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Bouwdeel H - Hotel Central

Architectuur

Exterieur

Interieur

Een ondeugdelijke constructie van het
gebouw maakte al een vroeg einde aan
het 1 e Hotel Centraal. Vier jaar later werd
een nieuw Hotel Centraal opgeleverd.
Een degelijke betonconstructie, met een
betegelde voorgevel op hoge
natuurstenen onderpui. De (gietijzeren)
ramen in de onderpui konden nagenoeg
geheel wegzakken in een speciale
kelderruimte (vergelijk het latere
Tugendhat en Soestdijk). Achter de pui
was het vloerniveau gelijk met het
maaiveld van Lange poten. Naar achteren
toe lag het vloerniveau hoger (beter zicht
op straat), zodat er een zonering ontstond
evenwijdig aan de straat. Deze zonering is
teniet gedaan door het hogere
vloerniveau door te trekken tot aan de
voorgevel. Een relatie tussen de
historische natuurstenen onderpui en de
puivulling, en dus met de straat is
daarmee verloren gegaan.

Op de constructieve hoofdopzet (?) en de
betegelde afwerking van een tweetal
gescalpeerde kolommen na is het interieur
volledig verwoest.
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Karakterloze verbouwingen hebben geleid
tot waardenloosheid.

Ontwerp voor 1911

Ontwerp 1915-1916

Ontwerp 1946

9

2

Ontwerp 1965

2

4
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Ontwerp heden

geen E

boven: plattegrond;
midden: verkeersruimte;
onder: structuur
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Bouwdeel H - Hotel Central

Begane grond

De niet meer aanwezige passage vanaf Lange Poten (voor
1911) wordt hersteld in haar gebruik. De passage is zowel
toegankelijk vanaf de Statenpassage als zichtbaar vanaf Lange
Poten.

+
STATENPASSAGE

y

PUBLIEK

LANGE POTEN
Door beide historische structuren over elkaar te leggen worden
de functies in de plint op een heldere manier met elkaar
verbonden.

De historische structuur van ruimtes is in de langsrichting van
Lange Poten en de Statenpassage. De nieuwe indeling volgt
deze bestaande structuur.
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Bouwdeel H - Hotel Central

I ZI ING VO HERZIEN - WIJZI GINGEN PVE VERWER KT • PPLATTE R• DE

Plattegronden'

IE VERDIEPING
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BEGANE GROND

e e

Bouwdeel H - Hotel Central

IN V II HERZIEN - WIJZIGINGENDOORSNEDE TEN AANZIENVAN PRORAMA

'

Installatieprincipe

•

[ deze beschrijving geeft het hoofdprincipe
installaties aan, voor gedetailleerde informatie
zie Herzien VO Herzien Arcadis

DOOSNEDE BOUWDEEL J INSTALLATIEPRINCIPE
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Bouwdeel H - Hotel Central
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Installatieprincipe filmzaal

INPASSING TECHNISCHE INSTALLATIES - COMMISSIEZAAL
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Bouwdeel H - Hotel Central

Kantoortypologie

1

■

■

■

■

■

■

■

■

1 I 1
verkeersruimte

gesloten werkplek
><

gesloten werkplek
>C

HUIDIGE WERKPLEKTYPOLOGIE - GESLOTEN EN INEFFICIENT

■

■

■

■

■

■

■
1

1

1

1

■
verkeersruimte

gesloten werkplek

hall-open werkplek

><

VOORSTEL WERKPLEKTYPOLOGIE-DEELS OPEN EN EFFICIENT
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AFSLUITBARE WERKGEBIEDEN
T.B.V. FRACTIEVERDELING OF VERSCHILLENDE STAFDIENSTEN

VOORSTEL KANTOORINDELING BOUWDEEL H MET MOGELDKE ZONERING
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Bouwdeel H - Hotel Central

Kantoorvleugel
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INPASSING TECHNISCHE INSTALLATIES
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Bouwdeel N - Bouwdeel N
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Installatieprincipe

0
[ deze beschrijving geeft het hoofdprincipe
installaties aan, voor gedetailleerde
informatie zie Herzien VO Herzien Arcadis
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DOOSNEDE BOUWDEEL N INSTALLATIEPRINCIPE
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Bouwdeel N

Plattegronden Perstoren

IJZIING VO HERZIEN - INDELING PERSTORENCONDORMFPVE. MINDER M2 BESCHIKBAARDAN UITVRAA FPV :

+ 95m2

- 68m2

Uitvraag aan m2 aan
pers is 95m2 meer dan
de huidige situatie. In
het VO Herzien is een
controle kamer minder
gerealiseerd dan
gevraagd.

859 m2

954 m2

791 m2

Opties

VO Herzien

Opties
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In dit hoofdstuk zijn de
opties in het VO Herzien
ontwerpboek op een rij
gezet. Alle opties zijn
individueel al eerder in
het ontwerpboek aan
bod zijn gekomen.
Het ontwerpteam
heeft, zoals altijd, in
het VO Herzien de
ontwerpvoorstellen
getoetst aan het
Definitieve Functioneel
Programma van Eisen
d.d. 20 februari 2019,
de input vanuit de
werkgroepen en de
toetsopmerkingen van
de Tweede Kamer.

LU

0
0
(75
N

Waar mogelijk andere
voorstellen denkbaar
zijn of gevraagd vanuit
de gebruiker, zijn deze
opgenomen in dit
hoofstuk als optie.
Op basis van een
beoordelingsmatrix
is getracht inzicht
te geven in de vooren nadelen van de
ontwerpvoorstellen en
mogelijke alternatieven.
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Voor deze beoordeling
vormt het Functioneel
Programma van Eisen
de basis. Daarnaast
is er gekeken
naar de gebruiks-,
belevings-, monument-,
omgevings- en
toekomstwaarde en de
bouwkosten indien van
toepassing.
De volgende opties zijn
opgenomen;
O Publieksentree;
C) Luxe
koffievoorziening;
0 Extra fietsenstalling;
04 Banqueting keuken;
os Ledenrestaurant;
O Dak Sche elhuis;

() Fitness.

