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Programma

Archief

•

WIJZIGING VO HERZIEN - UPDATE VOORSTEL I NDELING ARCHIEF

PvE

Archief
600m2
m2 in FNO

3000 m1 plankenruimte

18 m2
m2 in FNO

C

23 m2

9 Rosenberg kluizen

C

Historische boekencollectie
80 m2
m2 in FNO

81 m2

400 m1 plankenruimte

]
Handelingenkamer
83 m2
m2 in FNO

79 m2

1000 ml plankenruimte

Totaal 781 m2
nn2 in FNO

132

•

c

A

•
Voorstel - Het archief wordt over drie zones in het Tweede Kamer complex ondergebracht, waaronder de
Handelingenkamer in bouwdeel J. De archiefruimtes is bouwdeel A bieden 3000 ml legplanken en in bouwdeel
C 400 ml voor de Historsche Boekencollecties. In de laastst genoemde ruimte is het potentieel mogelijk om te
voldoen aan de Archiefregeling. Dit dient nader te worden onderzocht in de DO fase.
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IVI
Commissiezalen

•

Commissiezalen

Statenpassage

Y`

COMMISSIEZALEN OP 2E VERDIEPING

I k_ VO HERZIEN - UPDATEPLATTEGRONDCONFORM PR * 7-Y

0

0
C MMISSIEZALEN OP BEGANE GROND

FILMZAAL EN STATENLOKAAL

Huidige situatie - De Statenpassage (straat) wordt 'slechts' aan één zijde geactiveerd
door de commissiezalen en het Statenlokaal.

136

Commissiezalen

Statenpassage

COMMISSIEZALEN OP 2E VERDIEPING

0

STATENLOKAAL
FILMZAAL
KUNSTDEPOT

COM ISSIEZALEN OP BEGANE GROND
EXTRA COMMISSIEZAAL OP VOORMALIGE
POSITIE FILMZAAL / STATENLOKAAL

Voorstel - De straat aan beide zijde activeren door de commissiezalen, het Statenlokaal
en informele ontmoetingsplekken op de begane grond te positioneren.

137

Statenpassage

14Um

k

~

g~i M~1~~M~lá

agg~~MM~gellImii:10);

Voorstel

Statenpassage met zicht op de plint van bouwdeel J en H met zicht op het kunstdepot +
expositiewand, filmzaal en statenlokaal
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Filmzaal

Kunstdepot met expositiewand

Publieksentree

Commissiezalen

Klein

19 COMMISSIELEDEN
34 ZITPLEKKEN (INCL. PERS)
1 BODEDIENST
1 DVR
(CONFORM HUIDIG)

ENTREE
COMMISSIELEDEN

WIJZIGING VO HERZIEN - UPDATE PLATTEGR ONDCONFOR MPROGRAMMAVANEISEN

AV SCHERM
PANTRY IN ANTICHAMBRE
(MET ZICHT OP DE ZAAL)
DIENST VERSLAG
EN REDACTIE

BODEDIENST

ENTREE
PUBLIEK

COMMISSIEZAAL KLEIN - COMMISSIE OPSTELLING

ENTREE
VERGADERZAAL

•

AV SCHERM
PANTRY

COMMISSIEZAAL KLEIN - VERGADER OPSTELLING
142

Commissiezalen
19 COMMISSIELEDEN
56 ZITPLEKKEN (INCL. PERS)
1 BODEDIENST
1 DVR
(CONFORM HUIDIG)

Middelgroot

ENTREE
COMMISSIELEDEN

AV SCHERM
PANTRY IN ANTICHAMBRE
(MET ZICHT OP DE ZAAL)
BODEDIENST

ENTREE
PUBLIEK

COMMISSIEZAAL MIDDEN - COMMISSIE OPSTELLING

ENTREE
VERGADERZAAL

AV SCHERM
PANTRY

COMMISSIEZAAL MIDDEN - VERGADER OPSTELLING

Commissiezalen

Grote zalen

WDZIGING VO HERZIEN - UPDATEPLATTEGROND CONFORM PR OGRAMMA VAN EISEN

34 COMMISSIELEDEN (INCL. 12 ASSISTENTEN)
90 ZITPLEKKEN (INCL PERS)
1 BODEDIENST
1 DVR
(CONFORM HUIDIG)

ENTREE
COMMISSIELEDEN

ENTREE
COMMISSIELEDEN

S

PANTRY IN ANTICHAMBR
(MET ZICHT OP DE ZAAL)
0

COMMISSIELEDEN
ANTICHAMBRE
AV SCHERM 2X
BODEDIENST

DIENST VERSLAG EN RED
SCHRIJFTAFEL PERS

41>
•
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ik•
0

•

ENTREE
PUBLIEK

ENTREE
PUBLIEK

COMMISSIEZAAL GROOT - COMMISSIE OPSTELLING

144

STOELEN PUBLIEK

•

z.

