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Proloog 
Historische ontwikkeling van het Binnenhof 
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Tweede Kamer complex 

Adressen, naamgeving en status gebouw 

Binnenhof 1A 

Binnenhof 1 B-1C-1D 

Binnenhof 2 

Binnenhof 2A 

Binnenhof 3 

Binnenhof 4 

Binnenhof 5 

Binnenhof 6 

•, 	Binnenhof 7 

Hofweg 4 

Hofweg 6 

Hofplaats 2 

Hofplaats 4 

Hofplaats 6 

Hofplaats 8 

Hofplaats 10 

Lange Poten 6 

Plein 2B 

Plein 1  

voormalig Nieuw Stadhouderlijk Paleis (hoofdentree) (deel Al) 

voormalig Nieuw Stadhouderlijk Paleis (colonnade) (deel A1) 4-'m 

voormalige Nieuw Stadhouderlijk Paleis (ministerstoegang) (deel A2) 

voormalige Landsdrukkerij (deel A3) 3,  
Hofpoortgebouw (deel A4) 

Comptoir Generaal (deel B1) 

Schepelgebouw (deel B2) 

Goud— en zilversmidskeurhuis (deel B3) 

Uitbreiding Ministerie van Kolonie (deel C) 

Kortenhorstvleugel (deel A5) 

Kortenhorstvleugel (deel A5) 

voormalige Nieuw Stadhouderlijk Paleis (uitbreiding Tweede Kamer) (deel A6) 

westelijk voormalig particulier huisje (deel A7) 

één na westelijk voormalig particulier huisje (deel A7) 

één na oostelijk voormalig particulier huisje (deel A7) 

oostelijk voormalige particulier huisje (langs toegang tot Hofpoort) (deel A7) 

voormalig Hotel Centraal (deel H) 

voormalig Ministerie van Justitie (deel J) 

voormalig Ministerie van Koloniën (deel K) 
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monumentale gebouwdelen met de status Rijksmonument; 

monumentale gebouwdelen zonder status Rijksmonument; 

gebouwdeel H (Hotel), bestaand pand niet monumentaal; 

de "nieuwbouw" Tweede Kamer. 

a I. 

• 



Floris V bouwt Rolgebouw en traptoren; 
plus later (1292) de Grote Zaal (nu 
Ridderzaal) 

1350: duinmeer wordt vergraven tot huidige 
Hofvijver. Vers water door aftakking Haagse 
Beek. 

Holland. Graafschappen Holland en 
Zeeland vallen onder Bourgondische Huis. 
Hij liet zich als eerste vertegenwoordigen 
door een stadhouder. 

Vanaf 1460 gebruikte het Hof van Holland 
de Graaflijke Zalen voor de rechtspraak. 

Situatie ca.1500 

Situatie ca. 1580 

1650 Staten van Holland geven Pieter Post 
opdracht voor nieuw vergadergebouw 
met Statenzaal op le verdieping. 
Appartementen Stadhouderlijk Kwartier 
moeten hiervoor wijken, behalve het 
kabinet van appartement Mary Stuart. 

3 poorten: Hofpoort, Stadhouderspoort, 
Grenadierspoort. Grenadierspoort 
circa 1630 verplaatst, toen Plein werd 
aangelegd. 

Buitenhof (met Gevangenpoort) en Plein 
zijn restanten van ommuurde voorhoven. 

Restanten van de later vergrootte Hof kapel, 
nu binnen complex Eerste Kamer. 

Grote bouwactiviteiten aan noordzijde door 
Albrecht. 1360, bouw Zaalhuis en Beyerse 
kamer tpv huidige Ministerie van Algemene 
Zaken. 

1480 Torentje, als zomerprieel. Herbouwd in 
16e eeuw. 

14e eeuw, aan zuidkant van residentie lag 
keukencomplex (basis voor grondvorm 
latere bebouwing). 

Noordwesthoek (huidige Mauritstoren): 

- vanaf Middeleeuwen domein van graven, 

- vanaf 1450 domein van stadhouders, 

- vanaf 1460 Binnenhof. Buitenruimten 
worden steeds meer volgebouwd. 

Politiek 

Centrum graafschap Holland, Hof van 
Holland, stichter Willem 11 (12341256) 

zoon Floris V (1254-1296) maakte 
Binnenhof tot zijn vaste ve0ijfs aats 

1296 Floris V wordt vermoord 
Late Middeleeuwen - Filips 11(1299-1581) 

1428 vorming Staten Provinciaal van 
Holland als adviescollege van de graaf. 

1464 instelling van Staten-Generaal. 

1592-1598 bouw Mauritstoren voor 
opvolger Willem van Oranje: Maurits van 
Oranje. 

1621 bouw Stadhouderlijk Kwartier in 
zuidwesthoek, woonvertrekken prins 
Maurits. 

1625-1647 opvolger prins Maurits, broer 
Frederik Hendrik; flinke uitbreidingen met 
rijke interieurs in Stadhouderlijk Kwartier. 
1639-1640 houten galerij wordt stenen 
galerij. 