Publieksentree

Optie 01
■
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OMGINGVO HERZIEN - OPTI ESVOOR PUBLIEKSENTREE ARA
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PUBLIEK
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1-3

:ei

MUI 11~ Mal

OPTIE 01 VOORSTEL VO HERZIEN
Conform Programma van Eisen Beveiliging Tweede Kamer 26/01/2018

De publieksentree in het VO herzien voldoet aan alle eisen in het Programma van Eisen (versie definitief d.d. 20 Februari 2019) en PvE
Beveiliging d.d. 26 Januari 2018;
Een open en transparante ontvangstruimte
Voldoende scanstraten (5 stuks voor ca. 500.000 bezoekers)
De centrale entree is herkenbaar, transparant en uitnodigend
Beveiligingsloge, informatiebalie en privé spreekruimte
De uitgang van de centrale publieksentree is gepositioneerd in de directe nabijheid van de ingang ten behoeve van een
vanzelfsprekende oriëntatie
Voldoende toegangscontrolevoorzieningen
Bypass voor Kamerbewoners, direct zonder scanstraat toegang tot het complex
Separate uitgang
Alle publieke bezoekers van de Tweede Kamer komen binnen via één centrale entree
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Optie 02
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OPTIE 02
kamerbewoners ('schone' bezoekers) en bezoekers / scholieren ('vuile' bezoekers) gescheiden

De optie waarbij de publieksentree onder de perstoren wordt voorzien voldoet niet aan alle eisen in het Programma van Eisen (versie
definitief d.d. 20 Februari 2019) en PvE Beveiliging d.d. 26 Januari 2018;
Een open en transparante ontvangstruimte, beperkter door kern Perstoren
Onvoldoende scanstraten (4 stuks i.pv. de benodigde 5 scanstraten) / geen toekomstige uitbreiding mogelijk
De centrale entree is herkenbaar, transparant en uitnodigend
Beveiligingsloge, informatiebalie en privé spreekruimte
De uitgang van de centrale publieksentree is gepositioneerd in de directe nabijheid van de ingang ten behoeve van een
vanzelfsprekende oriëntatie
Voldoende toegangscontrolevoorzieningen (beperkt bij de publieksentree) voldoende bij Kamerbewonersentree
Bypass voor Kamerbewoners, direct zonder scanstraat toegang tot het complex
Separate uitgang
Alle publieke bezoekers van de Tweede Kamer komen binnen via één centrale entree
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Publieksentree

Optie 03
E

KAMERLEDEN

E

PUBLIEK
UITBREIDING
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OPTIE 03
kamerbewoners en bezoekers / scholieren gescheiden — externe publieksentree

De publieksentree in het VO herzien voldoet aan alle eisen in het Programma van Eisen (versie definitief d.d. 20 Februari 2019) en PvE
Beveiliging d.d. 26 Januari 2018;
Een open en transparante ontvangstruimte
Voldoende scanstraten (5 stuks voor ca. 500.000 bezoekers)
De centrale entree is herkenbaar, transparant en uitnodigend
Beveiligingsloge, informatiebalie en privé spreekruimte
De uitgang van de centrale publieksentree is gepositioneerd in de directe nabijheid van de ingang ten behoeve van een
vanzelfsprekende oriëntatie
Voldoende toegangscontrolevoorzieningen
Bypass voor Kamerbewoners, direct zonder scanstraat toegang tot het complex
Separate uitgang
Alle publieke bezoekers van de Tweede Kamer komen binnen via één centrale entree
Uitbreidingen vallen buiten de rijkwijdte
Bouwkosten substantieel hoger
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Optie 03

Entree Kamerbewoners

u
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Restauratieve voorzieningen

Opties luxe koffievoorziening + ver aderservic
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De luxe koffievoorziening is nabij de centrale vergaderzalen op de eerste verdieping. In het VO
herzien 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
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Fietsenstalling

ZI IN V. HERZIEN - EXTRAOPTIE 11• • REENTWE EDE TALLIN
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Optie 01 extra fietsenstalling bouwdeel A
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VOORSTEL VO HERZIEN

Het voorstel zoals is opgenomen in het VO herzien voldoet aan alle gestelde eisen uit het Programma van Eisen (versie definitief d.d. 20
Februari 2019) en leidt tot de onderstaande positieve effecten;
Sanitaire voorzieningen voor Nieuwspoort
Een centrale fietsenstalling met uitbreidingsmogelijkheden en voldoende ondersteunende functies (kleedkamers etc.)
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De optie met een extra stalling in bouwdeel A leidt tot de onderstaande issues en negatieve effecten;
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Geen sanitaire voorzieningen voor Nieuwspoort
Geen centrale fietsenstalling maar een versnippering. Dubbel realiseren van ondersteunende functies (kleedkamers etc.) en
veiliskidsvoorzieningen wat tot hogere kwkosten gl
ikexplotátikwten leidt.
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Restauratieve voorzieningen

Optie 01 Banquetingkeuken

3ZIGINV O HERZIEN - UITWERKINGOPTIEBANQUETINGKEUKEN HERP• ITI • 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 aanbinding 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
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LOGISTIEKE STOMEN VALLEN BINNEN REPRESENTATIEVE GANGEN EN AANGRENZENDE RUIMTES

Banquetingkeuken handhaven op de bestaande positie voldoet niet aan de meeste eisen uit het Programma van Eisen (versie
20t0.?1-g4;kri 2919)
tt+""f:-

Banqueting keuken geen directe verticale aansluiting met expeditie (liften)
Nieuw deel Tweede Kamer (voormalig RvS) is niet toegankelijk vanuit bouwdeel A