VOORBEELD GEINTEGREERD AV SCHERM IN DE TAFEL

CTIE

••

•

••

TAFEL MET STOELEN

'****agamnallig*-

COMMISSIEZAAL GROOT - VERGADER OPSTELLING
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Commissiezalen

Grote zalen

COMMISSIEZAAL GROOT
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oor het interieur voor de commissiezalen zo flexibel mogelijk te ontwerpen zijn er naast
de commissieopstelling desgewenst meerdere opstellingen mogelijk. Hierdoor kan er
optimaler gebruik worden gemaakt van de huidige zalen.,
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Restauratieve voorzieningen
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11. Ledenrestaurant (bar-deel

BEGANE GROND
1. Statenpassage
2. Statenlokaal
3. Hof van Justitie I
4. Hof van Justitie II
5. Schepelhal
6. Tuin
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Restauratieve voorzieningen

I

I INVOHERZI EN - UPDATEPODIUM STATENPASSAGE + UITBREIDIN KEUKE

Statenlokaal

Buitenhof
3ustie

FRAGMENT PLATTEGROND STATENLOKAAL
154
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Restauratieve voorzieningen tdo.
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Statenlokaal normaal
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Normale dagelijkse situatie - Het Statenlokaal is in gebruik als koffiecorner voor de ,
Kamerbewoners en publiek met zitplekken zowel in de $;atenpassage, Bouwdeel 3 en bij
mooi weer in het hof van 3usta
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en Ambtenarenre4 urant tijdens di lunchpiek.
veiliger en legt minder druk op'het
Het terras in de Statenpassage en een deel van de bar biedt daarnaast nog steeds ruimte
voor koffie en zitplekken
vioners.
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Restauratieve voorzieningen

Statenlokaal terras binnen
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TERRAS STATENLOKAAL

160

STATENPASSAGE GEHEEL VRIJ
VOOR VERKEERSSTROMEN KAMERBEWONERS
(GEEN VERSMALLING PASSAGE TEN OPZICHTE VAN BESTAANDE SITUATIE)

TERRAS IS MULTIFUNCTIONEEL TE GEBRUIKEN VOOR BIJVOORBEELD HET AANBIEDEN VAN PETITIES, TIJDELIJKE
TENTOONSTELLINGEN EN/OF EVENTS

161
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Restauratieve voorzieningen

Fractie- en Ambtenarenrestaurant

li _ I ING V . HERZIEN - UPDATEFRACTIE- EN A MBTENARENRETAUR • N

Binnentuin

4
glY

G.

FRAGMENT PLATTEGROND 1E VERDIEPING FRACTIE- EN AMBTENARENRESTAURANT
162
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FRAGMENT PLATTEGROND 2E VERDIEPING FRACTIE- EN AMBTENARENRESTAURANT

Restauratieve voorzieningen

LYDN IelnaTL•1114:MIQICIEFD:4111Wei4:1:1111A7I.L1A14:1:143,1111:711.11121:14tH4Y/IW91.54Y14.14M142ki4.

Flexibel gebruik

Restaurant tijdens lunch en diner;
Volledige beschikbare ruimte is in gebruik als restaurant.

164

Restaurant buiten lunch- en dinertijd;
Gebruik van gordijnen en meubelobjecten maakt het mogelijk het restaurant
op te delen in 2 kleinere, 1 middel- of een grote ruimte met eigen buffet/bar.

165

Restauratieve voorzieningen

g
DZIINGVOHERZIEN - LEDENRESTAURANT ANALYSEPVE EN H •

ga TI

Analyse PvE Ledenrestaurant

Plenaire zaal

Ingang

á

•

LEDENRESTAURANT CONFORM PVE

Het Ledenrestaurant zoals in het het Programma van Eisen (versie definitief d.d. 20 Februari 2019) is opgenomen moet voldoen aan de
de onderstaande eisen voldoen
80 zitplekken + 20 plaatsen in de vorm van statafels, indien mogelijk deze plekken als bank(en) of fauteuils
Autonome keuken
Front cooking
Eigen spoelkeuken, dagopslag en voorbereidingskeuken
605 m2 oppervlakte
Ruimte flexibel in te delen
Direct grenzend aan pleinare zaal
Direct grenzend aan toiletgroep
Autonome keuken centraal ten behoeve van snelle service / korte loopafstanden (uitkomst werkgroep TK)
Koffiebar
Efficiente logistieke aanbinding met opslag en centrale keuken

