreeks 1778 

Als afronding van de grotendeels nieuwe 
bebouwing van de zuidwand van het 
Binnenhof werd besloten het zicht langs 
de Graaflijke Zalen te verbeteren. 

Het huis dat door de landsdrukker 
Scheltens werd bewoond moest voor een 
deel worden gesloopt ten gunste van de 
zichtlijn. 

Politiek 

• 

Bouwactiviteiten 
Na een brand op de turfzolder van de 
oude behuizing van de 's Lands drukker 
werd in 1765 besloten een nieuw gebouw 
voor de Landsdrukkerij te laten bouwen. 

In 1767 was de bouw gereed. 

Het gebouw naast de nieuwe 
Landsdrukkerij aan de Hof poortzijde werd 
de woning van de landsdrukker 
(vermoedelijk gelijktijdig verbouwd). 

Ontwerp  

Het gesloopte gedeelte verving men door 
een laag gebouwtje met een kwartronde 
inwendige hoek. In deze ronding werd de 
Hofpomp gepositioneerd. 

Ook de gevels van het hoekgebouw 
werden aangepast en meer in 
overeenstemming met de architectuur van 
het Comptoir-Generaal gebracht. 
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I
Begin ingrijpende verbouwingen 

1886-1887 

Verbouwing ter verbetering van toegang 
naar de zaal der ministers; het inrichten 
van de stenografenruimten; het 
zegelkantoor; enkele werken aan andere 
gebouwen. 

EUMS.3.1.,-.12252M51422Wx.---- 

Franse Tijd (1795-1813) Op last van Lodewijk Napoleon werd de 
Landsdrukkerij overgebracht naar de 
Leprozengracht te Amsterdam. 

Vanaf 1814 werd het gebouw voor 
verschillende doeleinden gebruikt o.a. 
Franse Gardisten (veel interieur 
onderdelen verwijderd), omstreeks 1850 
ook (deels) al in gebruik voor de Tweede 
kamer. 

1815 Het Nieuwe Stadhouderlijk Kwartier 
wordt huisvesting Tweede Kamer. 

Omstreeks 1879 werd de kapvorm van de 
Hofpoort aangepast in een vlakke 
schildkap met een zakgoot. 

1890 gewelf Hofpoort vernieuwd. 

Binnenplaats van de woning werd in 1940 
overkapt. 

Omstreeks 1814 werden enkele 
doorbraken gerealiseerd tussen Paleis en 
Landsdrukkerij (le uitbreiding Tweede 
Kamer) ten behoeve van de publieke 
tribune en grote vergaderzaal , de 
voormalige Balzaal. 

De oude midden entree werd aangepast 
tot een vensterpartij. De ingang is in een 
eenvoudiger opzet teruggebracht. 

De indeling en het gebruik per verdieping 
werden aangepast, gerelateerd aan de 
belendende gebouwen. 

De kozijnen aan de binnenplaatsgevel en 
achtergevel werden onderling verruild, 
ingekort en veranderd. Nog zichtbaar in 
de gevel door het afwijkende metselwerk. 

.. - 

227 



4 
- 

; . t 	2 	11;„,„,e, 

Ontwerp 

L 

Geschiedenis Hofpoort - Landsdrukkerij 
IBereikbaarheid voor publiek 

1950 publieke tribune 

Verbouwing gericht op de verbeterde 
bereikbaarheid van de publieke tribune en 
de verbinding van verschillende afdelingen 
onderling. 

Politiek 

Bouwactiviteiten 

De vloerconstructie van de 
stenografenruimten (achterhuis) werd 
115cm lager opnieuw aangebracht. 

Extra toegang naar de grote 
stenografenruimte vanuit Binnenhof nr. 3. 

De trap naar de publieke tribune werd 
vernieuwd. 

Langs de oostzijde van de vergaderzaal 
op de eerste verdieping (binnenhof 2a) 
werd een gang tracé gecreëerd. 

Een trap voor de stenografen werd 
aangebracht van de eerste verdieping 
naar de begane grond. 

Ruimere antichambre bij de publieke 
tribune verwezenlijkt. 