Restauratieve voorzieningen

Optie 01 Ledenrestaurant

1
• PTI

Plenaire zaal

Toiletten 30 m2

• RTEL LEDENRESTAURANT V• HERZIEE

Ingang
Miva 11 rin2 y

Ledenrestaurant 425 m2
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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)
Uitbreiding van bouwdeel N
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Optie 0

Plenaire zaal
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DENRESTAURANT UITBREIDING IN BOUWDEEL H

80 zitplekken + 20 plaatsen in de vorm van statafels, indien mogelijk deze plekken als bank(en) of fauteuils

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
enge looplijnen >40m voor een groot deel van de zitplekken, onwerkbaar in relatie tot bediening (uitkomst werkgroep TK)
erslechtering ten opzichte van tijdelijke huisvesting; service (langere wachttijden bediening)
50 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 logis e aanbinding met centrale k en op derde verdieping bouwdeel N
'W
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Bouwdeel B - Schepelhuis + Goudsmids keurhuis
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VOORSTEL VO HERZIEN

Door de huidige onbruikbare zolder van het Schepelhuis te laten vervallen is het dak van het Comptoir-Generaal
bouwkosten technisch voordeliger uit te voeren. Tevens biedt het vervangen van het leien dak voor een plat dak
mogelijkheden tot verduurzaming in de vorm van een sedumdak en/of PV cellen.

De uitwerking zoals is opgenomen in het VO herzien leidt tot de onderstaande positieve effecten;
Mogelijkheid tot plaatsen PV cellen (energieopwekking)
Mogelijkheid tot maken van sedumdak (regenwater buffer / minder warmteafgifte dakoppervlak)
Bouwkostentechnisch voordeliger (geen leiendak te vervangen)
Architectonisch versterkt het de monumentale waarde van het Comptoir- Generaal
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VALT BUITEN RE

VALT BUITEN RE

OVATIE OPGAVE

Onderzoek
totale huisvesting Tweede Kamer

OVATIE OPGAVE

VALT BUITEN RENOVATIE OPGAVE

IV

VALT BUITEN RE

Onder.nedtv-if ten

npro

Totaal programma kantoren
PvE
Politieke organisatie
150 Kamerleden
650 Fractiemedewerkers

•
PvE hoofdcomplex
11.200 m2

m2 in FNO

25
500 m2

320

2.700 m2

PvE Dependances

Totaal Ambtelijke organisatie

145

25 Leidinggevenden
465 Ambtenaren werkplekken

1.250 m2

m2 in FNO

1.250 m2

490 Werkplekken totaal

AMBTELIJKE ORGANISATIE
FRACTIES - KAMERLEDEN

Totaal 12.450 m2
m2 in FNO

470
VALT BUITEN RE

OVATIE OPGAVE

opgave-

m2 Kantoor buiten renovatie opgave

PvE Dependances
1.250 m2
m2 in FNO

Totaal Ambtelijke organisatie

145

25 Leidinggevenden
465 Ambtenaren werkplekken
1250 m2

490 Werkplekken totaal

471
OVATIE OPGAVE

P

VALT BUITEN RE

nneleirrionk xrn!i•

gitoin rtar•rwatie orrinnin

m2 Kantoor per bouwdeel

Totaal 12.881 m2
m2 in FNO

L

BOUWDEEL LOGEMENT

•

KANTOREN T.B.V. WERKPLEKKEN

Er wordt een totaal aan 12.881 m2 kantoorvelden gerealiseerd (excl ontmoetingsplekken
pantries en serviceruimten t b v opslag en printers, voorzitter, griffier en pers).
Ontmoetingsplekken, fractiekamers en pantry's zijn gelijkmatig verdeeld over de
bouwdelen voor een evenredige mix.

472

VALT BUITEN RE

OVATIE OPGAVE

Verdeling abmbtelijke organisatie

L
2.054 m2
145 Werkplekken

•
AMBTELIJKE ORGANISATIE

De verschillende diensten van de Ambtelijke organisatie worden zoveel mogelijk in
bouwdeel H, L 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 en de diensten in bouwdeel L kennen geen sterke of directe relatie met het
Presidium noch het parlementaire proces.
473
OVATIE OPGAVE

Onderzoek valt buiten renovatie opgave

Logement aantal werkplek e
,
Ter controle en voor een volledig overzicht is ook de m2 check gedaan voor bouwdeel
is rekenra ehouden met de komst van het kinderdagverblijf
n de wens voor een nieuw te plaatsen fitness. Voor
. Hierbij
L L eenent
btelijke organisatie is 2.054 m2 beschikbaar voor kantoorruimte.
de am
(145 werkplekken ingetekend)
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Samenvatting

•

Visueel comfort (daglicht
De daglichtopeningen in de gevels worden
1, bij de renovatie niet aangepast. De huidige
daglichttagteding kan daardoor niet
structureel (Orden verbeterd. Er wordt
echter ov9 4voldaan aan wettelijke
eisen uit hë1 Borbsluit.
e
Ten aanzien
van de wenstedaglichtfactore2,0
het T lisch Programma van gáln is er
aan
ven welke ruimten voldoen aan
werkp ilasse 2 respectievelijk klasse
3. Op basis van de ontworpen indeling,
voldoet ca. 60% van de werkplekken aan
de werkplek klasse 2 daglicht eisen.
•
sv-

11111111•11111111111~

,

Gebouwdeel
A

B•C

Verdieping
BG
1e
2e
BG
1e
2e
BG
le
2e
3e
4e
BG
le
2e
3e
BG
le
2e
3e
4e

% werkplekken met 1% daglichtfactor
29%
84%
90%

€:,-.-

-,,
„.». 'ft•'

42%
40%
42%
25%
50%
59%
60%
58%
70%
75%
90%
63%
61%
72%
73%
99%
51%

ler

e

VOORBEELD RESULTAAT OVERSCHRIJDINGEN ALPHAr'a
GEBOUW MET TOEPASSING BUITENZONWERING EN
«Wo
AANVULLENDE KOELING ‘,
g

r»