166

Plenaire zaal

Toiletten 30 m2

Ingang

Plenaire zaal
á

vt'
Keuken 62 m2

•11

tik

Ledenrestaurant 240 m2
LEDENRESTAURANT HUIDIG

Het Ledenrestaurant in de huidige situatie voldoet niet aan gestelde eisen uit het Programma van Eisen (versie definitief d.d. 20 Februari
2019)
93 zitplekken dicht op elkaar, 7 zitplekken ontbreken.
Geen autonome keuken (te kleine beschikbare ruimte; 62 m2 in plaats van 120 m2)
Front cooking
Geen eigen dagopslag en voorbereidingskeuken (spoelkeuken op mezzanine verdieping, onwenselijk)
292 m2 oppervlakte, 303 m2 tekort aan m2
Ruimte niet flexibel in te delen
Direct grenzend aan pleinare zaal
Niet grenzend aan toiletgroep, maar enkel via persbalkon toiletten te bereiken
Keuken decentraal, op uiteinde restaurant met lange looplijnen
Koffiebar
Geen efficiente logistieke aanbindin

167

Restauratieve voorzieningen

Ledenrestaurant optie 01

1
MPIvaIr IN V• HERZIEN - VOORSTEL LEDENRETAURANT V• HERZIEN EN • PTI:

Plenaire zaal

Toiletten 30 m2
Ingang
Miva 11 m2

y

Ledenrestaurant 425 m2
C 7

C] C 3 C,_3
3 C 3

LEDENRESTAURANT VOORSTEL VO HERZIEN

Het Ledenrestaurant zoals in het VO Herzien ontworpen voldoet aan alle functionele eisen uit het Programma van Eisen (versie definitief
d.d. 20 Februari 2019)
80 zitplekken + 20 plaatsen in de vorm van statafels, indien mogelijk als bank(en) of fauteuils
Autonome keuken conform opgave Hospitality Group
Front cooking, à la carte
Eigen spoelkeuken, dagopslag en voorbereidingskeuken
550 m2 oppervlakte (55 m2 minder dan het PvE eist, maar capaciteit en opstelling conform PvE)
Ruimte flexibel in te delen door middel van meerdere zones
Direct grenzend aan pleinare zaal
Efficiente logistieke aanbinding met opslag d.m.v. eigen goederen lift en gang op laag 3+
Direct grenzend aan toiletgroep door nieuwe positie tussen restaurant en omloop plenaire zaal
Korte looplijnen voor alle zitplekken
In lijn met concopt tijdelijke huisvesting (alleen autonoom ipv gekoppeld aan centrale keuken en opslag)
Geen verlies aan m2 voor kantoren
Constructieve ingreep minder complex (uitbouw)
Uitbreidin

jaiiiiimarl111111110111~1.11111011111111r

Optie 02

1
Plenaire zaal

ingang

Toiletten 30 m2

C3C

C3

3 C 3 11013

qi0

3C

Ledenrestaurant 350 m2
c] ci 'U ED

C3C

C1-3C31111 C3

LEDENRESTAURANT UITBREIDING IN BOUWDEEL H

AM ~I
Het Ledenrestaurant uitbreiden richting bouwdeel H ten opzichte van het het Programma van Eisen (versie definitief d.d. 20 Februari
2019)
80 zitplekken + 20 plaatsen in de vorm van statafels, indien mogelijk deze plekken als bank(en) of fauteuils
Autonome keuken
Front cooking, à la carte
Eigen spoelkeuken, dagopslag en voorbereidingskeuken
550 m2 oppervlakte (55 m2 minder dan het PvE eist, maar capaciteit en opstelling conform PvE)
Ruimte flexibel in te delen door middel van meerdere zones
Direct grenzend aan pleinare zaal
Efficiente logistieke aanbinding met opslag
Direct grenzend aan toiletgroep door nieuwe positie tussen restaurant en omloop plenaire zaal
Lange looplijnen >40m voor een groot deel van de zitplekken, onwerkbaar in relatie tot bediening (uitkomst werkgroep TK)
Verslechtering ten opzichte van tijdelijke huisvesting; service (langere wachttijden bediening)
-150 m2 aan kantoorruimte in bouwdeel H door uitbreiding keuken in H (tekort aan ca. 20 werkplekken)
Complexe en risicovolle constructieve ingrepen nodig in bouwdeel H (vloer slopen en verlagen)
Slechte logistieke aanbinding met centrale keuken op derde verdieping bouwdeel N
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Restauratieve voorzieningen
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LEDENRESTAURANT MET ESPRESSO BAR AAN HOFPLAATS
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De luxe koffievoorziening is nabij de centrale vergaderzalen op de eerste verdieping. In het V64herzien is deze aan de Hofplaats gepositioneerd. Er zijn ook 2 opties om de koffiebar tussen de
vergaderblokken te plaatsen. Hier is relatief wat minder ruimte beschikbaar voor zitjes.
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VOORSTEL VO HERZIEN
POSITIE LUXE KOFFIEVOORZIEING

OPTIE 01 POSItIE LUXE
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FRAGMENT EERSTE YERDIEFING MET CENTRALE VERGADERZALEN
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Restauratieve voorzieningen

Opties Banquetingkeuken

• RZIEN - ITWERKINOPTIEBANQUETING KEUKENHERPOSITI • NERE

LOGISTIEKE STOMEN VALLEN BUITEN REPRESENTATIEVE GANGEN EN AANGRENZENDE RUIMTES
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VOORSTEL VO HERZIEN

De toe- en afvoer van etenswaren, vuil en goederen naar de keuken gebeurt geheel buiten het zich van de Kamerbewoners. Er is een
direct wanbinding tussen goederenlift en banquetingkeuken. De bouwkundige schil om de keuken wordt extra akoestisch geisoleerd en
luchtdicht uitgevoerd. Daarnaast wordt er een ruime wacht- en ontvangstruimte gecreëerd die tevens het nieuwe deel van de Tweede
Kamer (voormalige RvS) verbindt.