In de jaren '60 werd de binnenplaats 
uitgegraven tot het niveau van het 
souterrain, dit ivm het vergroten van de 
bestaande ketelruimte. 

In de binnenplaats kwam een schoorsteen 
die 9 ml boven de noklijn uitkwam en was 
gefundeerd op dikke betonplaat! De oude 
hoogte van de binnenplaats is d.m.v. een 
betonplaat met straatwerk teruggebracht. 

1966 veel bouwkundig herstel aan 
Binnenhof 3. 
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1965 Standvinkconstructie op 2e 
verdieping gesloopt tbv 3 persruimten; 

Nieuwe betonnen bordes op 2e 
verdieping aansluitend op trap publieke 
tribune. 

1968 Gang in oude stenografenruimte 1 e 
verdieping, deze gang wordt verbinding 
Kamergebouw en Binnenhof 3-7; 

1974 Doorgang op begane grond tussen 
entreehal en trappenhuis wordt naar 
achteren geplaatst, hellingbaan 
aangebracht (ipv twee treden), inbreng 
bookshop op begane grond 

1979 Vloergedeelte naast trap publieke 
trap word opgevuld tot niveau van 1 e 
bordes. 
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Bouwdeel A -Hofpoorten Landsdrukkerij 

Architectuur 

Exterieur 

Hofpoortgebouw 

In een serie van verbouwingen is het 
Hofpoortgebouw aangepast aan de 
naaste omgeving. De sloop van de 
woning van de Landsdrukker, wat het 
zicht via de nieuwe holle gevel op de 
Hofpoort moest verbeteren, betekende 
dat er een gesegmenteerd bouwvolume 
ontstond: de poort met bovenkamer 
onder een zelfstandige kleine kap vormt 
samen met het in hoogte min of meer 
gelijke aansluitende volume, een L-vormig 
volume waartegen in een éénlaags hol 
decor de Hofpomp plaats kreeg. 

Met de verbouwing werd het 
gedecoreerde 'rustica' metselwerk van 
het Comptoir Generaal overgenomen. 
Een groter ensemble ontstond op het 
Binnenhof met de Hofpoort in het hart. 

Interieur 

Voor beide gebouwen geldt dat vele 
interne verbouwingen, weliswaar binnen 
het bestaand blijvende volume, in het 
teken stonden van de vergroten (en 
ontlasten) van het Tweede Kamer 
complex. Vooral zijn trappenhuizen 
regelmatig verplaatst of gesloopt. In de 
voormalige Landsdrukkerij werd de vloer 
van de drukkerij, in het achterhuis 1 e 
verdieping, verlaagd; wat grote gevolgen 
heeft gehad voor de gevels van de 
binnenplaats en achtergevel. Nog steeds 
is deze ruimte, die de volledige breedte 
van het achterhuis beslaat te herkennen. 

Landsdrukkerij 

In tegenstelling tot de zijgevel van het 
Comptoir Generaal, die met blindnissen 
en omlopende kroonlijst zich rijker 
overhoeks presenteert, kent de 
Landsdrukkerij een blinde zijgevel 
afgesloten met een eenvoudig boeibord 
(ooit stond de woning van de 
landsdrukker tegen deze blinde gevel). De 
voorgevel met veel grote kozijnen en 
weinig metselwerk richt zich volledig 
frontaal op het Binnenhof. De positie van 
de voordeur was oorspronkelijk in het 
midden, maar is diverse keren verplaatst in 
verschillende traveeën aan de rechter 
zijde. 

** prent aanzicht gewijzigde gevel Hofpoortge- 
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Bouwdeel A - Hofpoort en Landsdrukkerij 

rchitectuur 

De waardering, op gebouwniveau, is een 
vereenvoudigde, grafische weergave van 
diverse door de opdrachtgever aangele-
verde onderzoeken en eigen onderzoek. 
De categorisering middels kleuren is spe-
cifiek voor het onderhavige gebouw en 
niet uitwisselbaar of vergelijkbaar met de 
categorisering van de andere gebouwen. 
De waardering betreft de huidige toe-
stand. Voor gedetailleerde informatie ge-
lieve de aangeleverde documentatie te 
raadplegen. 