Duurzaamheid

Samenvatting

tom' u

VERBETERING THERMISCHE SCHIL

uurzaamhei
In het voorlopig ontwerp zijn er kansen
verkend en geconcretiseerd om de
maatschappelijke duurzaamheidsthema's
energietransitie, circulariteit,
jOkaktedaptatie en mobiliteit onderdeel te
› 'iiiákén van de renovatie van het Binnenhof
complex.

ra'

H

J

K

In het VO+ is het effect en zijn de
mogelijkheden onderzocht van het
structureel verbeteren van de thermische
isolatie van gevels, daken, vloeren,
kelders en gevelopeningen. Daarnaast
is onderzocht waar fotovoltaïsche
energieopwekking binnen het complex kan
worden ingepast en wat die bijdrage is op
de CO2-reductie. Tevens is een verdere
verlaging van het verlichtingsvermogen
toegepast anticiperend op de nieuwere
LED technieken die verwacht worden.

•
•

N

dakisolatie/zoldervloer,
= 6,0 m2K/W
verbetering luchtdichtheid
radiatorfolie
dakisolatie/zoldervloer, Rc = 6,0 m2K/W
verbetering luchtdichtheid
radiatorfolie
dakisolatie/zoldervloer,
= 6,0 m2K/W
verbetering luchtdichtheid
radiatorfolie
dakisolatie,
= 6,0 m2K/W
verbetering luchtdichtheid
radiatorfolie
dakisolatie/zoldervloer,
= 6,0 m2K/W
verbetering luchtdichtheid
radiatorfolie
dakisolatie,
= 6,0 m2K/W
verbetering luchtdichtheid
verminderen verliesoppervlak door overkapping
patio's
radiatorfolie
dakisolatie,
= 6,0 m2K/W
•

• "t1,,,,6)

“cs

"tv

OVERZICHT VERBETERING THERMISCHE SCHIL (GEVELISOLATIE)
MAATWERKPAKKET

Het maatwerkpakket met daarin
verbetering van de thermische schil (ramen
en gesloten geveldelen en vloeren),
efficiënte verlichting en toepassing van
PV-paneten kan leiden tot een aanvullende
002-reductie van circa 35 % ten opzichte
van het V0.0

maatregel
isolerende pleisterwerk binnenzijde
isolerende achterzetwand

toepasbaar in bouwdeel
A, B, C, J
A, C, J, K

R,-waarde verbetering
A = 1,0 m2K/W
A Ra = 1,5 mIK/W

vervaneine buiteneevelisolatie

H

A = 0.5 rdK/VI

OVERZICHT VERBETERING RAMEN MAATWERKPAKKET

slsr

•,

Ten opzichte van de huidige situatie is met
het maatwerkpakket een 002-reductie van
ruim 60 % mogelijk. Hierbij heeft gebouw
H de laagste primaire energiebehoefte en
gebouw J de hoogste.
De energieprestatie voor het -- •
maatwerkpakkeiiiiidraagt EP;tot /
EP;adm;tot = 0,821. Dit is bijna 18% lager
dan de huidige nieuwbouw regelgeving.
Deze te realiseren energieprestatie is van
belang in samenhang met de hieronder
beschreven duurzaamheid certificering.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C

Het Voorlopig Ontwerp leidt tot een 002reductie van circa 40 % ten opzichte van
de huidige situatie.
De enérgteprestatie voor het VO bedraagt
EP,tot / EP;adm;tot = 1,267.

ti

maatregel

A

B

ENERGIETRANSITIE
Het beperkt verbeteren van de thermische
isolatie van daken en verbeteren van de
beglazing en luchtdichtheid is onderdeel
van de renovatie opgave.

•

gebouw

maatregel
handhaven enkel glas
enkel glas met isolerend
achterzetraam
monumentenglas
HR++-beglazing

toepasbaar in bouwdeel
C, J
A, B, C, J, K

U-waarde na verbetering
Uraan, = 5,1 W/m2K
•
1,3 W/m2K

A, B, J
A, C,J, H, K, II

•
•

3,0 V//m2K
1,6 W/m2K

tí

DUURZAME ENERGIEOPWEKKING
-

Netto PV-oppervlakte [m2]
540
54
865
1700

Gebouw H, plat dak
Gebouw K, glazen dak'
Gebouw ii, plat dak
Gebouw ll,gtazen daken

* PV-panelen geïntegreerd in het glas hebben een lager rendement
to,

. ez

1

"

,,.

!
-1,

i

.,i

i

.

0

, •

r

. -,

0 .'''.: 4 ;' . - •
.s. , .

1

.)
....or- ' ...,,,''Y.
' .-.0,,,,,..'':

44'

,m;V, •

...<0.t4

,VO
, Ir.
,r,,,,- "

.

. ,...
.?4

'

.,

• ' . , • .n.„`•`1,'

?i,:':

4 ..0, :

.,

I

,,

,,9,, •

.> r..', •

... , 0

'

.

.

i

a *3)
x

C

.g
-a
2)
c)

g0

g

•=

co

c a)

<D
C
-C .
o co co

8 '

:=-'
13
N E
mi E
_,...
— a, •-•
41.) E

)

E (1)
c

cci ..0 0) E
'42
cr)

2. i, {B
_Ic
cl OP.
ci.) cl 0 m
o c t,).

.y
.
.Y

cE

o

' • 4: .' ''...it,..'

,

,.. 4.11'

''
,

,,;..

'n,'

' • ,41,5"

.'.'t?,''''
.

i
•) 414r

• , -,

• • ,. ,<;
,,,,:or'.:

. 5, ,...,•'.

Pi,'
, ,,, • ,if,

,,'
•

.•

,•'t ,,',;'
,.,,,,,,s,...-, •,

. ;74 .. ' •
, • i,,,,.

' !O•

. ., ..
.

,

. ,;:ik.ab,g, , .

r!'' '

-,.''