De Banquetingkeuken zoals in het VO Herzien is ontworpen voldoet aan alle gestelde eisen uit het Programma van Eisen (versie
definitief d.d. 20 Februari 2019)
Facilitaire stromen enerzijds en representatieve verkeerszones voor Kamerleden en hoogwaardigheidsbekleders anderzijds vallen niet
samen.
Banqueting keuken directe verticale aansluiting met expeditie (liften)
Nieuw deel Tweede Kamer (voormalig RvS) is toegankelijk vanuit bouwdeel A
176

LOGISTIEKE STOMEN VALLEN BINNEN REPRESENTATIEVE GANGEN EN AANGRENZENDE RUIMTES

BESTAANDE POSITIE

De Banquetingkeuken handhaven op de bestaande positie voldoet niet aan de meeste eisen uit het Programma van Eisen (versie
definitief d.d. 20 Februari 2019)
Facilitaire stromen enerzijds en representatieve verkeerszones voor Kamerleden en hoogwaardigheidsbekleders anderzijds vallen
samen.
Banqueting keuken geen directe verticale aansluiting met expeditie (liften)
Nieuw deel Tweede Kamer (voormalig RvS) is niet toegankelijk vanuit bouwdeel A
177

Restauratieve voorzieningen

Aanbinding Banquetingkeuken met
Evenementenzalen

•
VO HERZ IEN - UITWERKING OPTIE BANQUETINGKEUKENHERP ITI e E •

LOGISTIEKE STOMEN VALLEN BUITEN REPRESENTATIEVE GANGEN EN AANGRENZENDE RUIMTES
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VOORSTEL VO HERZIEN

De uitgifte is in het voorstel VO herzien volledig uit het zicht van de Kamerbewoners en voor de Oude Zaal
kunnen zelfs beide gangverbindingen met de keuken worden gebruikt voor uitgifte en inname. Daarnaast biedt
een tweede route de mogelijkheid meerdere evenementen tegelijk te hosten.
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LOGISTIEKE STOMEN VALLEN B EN REPRESENTATIEVE GANGEN EN AANGRENZENDE RUIMTES
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BESTAANDE POSITIE

In de bestaande situatiQ.maakt de uit ineygRu4dp.bn uetin keuken_gebruik van dezelfde
kamerbewoners.
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Kantoren

Kantoren

Programma

PvE
Totaal Politieke organisatie

WIJZIGING VO HERZIEN - UPDATE M2KANTOORPROGRAM MA

150 Kamerleden
650 Fractiemedewerkers

PvE hoofdcomplex
11.200 m2

m2 in FNO

8.000 m2

25
500 m2

320
Totaal Ambtelijke organisatie
25 Leidinggevenden
320 Ambtenaren werkplekken
2.700 m2

345 Werkplekken totaal

AMBTELIJKE ORGANISATIE
FRACTIES - KAMERLEDEN

Totaal 11.200 m2
m2 in FNO
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Kantoren

Kantoor per bouwdeel

K

J
A

KANTOREN T.B.V. WERKPLEKKEN

Er wordt een totaal ca. 11.200 m2 kantoorvelden gerealiseerd (excl. pers).
Ontmoetingsplekken, fractiekamers en pantry's zijn gelijkmatig verdeeld over de
bouwdelen voor een evenredige mix.
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Kantoren

WIJZIGINGVOHERZIEN - UPDATEM2 ENVOORSTELVERDELINGFRACTIES - AMBTELIJKE ORGANISATIE

Fracties Kamerleden

•

Totaal 8.032 m2
m2 in FNO

K
2.336 m2
44 zetels
C
865 m2
16 zetels

B
689 m2
13 zetels

J
2.082 m2
39 zetels

A
2.040 m2
38 zetels

FRACTIES - 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. Conform het PvE worden
de fracties in de monumentale bouwdelen gehuisvest. (A, B, C H, J en K)
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Kantoren

Ambtelijke organisatie

•

Totaal 2.795 m2
m2 in FNO

•
T

H
2.430 m2
299 werkplekken

A
738 m2
46 werkplekken
AMBTELIJKE ORGANISATIE

De verschillende diensten van de Ambtelijke organisatie worden zoveel mogelijk in
bouwdeel H en deels in bouwdeel A gehuisvest. De diensten in Bouwdeel A hebben en
relatie met het Presidium, de diensten in bouwdeel H met het parlementaire proces en
onderling.
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Kantoren