1641 appartement Willem II van Oranje 
(zoon van Frederik Hendrik) en Mary Stuart. 
Willem II was maar kort stadhouder 

1647-1650 
1696 interieur Trêveszaal, Daniel Marot. 

Politiek 

1506-1555 Karel V liet zich 
vertegenwoordigen door stadhouders. De 
macht over graafschap Holland verschoof 
van Bourgondië naar de Habsburgers. 

1568-1648 de Nederlandse Opstand. 

1559 Filips II stelt Willem van Oranje (1533-
1584) aan als stadhouder van Holland, 
Zeeland en Utrecht. Hij woonde niet op het 
Binnenhof maar in Prinsenhof te Delft (Delft 
was als ommuurde stad veiliger dan Den 
Haag). 

1588-1795 Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden. Iedere staat met eigen 
stadhouder 

1609-1621 Twaalfjarig bestand. 1619 
terechtstelling Johan van Oldebarnevelt 
(politiek leider), Maurits was militair 
gezaghebber. 
Vroege dood Willem II markeert begin le 
Stadhouderloze tijdperk (1650-1672). 

1644 Hofkapel brandt af, herbouw door 
Pieter Noorwits. 

1688 uitbreiding tot twee beuken. 

Ontmanteld in 1879 behalve gotische 
kapconstructie. 

1676 verbouwing Grote Zaal, de huidige 
Ridderzaal (schouw toegevoegd). 

1688 raadzaal van Hof van Holland laat 
Gerard de Lairesse interieur ontwerpen (De 
Lairessezaal in complex Graaflijke Zalen) 

1645 bebouwing Hoge Raad in 
zuidoosthoek ingrijpend gewijzigd door 
Pieter Noorwits. 

1648 bouw Goudsmids keurhuis door 
Pieter Noorwits. 

Bebouwing in zuidwesthoek lange tijd 
mengeling van woonhuisjes en kleine 
overheidsgebouwen. In 17e eeuw steeds 
meer volgebouwd en voor nieuwbouw 
week men uit naar gebied aan andere zijde 
Hofgracht. 

1623 ommuurde tuin met paviljoen buiten 
de Hofgracht voor prins Maurits. 

1677-1678 Paviljoen door Willem III 
wordt verbouwd tot woonhuis graaf van 
Albemarle. 

Politiek 
Statenzaal is thans plenaire zaal Eerste 
Kamer. 

Grote Zaal (Ridderzaal) in gebruik door 
de Staten-Generaal gedurende Eerste 
Stadhouderloze Tijdperk. 
De Hoge Raad vanaf eind 16e eeuw in 
zuidoosthoek in verschillende gebouwen 

1433-1467 Filips de Goede is. Graaf van 
• ' 
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Situatie ca. 1600 

1633-1644 bouw Mauritshuis ipv bolwerk 
en twee bruggen en bouw Huygenshuis 
(hoek Lange Poten/Plein). 

1634 bouw huidige Grenadierspoort. 

1765 samenvoeging gebouwen tot 
Landsdrukkerij, eerste stap naar 
vernieuwing groot deel zuidelijke 
bebouwing. 

1778 Comptoir Generaal (geldkantoor en 
Algemene Rekenkamer). Oude gebouw 

.werd gesloopt voor bouw Nieuwe 
• SfáClhouderlijk Kwartier. 

1778 Gedeeltelijke sloop woning 
landsdrukker ter verbetering zichtlijn langs 
Ridderzaal, bouw halfronde pompgebouw. 

1777-1795 bouw Nieuw Stadhouderlijk 
Kwartier door Gunckel in opdracht 
van Willem V. Bestaande panden aan 
Hofsingel werden verbouwd. Balzaal, 
Salon (nu rooksalon), kabinet Willem V 
(later ministerskamer), le antichambre (nu 
Koffiekamer), met toegang tot de salon, 2e 
antichambre (nu schrijfkamer) leidde naar 
privevertrekken. 	 • 

Politie 
Gebouwen ten oosten van de Hofkapel 
werden in 17e eeuw gebruikt door Raad 
van State. 

Eerste helft 18e eeuw geen grote 
bouwactiviteiten ivm Tweede 
Stadhouderloze Tijdperk (1702-1742) 
1747 Willem IV van Oranje benoemd tot 
erfstadhouder. 

Franse Tijd (1795-1813) 
In 1796 vindt in de voormalige Balzaal de 
eerste Nationale Vergadering plaats. 
Stadhouder Willem V overlijdt op 9 april 
1806 , waarna Napoleon Banaparte zijn 
broer Lodewijk Napoleon tot koning van 
Holland benoemde 1806-1810 

1.0 
Situatie ca. 1700 

1806-1807 Lodewijk Napoleon woont op 
Binnenhof. Aanpassingen aan Balzaal, 
in westelijke kopwand dubbele deur (ipv 
schouw), plus trapvleugel vanaf bordes 
hoofdtrap. Hoofdentree in de as van 
de Balzaal. Nu 2 routes naar Ba  

Stadhouderlijke route is oude route via 
antichambre en salon, koninklijke route via 
nieuwe trapvleugel en nieuwe entree. 