,,,,,„ .•,

: . ,.
,. i,t ,'
,

!
i .... -

r.
.,
., ,',t,.?,:5‘..gi. 1'...'
I
!

i

1

.'1

!
i'

•

:2
. . .,

.,•,.
. • ,•',-,•,,

..':'

a

:Oh

.

X

1:12
,W

j C1

..,'•;•,11.!

,0

tri

eo
E

•zr in JJ

aR ae a. aQ,
c., co rn Y- en
'Zr. "Cr

ri
:n

ae. ?,,R a.,..
... ?,,f....
Os rs.1 CD Cr, t^.1

a)

cv a)

T: 't:

o

d tri"

cr!

-C -8
<V
C 3
•Ln

,
•

4

t4keWS

.'hg.
.1m

V

:i

•:

cp-- ...

j! ___ coal!
,M.W.DOI16..

,EV7Z72105C

,i cum tang

II

ElliM
IniOnrjr

gym.«
'maa..

i'
l...... W
,ii•--,4•1';z:
,...k
....,,,,,,,,.

immpocilasvuold
!.......sertinumaL

p1112.2151.0ent

I,,

t

11,.
0 ti
i .
,

,
1 l1i761 7 111:270
=

UllIttlik1 .121.11
...0.
111321

ili010
.5,1.211PC
2

FM.112..1112Mffik

iiitaEocau useitaix

1
,4
11

SIMI 111
_in,. ii
KM
"

i
.›,i

'ZtitP

1,,±21,tMlik6Z1.15',

. momnaultni .

á 4'

,..,
--

.----

1

1

1

,•

..'z'.

(e)

,,--

OiP

!I'''''''''
41. '

:

;:
0;'
..,,

, A.

,

.'?
;

• ___.,

,H

. '',r,*,,,

;

,

, 'Yt;.;'
::

;

i

i

.
r.. .
= = = 7:,=
ca 1 1 &Zn.__
1
......=,...=4.
E :............,..,,,
_Asa,,

t

s:

I :M511XMOMEW.GUOM505. 1.GMVX08.207.6201.3925.

g ...... meemarimmaucestensc..maugiumcw.goosanue

ammitteecazemuarnves

...65111.4.1251.1.2.32M

••esaa ............ ee•1~,

. ! .!!!!iarrlaeral

..... ! ... g!!!t

Rica 111 ggnigtggigg
,-..7.
"
......_

211:w=r:

.9 002

g

I

rdo Rime

."...
_!..
iiiiiidak

T"
'77---r'., ,

....

,

'

'N'

1,

,,„ • P

ft

,.

0

•

. •

"'.

,','•,,'

—

—

•

,>.

::,:*.
,‘:,:,,

.

.

.‘:5'

e

:,•;' '''''4'; ','

f,12 .
TZ
,7
1,1 2,

.~»!!!!~~~~~tanamo om r,„, •:, t:i ... 1: '''
8

..., t .:

.

I,L IIII
IIIM.....
2
3111111111~11.1Z1. 15
eïniemamozmk.
r s
r soa
izemeimeraim

IE
1 ;42
.
'

:, r ,

.,..::''•,

',!,'

:','. ,

,>
'' ' • ^.* '''' ''
. ,

,

''',' '

.
et .1_._4__E_
.

l'---i-',--- H"--+

—

.;1
1 1 11.C .
J 12 11. mlmrmm
r m s a ga l.s a il

i....!!

,...

a.

1111111110
" 1111111111111111111111111~111111111111111111111111111111;:11111.
3
.
:.

,n maSimmilaid ameze! aa. ...... omwas .................,
e

1

1

.

r
•
1' ' p i• j

;tom 1 ram oi
i i -7...., Ja
iii

,

21

.•

Ic!!!!'? . !!

II iiiiii

i'

ca.2-, r•-•.-

.1.'
4.
, ' 4',

g",gb,',4,,
,,,Lts,,é.,,,,,,,-,,r, ; ' ••

,44-32,3

3.

cr

Duurzaamheid

Samenvattin

BENG Indicatoren gebouw A
Energiebehoefte
Primair energiegebruik
Hernieuwbare energie
EP;tot

Gebouw A huidig
94,3 kWh/m2 per jaar
185,5 kWh/m2 per jaar
0%

EP;adm;tot

Gebouw A VO
77,2 kWh/m2 per jaar
104,0 kWh/m2 per jaar
26,9 %
1,382

Gebouw A Maatwerkpakket
56,0 kWh/m2 per jaar
76,9 kWh/m2 per jaar
12,9 %
1,021

Gebouw B VO
49,2 kWh/m2 per jaar
78,6 kWh/m2 per jaar
21,1 %
0,886

Gebouw B Maatwerkpakket
35,3 kWh/m2 per jaar
60,5 kWh/m2 per jaar
12,3 %
0,682

Gebouw C VO
95,2 kWh/m2 per jaar
118,2 kWh/m2 per jaar
29,3 %
1,331

Gebouw C Maatwerkpakket
65,8 kWh/m2 per jaar
84,5 kWh/m2 per jaar
19,4 %
0,953

Gebouw H VO
65,7 kWh/m2 per jaar
88,5 kWh/m2 per jaar
14,3 %
1,141

Gebouw H Maatwerkpakket
56,3kWh/m2 per jaar
37,3 kWh/m2 per jaar
38,0 %
0,481

Gebouw J VO
113,4 kWh/m2 per jaar
128,1kWh/m2 per jaar
20,9 %
1,627

Gebouw J Maatwerkpakket
90,3 kWh/m2 per jaar
103,1 kWh/m2 per jaar
20,1 %
1,311

BENG Indicatoren gebouw B
Energiebehoefte
Primair energiegebruik
Hernieuwbare energie
EP;tot

Gebouw B huidige situatie
65,3 kWh/m2 per jaar
149,4 kWh/m2 per jaar
0%

EP;adm;tot

itiïï
BENG indicatoren gebouw C
Energiebehoefte
Primair energiegebruik
Hernieuwbare energie
EP;tot