FRAGMENT PLATTEGROND BOUWDEEL A

186

.-- - -

...-'

... -

„---

,----

,------

187

-4'..;;;Wjgg:17;

WDZIGING VO HERZIEN - TOEVEOGING IMPRESSIE WACHT- EN ONTVANGSTRUIMTE
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WIJZIGING VO HERZIEN - UPDATE POSITIESFRACTIEKAMERS

Kantoren

Fractiekamers bestaand

•

•
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Kantoren

Fractiekamers voorstel
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voorstel typologie

Werkplekken Ambtelijke organisatie
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HUIDIG - FRAGMENT PLATTEGROND BOUWDEEL H

■
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VOORSTEL - FRAGMENT PLATTEGROND BOUWDEEL H

Ca. 450 m2 van de in totaal 2.400m2 aan kantoorruimte in bouwdeel H (ambelijke
organisatie) is mogelijk in te delen als halfopen werkgebieden (geen flexplekken). Met de
gebruiker zal nader onderzocht worden in hoeverre dit gewenst is.
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voorstel typologie en aantallen

Toiletten
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HUIDIG - VOORBEELD TOILETGROEP BOUWDEEL H VOLDOET NIET AA
BOUWBESLUIT (VVETGEVING)
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VOORSTEL - TOILETTEN CONFORM BOUWBESLUIT EN MET INDIVIDUELE
WASBAK (EVENTUEEL GENDERNEUTRAAL)
rzp

Bouwbesluit eis toiletten is minimaal 1:30 personen - In het VO Herzien is 1:20
aangehouden voor de kantoorgebieden. Dit voorkomt wachten.
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voorstel typologie

Pantry, ontmoetingsgebied en serviceruimte
HUIDIGE SITUATIE: OPEN PANTRIES
IN VERKEERSRUIMTES

VOORSTEL: GESLOTEN PANTRIES

J
1

HUIDIGE SITUATIES: OPEN EN IN VERKEERSRUIMTE

VOORSTEL: IN AFGESLOTEN RUIMTE
VOORBEELD PANTRY IN HOTEL MET
ONTMOETINGSRUIMTE

Serviceruimte
HUIDIGE SITUATIES: OPEN EN IN VERKEERSRUIMTE
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VOORSTEL: IN AFGESLOTEN RUIMTE
VOORBEELD SERVICERUIMTE IN HOTEL

plattegrond bouwdeel H

Collectieve voorzieningen

1!"

0

0

0

PLATTEGROND MET ONDERSTEUNENDE RUIMTES RONDOM HET KANTOORGEBIED
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Arbo eisen / comfort

Indelingseisen kantoorruimte Arbo conform

1.8m

12m

e'

■

V. HERZIEN - WERKTYPOLOGIEN ARB • WET

ARBO NORM
afstand tussen wand en
werkplek

li

TYPICAL CONFROM ARBO NORM IN RELATIE TOT
INBLAAS LUCHT VIA WANDROOSTERS

■

r
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De Arbo normering stelt minimum eisen aan de afstand tussen de werkplek en de wand waardoor de inblaas
van lucht ongestoord kan plaatsvinden en mogelijke klachten of disfunctioneren van de installaties door te dicht
op de roosters te zitten zich niet kunnen voordoen.
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9-rik
opstelling rnefm remaal 1.8 m afstánd tussen bureaus en 1.2 m

•

Met een 2-personen opstelling conform
tussen bureauwerklplek en
ir

normering blijft ook hier voldoende afstand'
Oaasrooster

Doorsnede Tuin & Schepelhal
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LANDSDRUKKERIJ

POMPGEBOUW

HOFPOORT

COMPTOIR GENERAAL

SCHEPELHUIS

UITBREIDING KOLONIEN

WIJZI GINGVO HERZIEN - BEELD HERSTEL HOFPOORT NAOVERLEG MET RCE EN MONUMENTENZORG

Hofpoort

Onderdeel van het Pompgebouw is de
openbare 'tunnel' tussen Hofplaats en
Binnenhof. Deze tunnel ondermijnt de
Hof poort als zelfstandig herkenbaar
historisch gebouw.
Tussen de Hofpoort en de Hofplaats stond
veel kleinschalige bebouwing, doorsneden
door een stelsel van evenwijdig verlopende
grachten. Bebouwing met vooral functies
die ten dienste stonden aan het Binnenhof:
bedrijvigheid, logistiek, voedselvoorziening
en dienstwoningen.