1807 veel veel ruimten werden ontmanteld, 
interieurs worden verplaatst naar Paleis op 
de Dam. Lodewijk Napoleon verhuist naar 
Amsterdam. Binnenhof kreeg voomamelijk 
militaire bestemming, kazerne, hospitaal, 
school. 

1820 rijk IcOop Mauritshuis, 1829 rijk koopt 
Huygenst4s. 	»0"-* gg ,...,, 

1858 Rose wordt Rijksbouwmeester. 

Politiek 

1795 Willem V vlucht naar Engeland ivm 
revoluties. Op Binnenhof maken de nieuwe 
instellingen gebruik van de bestaande 
gebouwen. 

1813-heden Koninkrijk der Nederlanden. 

1813 Prins Willem Frederik (zoon 
stadhouder Willem V) uitgeroepen tot vorst 
Verenigde Nederlanden, met Den Haag 
als regeringscentrum. Hij liet het Oude Hof 
aan NoordeirOe inrichten als winterpaleis, 
daarmee kwáiil hele Binnenhof beschikbaar 
voor regeringsgebouwen. 

1814 Staten-Generaal in Nieuw 
Stadhouderlijk Kwartier, vergaderen in 
Balzaal. Raad van State in aansluitende • 
bebouwing van Stadhouderlijk Kwartier. 
Eerste Kamer eerst in Rooksalon van 
Nieuw Stadhouderlijk Kwartier, daarna in 
vergaderzaal Provinciale Staten Holland. 

1815 Hereniging noordelijke en zuidelijke 
Nederlanden. de Grondwet. 

Willem I (1772-1843) wordt koning der 
Nederlanden in 1813 

1830 ontstaan Belgische staat. 

1840 Abdicatie Koning Willem 1 

1840-1849 Koning Willem II 

1840 en 1848 Grondwetherzieningen 
(ministeriële verantwoordelijkheid). 

1848-1890 Koning Willem III  

Situatie ca. 1750 

1858 bouw Ministerie van Koloniën 
(E-vormige plattegrond), architect Rose. 

1883 uitbreiding Koloniën. 

1893 2e uitbreiding Koloniën. 

1861 Rose verbouwt Ridderzaal met 
driebeukige gietijzeren kap (hij dacht dat 
grote houten kap niet authentiek was). 

''''..-.1-•;;,1-:;•1-•<s;t--i.W.,~14~,S-ig0. 
1880 restauratie voorgevel Ridderzaal door 
P. Cuypers. 

1860 bouw gebouw Hoge Raad aan Plein, 
architect Rose. 

1860 Binnengracht (Beek) wordt gedempt. 

1890 gat tussen Comptoir en Goudsmids 
keurhuis wordt bebouwd. 

1875 Gemeenteraad besluit tot verbreding 
Lange Poten. 

1879 verbreding Lange Poten gereed. 

876 bOuw Ministerie van 1ustitie door 
Cornelis Peters met Victor de Steurs als 
belangrijke adviseur. In 'oud-hollandse stijl'. 
Bouw in twee fasen: carré aan Plein, na 
sloop Hotel van Brunswijk twee vleugels. 
Verder invloed Arts and Crafts Movement; 
VViliam Morris. Rose had eerder ontwerp 
gemaakt gelijk aan koloniën, maar niet 
uitgevoerd. 

1886 grote verbouwing Landsdrukkerij, 
gebouw toegevoegd aan Tweede Kamer. 

1879 verbouwing Hofkapel tot Ministerie 
van Waterstaat. Nieuwbouw ernaast 
wordt Ministerie van Binnenlandse Zaken 
(architect Nieuwenhuis). 

1896 commissie geïnstalleerd ter 
voorbereiding op grote 'reconstructie' 
Grafelijke Zaten. 

1876 sloop Huygenshuis en Hotel van 
Brunswijk (delen interieurs worden 
hergebruikt in nieuw Ministerie van Justitie. 

-4't• ~ktii##44: 
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Politiek 

1890- 1948 Koningin Wilhelmina 

Situatie ca. 1880 
1860 demping gracht (Beek) achter Tweede 
Kamer en Comptoir. 

1877 vergroting Tweede Kamer aan 
Hofsingel, door architect Singels. 

1887-1889 herinrichtingen in Tweede 
Kamer van vestibule, le antichambre, volle 
raadzaal Raad van State, Koffiekamer. 
architect Knuttel nieuwe uitmonstering 
hoofdtrap. 

1911 bouw Hotel Central, architecten 
Mutters en Dammerman (kort daarna 
gesloopt wegens bouwvalligheid).  