Gebouw C huidige situatie
111,8 kWh/m2 per jaar
205,7 kWh/m2 per jaar
0%

EP;adm;tot

BENG Indicatoren gebouw H
Energiebehoefte
Primair energiegebruik
Hernieuwbare energie
EP;tot

Gebouw H huidige situatie
66,4 kWh/m2 per jaar
148,0 kWh/m2 per jaar
0%

EP;adm;tot

BENG Indicatoren gebouw J
Energiebehoefte
Primair energiegebruik
Hernieuwbare energie

Gebouw J huidige situatie
136,4 kWh/m2 per jaar
234,7 kWh/m2 per jaar
0%

EP;tot / EP;adm;tot

3.•

BENG indicatoren Obtallw K
Energiebehoefte
Primair energiegebruik
Hernieuwbare energie
Epaot / EP;adm;tot

Gebouw K huidige situatie
81,0 kWh/m2 per jaar
163,0 kWh/m2 per jaar
0%
'14

k,"

Gebouw K VO
71,9 kWh/m2 per jaar
91,9 kWh/m2 per jaar
21,2 %
1,157

Gebouw K Maatwerkpakket
56,2 kWh/m2 per jaar
68,0 kWh/m2 per jaar
15,3 %
0,856

Gebouw N VO
82,7 kWh/m2 per jaar
84,1 kWh/m2 per jaar
20,1 %
1,186

Gebouw N Maatwerk
77,8 kWh/m2 per jaar
45,6 kWh/m2 per jaar
36,4 %
0,643

•

BENG Indicatoren gebouw N
Energiebehoefte
Primair energiegebruik
Hernieuwbare energie
EP;tot / EP;adm;tot

Gebouw N huidi•e situatie
81,3 kWh/m2 per jaar
138,7 kWh/m2 per jaar
0,9 %

kr

-

_sf

•

k

g,

KLIMAATADAPTATIE
Klimaatadaptatie is het verminderen van
de stedelijke opwarming en het geschikt
maken van onze gebouwen voor extreme
neerslag. Bij de renovatie kan hi: •
geanticipeerd worden door de te •assing
van vegetatiedaken, voorzieningen
voor regenwaterretentie en door het
hergebruiken van regenwater binnen het
complex. Deze maatregelen moeten dan
in de projectscope en budget voor het DO
aanvullend te worden ondergebracht.

• geeft meer houvast en borging van de •
inhoudelijke eisen;
• In-Use certificering is formeel pas
mogelijk één jaar na oplevering (2026);
• Schema NB&R geeft geen discussie in
de markt over het oneigenlijk gebruik van
de eenvoudigere BREEAM In-use schema
versus het NB&R schema.
Om inzichtelijk te maken welke BREEAMNL score's naar verwachting haalbaar
zijn, zijn g9n de hand van beide schema's
zogeheterii quick scans gemaakt. Uit
de quiclescans blijkt dat meOet
Nieuwbouw en
Renovatie als met het schema In-Use
de classificatie BREEAM Very Good
(***) haalbaar is op basis van het
Voorlopig (iittwerp. Er zijn dan geen
grote aanpassingen in het ontwerp nodid'f
maar wel dienen BREEAM-verplichtingen
te worden toegevoegd en dienen de
bewijsdocumenten opgesteld te worden.‘o'
Ook wordt van de aannemer gevraagd
om de bouw conform BREEAM-NL uit te
voeren. Er zijn dus wel aanvullende kosten
gemoeid met deze certificering.

kvf

CIRCULARITEIT
Circulariteit is het sluiten van
materiaalkringlopen. De renovatie biedt
mogelijkheden om circulariteit concreet
te maken door elementen en materialen
die uit de gebouwen vrij komen en
normaliter afgevoerd worden, bewust her
te gebpiken, op te knapoti of te recyclen.
Hiert zijn in het VO deW6èesstappen
benogind om direct hergebruik binnen het
project te verankeren.

•

MOBILITEIT
Mobiliteit van de gebruikers en de mobiliteit Met aanvullende maatregelen zoals het.
tijdens de bouw is als onderdeel van
energiemaatwerkpakket kan volgens het
het voorlopig ontwerp geadresseerd.
NB&R schema, een certificering Excellent
(****) worden kshiald. Deze certificering
In de vorm van een mobiliteitsplan met
daarin opgenomen een mobiliteitsvisie
is realiseerbaar461ndat er voldaan wordt
aan de zogeheten verplichte ENE-1 credit
moet dit door het RVB in samenspraak
met Bikers en gemeente worden
waarbij een energieprestatie moet worden wr„t,0
14% onder de
geconcr4seerd.
gerealiseerd die minimaal
,
niemwebouw regelgeving ligt. Om excellent
te realiseren zijn naast de verbetering van
delnergieprestatie diverse aanpassingen
Duurzaamheid
aan het ontwerp noodzakelijk
?

certificeren

BREEAM-NL Outstanding (*****) is -f-'›
de maximale score die onder strenge
voorwaarden mogelijk is. Alle maximaal
haalbare créaWunten zijn dan nodig
inclusief een verbetering van de
energie-prestatie van het complex door",
het plaatsen van externe PV-panelen
(opwekking duurzame elektriciteit) binnen
een straal van 10 km rondom de Tweede

In het voorlopig ontwerp is een vergelijking
gemaakt tussen de twee
BREEAM-NL certificerngsmethodieken, te
weten het schema Nieuwbouw&Renovatie
en het schema In-Use. Het ontwerpteam
adviseert het RVB en de Tweede Kamer
om voor een eventuele BREEAM-NL
certificering gebruik 4'maken van het
schema Nieuwbouw en Renovatie.