Historisch beeld

Het gebouwdeel met de onderdoorgang
bestaat uit een gesegmenteerd
bouwvolume, met de onderdoorgang
plus bovenkamer onder een zelfstandige
kleine kap, aansluitend op ongeveer
gelijke hoogte met het volume van het
Pompgebouw. Het heldere kapje, de
onderdoorgang en de bovenkamer met
het afwijkende raam, zorgen voor een
zelfstandige beleving van het smalle volume
vanaf de zijde van het Binnenhof. Vanaf de
andere zijde is dit karakter teniet gedaan
en is het volume niet meer waar te nemen
als een zelfstandig tussenlid. Door de kap
van de Schepelhal in het voorliggende
ontwerp aan te passen en de doorgang in
de Schepelhal van gevels te voorzien, zal
de onderdoorgang met het bovenliggende
volume en kapje ook hier manifest worden.
De doorgang wint zo aan kwaliteit en wordt
weer herkenbaar als poortgebouw.

Huidig

•

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.

g

WDZIGING VO HERZIEN - AANPASSING TRAP SCHEPELHAL TUSSEN -1 EN BEGANE GROND. RUIMTE EN TRAP MULTIFUNCTIONEEL INZETBAAR

li.

j GROEN ZORGT VOOR
VERBETERING IN HET
WELZIJN GEBRUIKERS

TRIBUNE TRAP MAAKT
DE SCHEPELHAL
MULTIFUNCTIONEEL
INZETBAAR

NATUURLIJKE
MANIER VAN LUCHT
BEVOCHTIGING
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Bouwdelen
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Monumentale gebouwen
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De ontwerpvisie voor de monumentale

Er wordt geen restauratieplan opgesteld,

gebouwen van de Tweede Kamer der

evenmin een renovatieplan. Als er sprake

Staten-Generaal is simpel en passend.

is van een vergelijkbare terminologie dan

Zonder de historisch gegroeide

is het beter de begrippen (functionele)

samenhang en de ensemblewaarde te

herwaardering en (bouwkundig) herstel te

ontkennen worden de individuele

hanteren.

.gi'W
.0 ,--"~,-- • ' -,.
. '(bouwkundig) herstel' staat voor%

gebouwen weer herkenbaar, zodat de
eigen identiteit en het karakter per
gebouw(deel) specifiek worden.

technisch herstel onder een

it•*_ , ,
x—4-.
architectonische status quo. z,:,--- ,--- , --,
b. '(functionele) herwaardering' staat`'
,
__,
voor technisch herstel en tevens
..,-, herstel van de architectonische
. _,..,„&l!:;,;
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Om dat te bereiken worden een viertal
ontwerptools ingezet ,zonde de-4-r
onderlinge integraliteit uit het oog te;#
verliezen.
—
1. de schil (gevels en daklandschap)
wordt bouwkundig hersteld en waar

Een ander en zeer kernachtig aspect van

mogelijk her gewaardeerd.

de opgave wordt gevormd door de

2. de ontsluiting in het interieur (gangen

installatietechniek. Het geheel amoveren

en hoofdtrappenhuis) gaat weer

en vernieuwen van alle installaties heeft

aansluiten op de schil. Het

grote bouwkundige gevolgen. ~- - _.„ -

verwachtingspatroon van het exterieur
wordt in het interieur bevestigd.

,~
1

Visie op de installatietechniek:-het .

3. de monumentaal afgewerkte en hoog

integreren van de installatietechniek

gewaardeerde ruimten worden

binnen de monumentale context van dè.

bouwkundig hersteld en waar mogelijk

gebouwen, met minimale gevolgen voor

her gewaardeerd.

de monumentale waarden en

4. de niet monumentale en minder
gewaardeerde ruimten worden

•A

gebruikmakend van de mogelijkheden die
de gebouwen (al) bieden.

,

bouwkundig hgrïtéld. Waar mogelijk

In separaat opgenomen schema's is de --

worden deze ruimten in sfeer her

wijze waarop installaties zijn gdintegreer

gewaardeerd, zodat aansluiting

in de monumenten te zien.

gevonden wordt met de architectuur
van de omringende ruimten.
onderzoek wordt het kleurenschema
e
..•»
j van het exterieur van de verschillende
gebouwdelen bepaald. Voorop staat dat
ook in de kleurtoepassing het
individuele, onderscheidende karakter
per gebouwdeel wordt geaccentueerd.

•

2. ontsluiting

• Tt'",,g,
,f

,•9

•
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Huidig - Demarcatie van gebruikers optiet Binnenhofcomplex sluiten niet aan op de
structuur van de individuele.bouwcen. T gevolge Oervan zijn de individuele gebouwen~

t

Voorstel - De demarca
individuele bou

van de ver
gebruikers sluit aan op de structuur van de
en de individuele bouwdelen worden weer leesbaar gemaakt,

Ontwerpvisie

Uitgangspunten

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

MiNMRi Y11~4k
I
•

TOEVOEGINGVAN TEKSTT ER ONDER

g

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

•

posities (en daar waar in het verleden de
meeste wijzigingen hebben plaatsgevonden ,A?
in te grijpen. Nieuwe elementen in het
Poortgebouw en het Schepelhuis anneXGoudsmitskeurhuis doet de naastgelegen
monumenten aan ~0***
i'.
ty
kwaliteit winnen ('lucht en ruimte').
-•
•
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.