1950 verbouwing Landsdrukkerij en 
publieke tribune. Landsdrukkerij wordt 
belangrijke verbinding tussen oost- en 
westzijde Tweede Kamer. 

Situatie ca. 1992 

1920 bebouwing achter Landsdrukkerij en 
Hofpoortgebouw. 

le helft 20e eeuw. aanpassingen Koloniën 
door Bremer (sloop hoofdtrap, dichtzetten 
vide, toiletten op binnenplaatsen), door 
Cees Dam (binnenplaatsen overkapt). 
Verhuizing Ministerie Waterstaat naar 
voormalige hoofdkantoor KLM maakte 
ruimte voor Ministerie van Algemene 
Zaken, architect Kranendonk. 

1971 bouw Schepelhuis door architect de 
Lussanet de la Sabloniere. 	• 

r. 

1913 in Eerste Kamer door Knuttel 
ontworpen Hall ipv van trappenhuis 
Nieuwenhuis. 

1913-1915 sloop/nieuwbouw voor 
Ministerie Binnenlandse Zaken ten oosten 
middenpoort door Knuttel. 17e eeuwse 
steeg wordt hal met glas-in-lood kap. 
Smalle toegang tot Buitenhof wordt 
gewijzigd door Berlage. 

1914-1915 sloop Hof van Albemarle. Raad 
van State naar Nieuw Stadhouderlijk 
Kwartier. 

uitbreiding Ministerie van Koloniën. 

Ruwbouw klaar in 1916, oplevering 1917. 
architect: Ir. Henry Th. Teeuwisse, 
adjunct Rijksbouwmeester bij de Dienst 
Landsgebouwen in het Tweede District. 
Geen relatie met eerdere bebouwing, 
vleugel volgt in hooflijnen de gedempte 
gracht. 

Gevelarchitectuur is ontleend aan 
Ministerie van Binnenlandse Zaken (1915), 
nu Algemene Zaken. Ook een volledig 
betonskelet achter de gevels. 

1921 pnjsvraag voor uitbreiding Tweede 
Kamer. Geen uitvoering aan gegeven. 

1962 bouw Kortenhorstvleugel, 
architect Mart Bolten, assistent van 
Rijksbouwmeester Friedhoff. 

1977 prijsvraag nieuwbouw Tweede Kamer. 

Stadhouders in dienst van de Staten 
van Holland en Zeeland: 

1572-1584: Willem van Oranje, prins van 
Oranje 

1585-1625: Maurits van Nassau, vanaf 20 
februari 1618 prins van Oranje 

1625-1647: Frederik Hendrik van Oranje, 
prins van Oranje (officieel werd hij 
aangesteld als gouverneur) 

1647-1650: Willem II van Oranje, prins van 
Oranje 

1650-1672: Eerste Stadhouderloze Tijdperk 

1672-1702: Willem III van Oranje, koning 
van Engeland, Schotland en Ierland 

1702-1747: Tweede Stadhouderloze 
Tijdperk 

1747-1751: Willem IV van Oranje-Nassau, 
erfstadhouder der Verenigde Nederlanden 

1751-1795: Willem V van Oranje-Nassau, 
erfstadhouder der Verenigde Nederlanden; 
regenten: 1751-1759: Anna van Hannover; 
1759-1766: Lodewijk Ernst, hertog van 
Brunswijk-Wolfenbttel 
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Binnenhof 

Stedenbouwkundige ontwikkeling 

1. oorspronkelijk 
Binnenhof is ommuurd en gracht rondom 
belangrijkste gebouw(en) in het centrum: 
Rolgebouw en later Grote Zaal, nu 
Graaflijke Zalen. 
Veelal dienstgebouwen gebouwd op de 
muur met achtergevels aan de gracht. 
Voornaamste gevels en entrees aan de 
Binnenhof-zijde. 
Ieder solitair gebouw heeft zijn eigen 
interne verticale ontsluiting. 
De randbebouwing ontwikkelt zich tot 
bebouwing met steeds voornamere 
functies. 
Complex Tweede Kamer in oorsprong in 
zuidwesthoek van het Binnenhof.  

2. uitbreiding Tweede Kamer 
Gracht wordt (deels) gedempt.  
Ruimtegebrek initieert bebouwing aan 
overzijde gracht. 
Gracht wordt (deels) overkluist. 
Footprint van de kern van het complex 
(bouwdeel A) verbreedt :~ 
Horizontale ontsluiting in hoofdzaak via 
naastgelegen volume. 
Oorspronkelijke verticale ontsluiting 
verliest aan betekenis, door toevoeging 
trappenhuizen gerelateerd aan nieuwe 
gebruiksroutes. 
Gevolg: desoriëntatie, chaotische 
plattegronden, overbruggingen 
hoogteverschillen, brandgevaar. 

3. Tweede Kamer 
Complex Tweede Kamer breidt zich uit, 
als eerste wordt de voormalige 
Landsdrukkerij toegevoegd. 
Verbindingen tussen individuele 
gebouwen ontstaan op meerdere lagen 
veel entrees aan Binnenhof-zijde 
verdwijnen, weer anderen worden 
verplaatst. 