2

De belangrijkste redenen hiervoor zijn:
• gaat tevens in op duurzaamheid tijdens
het orktgrp- en bouwproces;
• past i- :er binnen de scope van de
renovatié','aangezien de technische
installaties worden vernieuwd en
gebouwschil wordt verbeterd;
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Duurzaamheid

Matrix duurzaamheidsmaatregelen
•

maatregel

inbegrepen

niet inbegrepen

VO

VO

BOUWKUNDIG PER GEBOUW

2
3
4
5

002-reductie energiebesparende maatregelen gebouw A

i omvang

002-reductie %

dakisolatie / zoldervloer

11450 m2

verbetering luchtdichtheid
HR++ glas / voorzetbeglazing
gevelisolatie (binnen, voorzetwanden, Rc=1,5 m2K/W)

.4521 m2 (g) + 1450 m2 (cl)
1901 m2
14521 m2

1,1%
4,5 %
4,6 %
6,1 %
1,0 %
1,3 %

vloerisolatie en kelderwand
radiator folie

1433 m2 (v) + 1260 m2 (k)

X
X

X

002-reductie energiebesparende maatregelen gebouw B
7

dakisolatie / zoldervloer
verbetering luchtdichtheid
HR++ glas / voorzetbeglazing
gevelisolatie (binnen, voorzetwanden, Rc=1,5 m2K/W)
vloerisolatie en kelderwand
radiator folie

8

9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

788 m2

verbetering luchtdichtheid

1940 m2 (g) + 805 m2 (cl)

HR++ glas / voorzetbeglazing

679 m2

gevelisolatie (binnen, voorzetwanden, Rc=1,5 m2K/VV)

1285 m2
666 m2 (v) + 285 m2 (k)

CO2-reductie energiebesparende maatregelen gebouw H
dakisolatie
verbetering luchtdichtheid
HR++ glas
gevelisolatie (buitengevelisolatie, vervanging huidige isolatie)

vloerisolatie en kelderwand
radiator folie

26
27
28
29
30
31

36
37
38

39

40
41
42

1723 m2
1352 m2
1425 m2 (v)+ 388 m2 (k)

2861 m2

4,5 %

5605 m2 (g) + 2954 m2 (d)

4,5%

HR++ glas / voorzetbeglazing
gevelisolatie (binnen, voorzetwanden, Rc=1,5 m2K/W)

11628 m2
4713 m2

9,3 %
15,4 %
0,7 %
3,0 %

verbetering luchtdichtheid
HR++ glas
verminderen verliesopp. door overkappen patio's
gevelisolatie (binnen, voorzetwanden, Rc=1,5 m2K/W)
vloerisolatie en kelderwand

1243 m2
2639 m2 (g) + 1243 m2 (cf)
822 m2
1953 m2
1088 m2 (v) + 38 m2 (k)

radiator folie
PV-panelen dak plat en glas

185 m2 (p) + 54 m2 (g)

CO2-reductie energiebesparende maatregelen gebouw N
dakisolatie
HR++ glas / voorzetbeglazing
PV-panelen plat en plenaire zl.

PV-panelen glasdaken

14820 m2
2916 m2 (g) + 2280 m2 (d)
995 m2 (plat) + 373 m2 (plen)

Q6,

N.T.B.

X
X

1

X

X

X

X

3,3%
4,6%
6,9 %
1,9 %
0,5 %
0,9 %
40,1 %

636 m2

1236 m2 (v) + 473 m2 (k)

j
i

3,2 %
3,5 %
9,1 %
9,0 %
1,1 %
2,0%

CO2-reductie energiebesparende maatregelen gebouw
dakisolatie / zoldervloer
verbetering luchtdichtheid

CO2-reductie energiebesparende maatregelen gebouw K
dakisolatie (nieuwe dakkap)

35

1530 m2
1956 m2(g) + 1530 (d)

2,5%
3,9 %
3,5 %
4,7 %
1,0 %
1,2 %

PV-panelen

vloerisolatie en kelderwand
radiator folie

32
33
34

FT

002-reductie energiebesparende maatregelen gebouw C
dakisolatie / zoldervloer

vloerisolatie en kelderwand
radiator folie

19
20
21
22
23
24
25

406 m2
649 m2 (g) + 417 m2 (d)
211 m2
,462 m2
1438 m2 (v) + 244 m2 (k)

X

X
{

X

X
X

3,3%
4,5 %
8,5 %
N.T.B.
5,7%
0,7 %
1,5 %
14,5 %

X

X

1,8 %
4,5 %
16,8 %
N.T.B.
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maatregel
INSTALLATIES AL!!,!Ik

VO

warmteterugwinning in LBK's
energiezuinige ventilatoren
E energiezuinige toerengeregelde circulatiepompen
CO2-regelingen pp grote bijeenkomst-ruimten
CO24 elin en o. kantoren
49 Aanwezigheidsdetectie
50 Geregelde radiator ventielen in de grote ruimten
51 Ge elde radiator ventielen in de kantoren
LED verlichtin_g
Daglichtregelingen
Indirecte adiabatische koeling met regenwater
Opvang regenwater en hergebruik voor spoelingen, irrigatie en koeling,
daken
Opvang regenwater en hergebruik voor spoelingen, irrigatie en koeling, tuin
tussen bouwdelen N en BC
Hergebruik bestaande materialen
Nachtkoeling
atuurlijke (spui-)ventilatie Statenpassage
Waterbesparende tappunten en sanitaire toestellen
Buffering van elektrische energie i.c.m zonnepanelen
62 Toepassen van glasvezel i.p.v. koperkabels
63 Toepassen van uitvoeria(Lgedetailleerde bemetering
INSTALLATIES CENTRALE ENERGIE VOORZIENING (CEV)
optimale warmte- en koude-uitwisseling tussen gebouwen
efficiente(re) inzet van warmte- en koude-opslagsystemen (WKO
betere aansluiting op regionale verduurzamingsmaatregelen (Energierijk
DenHaa. 2.0
betere flexibiliteit en aanpasbaarheid i.r.t. toekomstige
verduurzamingsmaatregélaa
betere onderhoudbaEutaid' '
optimale en beheersbare re elbaarheid
toepassing van warmte- en koude-opslag
toe assen van warmtepompen voor opwekken van koude en warmte
asaansluiting
aansluiting- op stadsverwarming
toe assin var_-`koelins door d -coolers
assen van h e 11-18 C tem eratuur koelin
1117111
voorbereiding oR aansluiting op Energierijk DenHaag 2.0 voor koeling en
.
verwarming'48Z70 grC)
dimensionearldVan infrastructuur zodanig dat de effecten van het
doorvoeren2in duurzame maatregelen in de complexdelen optimaal
kunnen worden gevolgd