,- 14,6 ,`
~`-,

•

Herwaardering (functioneel) van
ontsluitingen.

•

Herwaardering (functioneel) van
monumentale ruimten. ES

•

Herstel (bouwkundig) van de schades
veroorzaakt door technische installaties.

•

De individuele gebouwen Worden hierna
separaat behandeld.
•
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Exterieur
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.

Bebouwing aan Hofplaats
De wanden met stucornamenten, de
plafondvelden/gewelven in de gangen
worden wit van kleur. De loper op de
grenenhouten vloer wordt roze met rode
randen. De kantoren zijn overwegend wit
met lijnaccenten in kleur op plafondlijsten,
op bossingen van de lambriseringen, op
deurlijsten en plinten.
Landsdrukkerij
De kern rond de overkapte binnenplaats
wordt op alle lagen voorzien van een lichte
oker kleur. De dagkanten van de overige
gevelkozijnen worden antraciet van kleur,
inclusief de kozijnen en de ramen.

Gebouwdeel C
De wanden van de kantoorruimten aan de
Binnenhofzijde worden behangen met een
textielbehang in okerkleur. Op de vloeren
een groene vloerbedekking die aansluit
op de groene tinten van de bestaande
wandtegels van de Porceleine Flesch.
Gebouwdeel 3
De kleur in het voormalige Ministerie van
Justitie wordt bepaald door de historische
materialisering van de ruimten. In de
kantoorruimten worden de wanden in
een effen kleur gesausd. Het systeem
van de kleurtoepassing bestaat uit een
opvolgende reeks in dezelfde kleur van
donker naar licht. De stijlkamers voegen
zich naadloos in de reeks en behouden de
bestaande setting. % -y
y

nterieue
Het individuele karakter van het interieur
per gebouwdeel van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal komt primair tot uiting in
het verschil in architectuur. Het onderscheid Gebouwdeel B
wordt ondersteund door specifiek
De kleur groen, zo vaak toegepast in de
kleurgebruik van het interieur.
laat 18eeeuwse eenvoudige interieurs, is
ook te vinden in het Comptoir Generaal
Gebouwdeel H
Gebouwdeel A
maar nu in een niet traditionele toepassing. De wanden loodrecht op de gevels van
Voormalig Paleis
Volledig groene gevelzijden van het
de gesloten kantoorruimten krijgen kleur.
De ruimten, enfilade georganiseerd, krijgen interieur in de verder witte kantoorruimten >k De wanden loodrecht op de voorgevel
ieder een eigen karakter. Alle vloeren zijn
worden met houtfineer bekleed, de wanden
gelijk, brede grenen delen. De vloer van
loodrecht op de binnenhoven worden roze.
de voormalige Balzaal krijgt eveneens een
De vloeren in de gesloten kantoorruimten,,
houten vloer in patroon. De dagkanten
worden okerkleurig.
van de vensters in de nieuwe langgerekte
ruimte, een nieuwe stijlkamer, tussen de
twee binnenhoven worden rood. .-F

KLEURCONCEPT —VERSTERKEN VAN DE INDIVIDUELE BOUWDELEN

•
11.1
Bouwdeel A
Paleis
Kortenhorstvleugel
Landsdrukkerij - Pompgebouw

Geschiedenis Nieuw Stadhouderlijk Kwartier
I

Bouw en uitbreiding Stadhouderlijk Kwartier

Eerste helft 18e eeuw
"Oude" 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.

Politiek

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

1795 bouw van het "paleis" gereed.
Onderstaande tekening (Plan du Beletage du Batiment Neuf) toont

Ook in de vijftiger en zestiger jaren op

waarschijnlijk de situatie toen de bouw

verzoek van Willem V werden een aantal

gereed was.

kostbare aanpassingen doorgevoerd.
Ondermeer aanpassingen voor een
nieuwe eetkamer, de slaapkamer van de
prinses en beide audiëntiezalen.

Ontwerp

218

Afwerking interieur duurde voort tot eind
1792

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

I

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.

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.

1812 in gebruik als militair hospitaal.

21, •
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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.

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.

4,
1
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Geschiedenis Nieuw Stadhouderlijk Kwartier
I

Verdere uitbreiding

Aanpassingen ruimten Hofsingel en

1959 plannen ontwikkelt voor het plaatsen

Binnenhof 2a door architecten Plantenga

van een nieuwe vleugel.

en Bremer

51~1111~1~2

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

•

•
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.•
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Bouwactivi'ieien

1914-1915 sloop van hof van Albemarie

1922 uitvoering van nieuwe brede gang

(gat blijft tot 1960 bestaan).

op de 1 e verdieping aan de

deuren schrijfkamer (voorm. Antichambre)

Hofsingelzijde, oude smalle gang wordt

mogelijk in 1955 aangebracht.

opgedeeld in nissen. Nieuwe gang werd
afgenomen van voorm. Koffiekamer.