4. huidige toestand  
De grote uitbreiding/verbouwing uit de 
jaren '90 herwaardeert de voormalige 
gracht, nu als overdekte buitenruimte. 
Deze nieuwe ruimte vormt het 'nieuwe 
centrum' van de Tweede Kamer. 
Deze nieuwe ruimte wordt de 
hoofdontsluiting van het complex. 
De hoofdontsluiting komt hiermee buiten 
de bestaande volumes te liggen, 
consequentie is dat de bestaande 
volumes worden benaderd via de 
achtergevels; sporadisch via een 
voorgevel aan het Binnenhof. 
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Binnenhof 

Ontwerpvisie 

Voor de ontwerpvisie van het Binnenhof 
als totaal complex wordt ook verwezen 
naar de door de opdrachtgever 
aangeleverde documenten. 
Met name verwijzen wij hier naar de 
'OBJECTVISIE BINNENHOF 
Monumentale waarden Architectonische 
kwaliteit' en het 'Ambitiedocument' 

Het Binnenhof wordt gedomineerd door 
de Graaflijke Zalen. Hoe dan ook de 
centrale kern van het complex, in 
meerdere betekenissen. Omringt door 
een sterk getransformeerde 
randbebouwing met een uitdijend 
zwaartepunt aan de zuidzijde, de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal. Dat juist hier 
uitbreiding in zuidelijke richting mogelijk 
was werd ingegeven door de historisch 
gegroeide stedenbouwkundige situatie, 
met als duidelijke ankerpunten, de 
Hofvijver en de Graaflijke Zalen. 

Op de plaats waar de Haagse Beek en de 
Bosbeek samenkwamen in een 
duinmeertje werd het Graaflijke Hof 
gebouwd. Vermoedelijk met het 
aanleggen van grachten rond het 
Binnenhof werd het meertje vergraven tot 
een rechthoekige vijver, maar groter dan 
de huidige vorm. Naar ontwerp Berlage 
werd de vijver verkleind door een 
verkeersdoorbraak (1923) ter plaatse van 
de Gevangenpoort. De poort kwam 
daarmee géisoleerd buiten de 
invloedssfeer van het Binnenhof te liggen 
en de Hofvijver kreeg zijn huidige formaat.. 
De maat tussen de Graaflijke Zalen en de 
Hofvijver is krap en daarmee bepalend 
voor de wijze waarop transformatie van 
de randbebouwing hier plaats heeft 
gevonden, dit in tegenstelling tot het 
zuidelijke deel (Tweede Kamer) waar meer 
potentiele uitbreidingsmogelijkheden 
gevonden kon worden aan de overzijde 
van de gracht(en). 

Deze voorwaarden scheppende 
stedenbouw (beschikbare maat) is 
belangrijk geweest voor de wijze waarop 

18 

de gebouwen in de loop der tijd zijn 
getransformeerd, toegevoegd of 
vervangen. 

In grote lijnen kan gesteld worden dat 
de gebouwen van de Tweede Kamer 
bestaan uit herkenbare individuele 
gebouwen die zich ook als zodanig 
presenteren in de gevelarchitectuur. 
Terwijl de gebouwen aan de 
noordzijde zijn getransformeerd tot een 
aaneensluitende reeks van 'gelijke' 
architectuur, waarbinnen interieurs en 
bouwkundige restanten uit het 
verleden al dan niet zichtbaar zijn 
opgenomen. 

Om thans uitdrukking te geven aan het 
individuele karakter van de gebouwen 
is een subtiel verschil zichtbaar in de 
ontwerpvisie tussen Tweede Kamer en 
bebouwing noordzijde. Het karakter 
van de Tweede Kamer gebouwen is 
door de verschillende architectuur al 
duidelijk en behoeft alleen versterking, 
ondersteuning door accenten in 
kleurgebruik van het gevels/ 
geveltimmerwerk. Aan bouwkundige 
ingrepen richting de openbare ruimte 
bestaat dan ook minder noodzaak. 
Het karakter in presentatie van de 
gebouwen aan de publieke ruimte aan 
de noordzijde ligt meer verscholen in 
de ordening van de functies, dus 
minder zichtbaar vanuit de openbare 
ruimte. Om toch herkenbaarheid en 
karakter te duiden is hier gekozen voor, 
bescheiden in aantal, zichtbare 
bouwkundige ingrepen die de 
achterliggende functie ondersteunt. 



O 

hofvijver 

verschil tussen individuele ruimten (zijde hofvijver) en de 
individuele gebouwen 

Huidig - Demarcatie van gebruikers op het 
Binnenhofcomplex sluiten niet aan op de structuur 
van de individuele bouwdelen. Ten gevolge hiervan 

zijn de individuele gebouwen slecht leesbaar 
geworden. 