In algemene zin kan gesteld worden dat 
de gevels en het daklandschap hoog ge-
waardeerd worden (hier niet grafisch 
weergegeven). 

De waardering geeft de architectonische 
kwaliteit aan, niet de (bouw) historische 
kwaliteit, hoewel dit vaak samenvalt. 

De waardering volgt de zwaarte van de 
kleur, hoe donkerder de kleur, hoe hoger 
de waardering. 

De rode stippellijn geeft aan of de ruimte 
'oude' betimmeringen en/of lambriserin-
gen bevat. 
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Bouwdeel A -Hofpoorten Landsdrukkerij 

Architectuur 

Landsdrukkerij 
Thema in het ontwerp voor 
Landsdrukkerij is 'opruimen'. De 
ruimten krijgen weer porportie 
behorend bij de oorspronkelijke 
ruimtelijke kwaliteit. Verder worden er 
functies ondergebracht die passen bij 
de intermediaire en dienstbare positie 
van het gebouw ten opzichte van de 
representatieve functies op de beletage 
van het voormalige paleis. 

Hofpoort en Hofpoortgebouw 
Een kleine aanpassing rond de setting van 
de laat 18e eeuwse Hofpoort doet de 
poort weer in stedenbouwkundige 
beleving functioneren als poort. Het hoge 
gedeelte van het Hofpoortgebouw is nu 
als zelfstandig volume te lezen vanaf de 
Hofplaats. 
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Bouwdeel A - Landsdrukkerij 

Lobby en Kantoor 

VOORSTEL LOBBY OUDE ZAAL -1E VERDIEPING 
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VOORSTEL KANTOORRUIMTES -BEGANE GROND 
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Amibitiedocument Tweede Kamer, januari 2015 

'De gehele oudbouw met werkruimten aan de Binnenhofzijde (Binnenhof 4-7) is 
verouderd en gedateerd met veel kleine kamers, die niet aan de huidige (arbo)-
maatstaven voldoen. Apart aandachtspunt: niet uitsluitend klimaatregeling, 
maar ook de mogelijkheid de ramen meer open te zetten voor frisse lucht.' 
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Geschiedenis Comptoir-Generaal 
ontwerp 
	 Iomgeving + gevels 

1777 ontwerp Comptoir-Generaal 

G. van der Linden 

Tegen het eind van de 18e eeuw werd 
besloten om ter plaatse van het gebouw 
van de Domeinraad en het aangrenzende 
pand een nieuw onderkomen voor de 
Thesaurie en de Algemene Rekenkamer 
van Holland te bouwen. Als gevolg van de 
bouw van de nieuwe zuidwestelijke 
vleugel van het Stadhouderlijk Kkartier 
moest de zetel van het Comptoir-
Generaal worden verplaatst. Het 
Comptoir-Generaal is een van de eerste 
op de kantoorfunctie ontworpen 
gebouwen. 

In de loop van de 19e eeuw 

- • 	 - • 	, 	- 	• 	- 	• • 	 _ 
Politiek 
Huisvesting van de Thesaurie en 
algemene rekenkamer van Holland. 
gebouwnaam: "geldkantoor» 

Bouwactiviteiten 

Het gebouw werd direct naast het 
Hofpoortgebouw gesitueerd en met de 
achtergevel direct aan de binnengracht 
(Hofgracht of Beek) gesitueerd, zoals de 
plantekening uit 1778 weergeeft. 

Ontwerp  

1805 diende de bovenverdieping tot 
berging van het "Departementaal Archief 
van Holland". De dienst "Registratie en 
Domeinen voor Zuid-Holland (Min. van 
Financiën) gebruikte in die tijd de 
benedenverdieping. 

Tussen 1863-1881 werden drie vertrekken 
op de bovenverdieping afgestaan aan het 
Kantongerecht. 

Vensterindeling voorgevel vanaf de 
tweede verdieping bleef gehandhaafd. 
Vensters begane grond en 1 e verdieping 
werden aangepast naar 2x2 ruiten onder 
en boven de wisseldorpel. Ze vervingen 
de oorspronkelijke indeling van 4x (4+4). 
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