Lambrisering en omtimmering van de

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.

.2720.35..01K1212.3.21.22292,1,_

Ontwerp
IIVX IS %W\ 111,1,111,,KEUS
\'\ 1w.

TRIBI TIMM

~EN II MI
GOED- OF 1111~11%
t, (in ,\

Mor.
220

In de jaren 1959-'60 werd met de bouw

Bij de restauratie van 1988-1995 zijn, na de

van de Kortenhorstvleugel begonnen.

verwijdering van de aangepaste vloer met

(ontwerp architect Bolten, assistent

de 'bankjes', een parketvloer gelegd, de

rijksbouwmeester Friedhoff).

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.

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.
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Bouwdeel A - Nieuw Stadhouderlijk Kwartier
t

Architectuur

k-

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.

5

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 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 -14
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
ruimte zelf.

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.
4<•,,•
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Waardering
De waardering, 'op gebouwniveau, is een
vereenvoudigde, grafische weergave van
diV9égiat door de opdrachtgever •
u,.

4.' aangeleverde onderzoeken en eigen
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kleuren is specifiek voor het onderhaveg9 , .. '
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gebouw en niet uitwisselbaar of
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vergelijkbaar met de categorisering van clei^,.
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J documentatie te raadplegen.:=..• , -4.#:-' t.,--_ _. •_,
,,
. ,t.',
,.=.- .
In algemene zin kan gesteld worden dat
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de gevels en het daklandschap hoog '
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gewaardeerd worden (hier niet grafisch ,...
,,,t,.. --,r ..
-- ,,,-., ---,...... .,-‘,..,
weergegeven).
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De waardering geeft de architectonische
b

kwaliteit aan, niet de (bouw) historische
kwaliteit, hoewel dit vaak samenvalt.,.,
De weardering volgt de zwaarte van de
kleur, hoe donkerder de kleur, hoe hoger

4,r--..r,
,
V••

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

Installatieprincipe

0

Rom
[ deze beschrijving geeft het hoofdprincipe
installaties aan, voor gedetailleerde informatie
zie Herzien VO Herzien Arcadis ]
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Bouwdeel A - Paleis

Plattegrond 1 e 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.

zijn entree van de Balzaal op de kop van
de zaal. Daartoe werd de monumentale
bestaande trap uitgebreid met een

Nieuw Stadhouderlijk Kwartier

steektrap vanaf een van de bordessen. In

Het zwaartepunt van de 'randbebouwing'

praktijk een aantasting van de allure en

van het Binnenhof ligt in de zuidwesthoek,

een verlies aan betekenis van het

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

voormalige Paleis.

verloren gegaan.

Bij de verbouwing uit de jaren '90 van de

Om de ontwerp structuur te duiden, die

vorige eeuw is de 'Lodewijk Napoleon

de gebruiker helpt, is niet gekozen voor

trapvleugel' door een lift half

een bouw- of cultuurhistorische

geamputeerd. In de nieuwe toestand

benadering maar is gekozen voor een

wordt een 'salon verticale'

ordening naar ruimte typologie. Dit samen

geïntroduceerd, wat de kwaliteit van de

met een slimme positionering van

opgang weer hersteld in een combinatie

programma, het ontsluitingssysteem voor

van Franse allure en Hollandse soberheid.

mens en installatietechniek (die gelijke

De hoofdtrap wint weer aan prestige

route volgen) verbetert de oriëntatie op

terwijl de 'salon verticale' op een nieuwe

het daglicht en de herkenbaarheid van de

manier beantwoordt aan de betekenis van

complexdelen.

de route die Lodewijk Napoleon wilde ooit

De resterende delen van het Paleis laten

aflegde: monumentaal.

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
236
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2. koninklijke route ten tijde van koning Lodewijk Napoleon

1. oorspronkelijke route Balzaal
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3. route met salon verticale en koninklijke route

TYPOLOGISCH VERSCHIL MET INTERMEDIAIRE RUIMTE
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Oude Zaal

Karakteristiek voor het ontwerp voor
de Oude Zaal is het accent op de
monumentaliteit van de ruimte zelf, zonder
dominante visuele prikkels.
Door de noodzakelijke ingreep om de
ICT, E en met name AV voorzieningen te
vervangen en te integreren is het mogelijk
om de monumentale waarden in de Oude
Zaal tegelijkertijd te herstellen. Vervanging
van de huidige vloer is daarbij noodzakelijk.
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 beleefbaar als één geheel.

OUD PATROON PLANKEN VLOER OUDE ZAAL
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