Voorstel - De demarcatie van de verschillende 
gebruikers sluit aan op de structuur van de 

individuele bouwdelen en de individuele bouwdelen 
worden weer leesbaar gemaakt. 

19 
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Schematische weergave Binnenhof in massa en leegte. 
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e drie hOofdassén dbor hef 
vormen de basis van de 

Binnenhof hebbén allen een eigen káraktér in gebruik en 
zonering en het gebruik van het Binnenhofcomplex..-,/,=.;,- 
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Centrale Energievoorzienin 

Concept 
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Centrale Energievoorziening 

Plattegronden 

• 
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Centrale Energievoorzienin 



Doorsnede met Centrale Energie Voorziening 
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Amibitiedocument Tweede Kamer, januari 2015 

'Capaciteit fietsenstallingen vergroten in het centraal gebouwencomplex en 
voorzien van douches en kleedruimten.' 



• 

Expeditie en Logistieke ontsluiting 

*ig 
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Tuin - Expeditie 
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• 

EXPEDITIEHOF TWEEDE KAMER 

• 

‘Z- 

•, 
Huidig - De tuin van de Tweede kamer is nog maar een klein restant van de Binnengracht 

en is ontoegankelijk voor gebruik.  

fa 
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Voorstel - Vergroten van de tuin** binnen contouren van de Binnengracht. De omsloten 

privé tuin wordt toegankelijk voor gebruik. 	.,,,o. 
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'S 

POSTLEVERINGEN 
VINDEN PLAATS OP HET 

BINNENHOF 

0 

Huidige expeditie vindt volledig plaats op het maaiveld zowel voedsel, oederen, ost 
als afval worden buiten aan eleverd en o ehaald. 

 ira 
38 

Expeditie 

Huidige expeditie Tweede Kamer 



Expeditie 

Voorstel Expeditie Tweecle Kamer 

AUTO'S EN KLEINE 
VOERTUIGEN VIA 
BESTAANDE INRIT 

TWEEDE KAMER GEHEEL VRIJ 
VAN EXPEDITIE EN VOERTUIGEN 

T.B.V. LEVERINGEN 

HELLINGBAAN VOOR 
FIETSENSTALLING 

•„2,  J 	 HEFPLATEAU'S IN DE VLOER 
• VOOR GROTE GOEDEREN 

/, 
110 	

LADEN LOSSEN IN TIMESLOT ., 

, 	 . 
'-<-----___ 	 , 11> -------,---:- 

In de nieuwe situatie worden goederen via een 'externe' expeditie ontvangen in de 
parkeergarage op -1. (1) Kleine voertuigen en goederen kunnen via de huidige in- en uitrit 
worden aangeleverd en (2) grote goederen binnen vastgestelde tijden worden geleverd 

en opgehaald via een hefplateau op het maaiveld aan het Plein. (3) De oostentree van de 
parkeergarage is bestemd voor fietsparkeren. 
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Doorsnede expeditieturinel expeditieturinel schematisch -- De nieuwe aanbinding tussen bouwdeel N 
en de parkeergarage / expeditie,biedtrukte orj4?oederen buiten het Tweede Kamer 

complex te ontvangen (1) (2),~ en op' e slaan/ vervoeren (4) in de Kelder(s) 
van deIweede Kamer. 





M
 m

 
"^

"g
l 
M

iP
n

l 
	

 »t
em

 
	

lis
fa~

m
ta

zo
m

m
e.

...
--

 
N

 
=

4  
rTi
  

I 	
1
1
~

1
1
1
1
1
.1

.1
1
1
1
M

 







• 

E 

e 

• •  •  • • 

X X .1 

j.  

B 

Expeditie 

Ondergrondse distributie 

min ansipini alta NIP tionivt=t  asimaisa. 
a 

L a 
Milii 
aá-  al 
MOM/ I 

I 

Ill allidd 
ár  fle~waii  

46 



• `f"1":, 	• 

C 

111 inianno • 	 ~ir 
G H 

t<t SS 

( 
`e: r. 

,g• 



Eerste Kerner 

J 

Tweede Kamer 

Raad van State 

Grafelijke 

Algemene 
Zaken 

Tweede Kamer 

Parkeergarage 
plein 

Fietsenstalling 

Concept 

Huidig - De huidige mogelijkheden voor het stallen van fietsen zijn gefragmenteerd, 
liggen op een onlogische plek t.o.v. de entree voor Kamerbewoners en niet-

gebruiksvriendelijk. Op het Binnenhof wordt er vaak letterlijk tegen het monument gestald. 
In de Tweede Kamer bieden twee aparte stallingen te weinig capaciteit, zijn ze slecht 

ontsloten 

Voorstel - In het VO zijn de fietsenstallingen van alle gebruikers op het Binnenhof 
gecentraliseerd en geclusterd in een fietsenstalling in de parkeergarage onder Plein. 
Met een eigen in- en uitrit, een ondergronds verbinding met de Tweede Kamer en de 

mogelijkheid tot uitbreiding in capaciteit voor het stallen voor fietsen is deze oplossing de 
meest duurzame optie. 
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Parkeernorm 

Auto's Gemeente Den Haag 

100 m2  bvo 
100 m2  bvo 
100 m2  bvo 
Kamer 

100 
100 
100 
100 
100 

m2  bvo 
m2  bvo 
m2  bvo 
m2  bvo 
m2  bvo 

Functie 

Winkelen 
Groothandel 
Showroom 
Supermarkt 
Winkel 

Eenheid 

100 m2  bvo 
100 m2  bvo 
100 m2  bvo 
100 m2  bvo 

Zone 1 Zone 2 Zone 3 	Aandeel Opmerkingen 
bezoek 

	

0,15 	0,25 	0,55 	85% 

	

0,30 	0,65 	1,30 	85% 

	

2,50 	2,50 	2,50 	85% 

	

1,55 	1,75 	2,30 	85% 

Werken 
Bedrijf 
Kantoren zonder baliefunctie 
Kantoren met baliefunctie 
Magazijn  

100 m2  bvo 	0,45 
100 m2  bvo 	0,60 
100 m2  bvo 5~ 1,50 
100 m2  bvo 	0,25  

0,70 	1,45 	15% 
1,00 	2,20 	5% 
2,00 	2,50 	20% 
0,25 	0,25 	5% 

100 m2  bvo 
100 m2  bvo 
100 m2  bvo 
100 m2  bvo 
Student 

Horeca 
Café/bar, strandtent 
Cafetaria/lunchroom 
Restaurant 
Hotel 

Cultuur 
Museum 
Bibliotheek 
Religiegebouw 
Bioscoop/theater/schouwburg 
Sociaal cultureel centrum / 
Wijkverenigingsgebouw 

Sportvoorzieningen 
Sportschool 
Sporthal 

Sportveld 

*Toeschouwers 

Zorgvoorzieningen 
Ziekenhuis/medisch centrum 
Verpleeg/verzorgingshuis 
Arts/maatschap 

Onderwijs 
Primair onderwijs 
Kinderdagverblijf 
Middelbaar onderwijs 
H BO/ROC 
Avondonderwijs  

4,00 	4,00 	5,00 	90% 
1,90 	3,85 	7,90 	85% 
1,20 	2,40 	5,00 	80% 
0,50 	0,50 	0,50 

0,30 	0,50 	0,90 	90% 
0,30 	0,50 	0,90 	90% 
3,35 	3,40 	3,50 	99% 
2,10 	2,20 	4,50 	90% 
1,00 	1,00 	1,00 	90% 

0,05 	0,10 	0,25 
0,50 	0,50 	1,00 
0,10 	0,15 	0,40 
0,50 	1,05 	2,50 
0,50 	0,50 	0,50 

Excl. K+R** 
Excl. K+R** 

100 m2  bvo 
	

2,00 	2,00 	2,70 	80% 
100 m2  bvo 	1,15 	1,15 	2,30 	95% 

	
Excl. 
toeschouwers* 

100 m2  terrein 
	0,15 	0,15 	0,15 	95% 

	
Excl. 
toeschouwers* 

Toeschouwersplaats 	0,10 	0,10 	0,10 

100 m2  bvo 
	3,15 	3,45 	4,30 	65% 

100 m2  bvo 
	0,55 	0,65 	1,40 	65% 

100 m2  bvo 
	

2,85 	2,85 	2,85 	65% 

Overig 
Begraafplaats/crematorium Begrafenis/crematie 15,00 15,00 15,00 

**K+R voorziening Conform CROW publicatie 182 

Tabel 3.10 	Normen voor Kantoren, Bedrijven en Voorzieningen 

	

. 	. 	„ 
• 2,$-1ns 

17.000 m2 = totaal m2 kantoren gehele Binnenho 



kantoren zonder baliefunctie 
(rredew erkers) 

100 rr? bvo 1,5 5% 

extra baliefunctie bij kantoor (alleen 
bezoekers) 
magazijn 

per balie 4,5 2,9 100% 

100 m2  bvo 0 	 5% 

Parkeernorm 

Fietsen Gemeente Den Haaa  

fietsparkeer -
normen Laag 

aandeel 
bezoekers 

fietsparkeer-
normen Hoon  

eenheid functie 

Aanwezigheid van een fietsenberging conform bouwbesluit woningen 

handel 

groothandel 100 m2  bvo 0,06 0,04 

100 m2  bvo 95% 0,8 0,5 showroom 

winkelen 

100 rn2  bvo 2 93% 3,2 supermarkt 

winkel 100 m2  bvo 1,4 80% 4,2 

werken 

100 rn2  bvo 	 0,26 0,17 	 5% bedrijf 

13**1105ile*"f› Jeg»~.0,v,- horeca 

100 m2  bvo 7 90% 10 café/bar, strandtent 

100 m2  bvo 7 90% cafetaria/lunchroom 10 

100 rr? bvo 7 80% 10 restaurant 

per kamer 0,1 0,075 77% hotel 

cultuur 

100 m2  bvo 95% 0,6 museum 

100 m2  bvo 3,3 2,1 97% bibliotheek 

100 n bvo 3,2 100% 5 religiegebouw 

100 m2  bvo 4,7 3 94% bioscoop/theater/schouw burg/congres 

sociaal cultureel 
centrurrYw ijkverenigingsgebouw 

100 m2  bvo 100% 7,4 4,7 

S p ortvoorz ie ning e n 

100 m2  bvo 87% 3,4 2,1 sportschool 

100 m2  bvo 95% 2,7 1,7 sporthal 

100 rri terrein 95% 1,3 0,8 sportveld 

zorgvoorzie ninge n 

100 m2  bvo 0,7 29% ziekenhuiskredisch centrum 

100 m2  bvo 60% 0,2 0,1 verpleeg-/verzorgingshuis 

100 m2  bvo 1,9 1,2 55% arts/maatschap 

onderwijs 

100 m2  bvo 4,4 95% 6,9 primair onderwijs 

100 ni bvo 0% 1,4 1,9 kinderdagverblijf 

100 rri2 bvo 95% 7 10,9 middelbaar onderw ijs 

100 rr? bvo 72% 6,3 HBO/ROC 9,9 

100 rr? bvo 95% 7,4 4,7 avondonderwijs 

overig 

begraafplaats/crematorium 	I begrafenis/crematie! 	 221 	14 99% 



250 ~1111110». ~11110.- 380 

PVE PARKEERNORM 	 HUIDIG VO 100% 

1111111111111111111111111  

Fietsenstalling 

Capaciteit 

El 91 PARKEERPLEKKEN INCL. 3 MIVA 

450 FIETSPARKEERPLEKKEN 

KELDERLAAG -01 
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255 286 286 286 

parkeren 

Capaciteit 

MIN - MAX 

• 
PARKEERNORM 
	

HUIDIG 
	

PVE 
	

VO 100% 

0 

195 PARKEERPLEKKEN 

KELDERLAAG -02 
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allIMIUMMUMMUME  

Parkeren 

Bestaand 

KELDERLAAG -01 

KELDERLAAG -02 
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TOTAAL 
286 PP BINNENHOF 

250 PP PUBLIEK 

• 
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• 

Parkeren 

Voorstel 

KELDERLAAG -01 

TOTAAL 
286 PP BINNENHOF 

450 FP BINNENHOF • 

KELDERLAAG -02 
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INSIMMUMUMMUR  

Parkeren 

Bestaand v,  

KELDERLAAG -01 

KELDERLAAG -02 
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TOTAAL 
286 PP BINNENHOF 

250 PP PUBLIEK 

• 



Parkeren 

Optie publieke fietsenstalling 

• 
KELDERLAAG -01 

TOTAAL 
241 PP BINNENHOF 

450 FP BINNENHOF 

450 FP PUBLIEK • 

KELDERLAAG -02 
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Bestemmingsverkeer 

Huidige situatie 



Bestemmingsverkeer 

Voorstel 
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Ambitiedocument Tweede Kamer, januari 2015 

`Verbetering ingangen voor verschillende bezoekersstromen. Gastvrij en 
toegankelijk.' 

'Met aanpassing van Plein 2 wordt een representatieve huisingang 
voor Kamerbewoners beoogd, vooral komend vanaf het station en voor 
hoogwaardigheidsbekleders voor een activiteit in de Regentenkamer.' 

'Een open, gastvrije en veilige entree en ontvangstruimte waarin de 
verschillende individuele bezoekers, groepen en functionele gasten 
van de Tweede Kamer, al dan niet Rijkspashouder, makkelijk via 
informatiebeeldschermen hun weg kunnen vinden naar hun eigen route voor 
een bezoek aan de Kamer of hun werk.' 

'In de centrale ontvangstruimte een concentratie van garderobe, scanstraten 
en beveiligingsbalie voor snellere doorstroom en kortere wachttijden voor 
verschillende categorieën bezoekers aan de Tweede Kamer en het daarbij 
behorende veili heidsniveau (van zwaar tot licht . 

'Aandacht dus voor logische routes van buiten naar binnen en van binnen 
naar binnen (overgangen van openbaar, naar semi-openbaar naar besloten 
gebied).' 

'Beveiligingscompartimentering vanuit de scanstraten richting het gehele 
gebouwencomplex voor de verschillende categorieën bezoekers en logische 
looproutes vanuit de centrale hal naar het gebied waar de bezoeker moet zijn 
(b.v. commissievergaderingen, ProDemosroute, bezoekers en eigen groepen 
van leden, fracties, ambtenaren). Dit moet op een zodanige wijze worden 
georganiseerd dat bezoekersstromen zo min mogelijk onderlinge verstoringen 
of oponthoud teweeg brengen en ondervinden zowel op weg naar als bij de 
bestemming van het bezoek.' 

'Open en transparant' 
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