olm OVERIGEN: GROEN / MATERIALEN / MOBILITEIT
lam Groene Schepelhal / serre met beplanting
Ene Toe assen ve etatiedak
80E Duurzame mobiliteitsterminal in arkee
81 Circulariteit

e

X
X

sic

•-
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AKOESTISCHE CONCEPTEN EN
TOTSTANDKOMING DAARVAN

(.;

Het huidige Tweede Kamer complex
kenmerkt zich door een grote diversiteit
in akoestische kwaliteit, beter gezegd
akoestische eigenschappen. De
confrontatie met deze diversiteit roept
meteen vragen op. Wat is akoestische
kwaliteit? Welke kwaliteit streven we na
voor het toekomstige complex? Is dat
één kwaliteit of handhaven we diversiteit?
Hoe laten akoestische oplossingen zich.ƒ„
integreren in de totale context, en in hett
bijzonder in de waardevolle historische
context van een groot deel van het
complex? Wat als er niet voldaan wordt
aan het Programma van Eisen (PvE);
wanneer vinden we dat onacceptabel en
hoe lossen we dat op? En is voldoen wel
voldoende?
Om tot antwoorden op bovenstaande
vragen te komen hebben we in de VOfase bouwstenen geselecteerd die ieder
een stukje van het complex representeren.
Tezamen vertegenwoordigen ze de
uiteenlopende akoestische situaties
die we tegenkomen. Per bouwsteen is
eerst de bestaande akoestische kwaliteit
bepaald, veelal aan de hand van door ons
uitgevoerde geluidmetingen (lucht- en
contactgeluidisolatie, en nagalmtijd) in
representatieve gebouwdelen, die meestal
overeenkomen met de bouwstenen.
Daar waar nodig om aan de eisen
te kunnen voldoen zijn akoestische
voorzieningen ontworpen, in lijn met het
karakter van het betreffende gebouwdeel.
De diversiteit in het complex komt
dus terug in diversiteit in akoestische
oploskingen. Het akoestisch ontwerp bevat
niet alléèn aanpassingen, maar ook volledig
nieuwe situaties (niiinten, gebouwdelen).
Het akoestiSa ontwerp is, aan de hand
van berekeningen, getoetst is aan het PvE.
Hoewel het representatieve situaties
betreft, omvatten de bouwstenen
uiteindelijk slechts een deel van het
complex. Het is in dit stadium gewenst
inzicht te genereren in de akoestische
kwaliteit van het gehele complex, en
(globaal) de benodigde voorzieningen voor
het gehele complex te bepalen. Hiertoe
hebben we inspecties/inventarisaties in
alle gebouwen uitgevoerd, aangevuld met
geluidmetingen met een vereenvoudigde
meetmethodiek (specifiek voor dit project

ry

Hiermee is een vertaalslag gemaakt
van de bouwstenen naar de volledige
gebouwen. We hebben onze werkwijze
in een stroomschema gevat, zie figuur A:
besluitproces akoestisch ontwerp.
In veel situaties wordt met de bestaande
situatie al voldaan aan de eisen of zijn
er in het VO voorzieningen opgenomen
waarmee voldaan gaat worden. In een
relatief beperkt aantal situaties wordt
(nog) niet voldaan aan de gestelde
eisen.
Bij de in het VO opgenomen
voorzieningen is gezocht naar de
meest doelmatige oplossing die past
binnen het karakter van het betreffende
gebouw/gebouwdeel. In de figuren B en
C wordt dit gállustreerd.
In plattegronden in dit rapport is
per gebouw inzichtelijk gemaakt
wat de akoestische kwaliteit van
het VO Herzien is, volgens de met
het Rijksvastgoedbedrijf besproken
categorisering:
• Situatie voldoet naar verwachting aan
de eisen in het PvE
• Afwijking ten opzichte van PvE
maximaal één comfortklasse (maximaal
5 dB minder geluidisolatie of maximaal
20% langere nagalm)
• Afwijking ten opzichte van PvE groter
dan één comfortklasse (>5 dB minder
geluidisolatie of >20% langere nagalm)
Aan de hand van de toetsingen en de
nu ontwikkelde akoestische oplossingen
gaan wij graag met de gebruikers en het
Rijksvastgoedbedrijf in gesprek. Graag
leggen we gezamenlijk het proces naar
het definitieve akoestische ontwerp vast.
Onderdeel hiervan is, voor die situaties
in het ontwerp die nog niet aan het PvE
voldoen, de gezamenlijke afweging in
hoeverre akdèWáche voorzieningen
die nodig zijn om aan het PvE te
voldoen opwegen tegen de financiële
investering, in relatie tot de winst in
geluidcomfort.
Naast ruimteakoestiek en interne
geluidisolatie zijn ook de volgende
akoestische aspecten in het VO
beschouwd.

GELUID EN TRILLINGEN VAN
GEBOUWINSTALLATIES

De LBK's dienen akoestisch ontkoppeld
te worden van de onderconstructie
om geluidoverdracht van de kasten
naar de werkruimten voldoende te beperken. Dit wordt gerealiseerd met
zogeheten dwingen tussen LBK's en
onderconstraies. Deze ontkoppelen
alleen voldoende als de onderconstructie
(zolder- of keldervloer) voldoende stijfheid
en massa bezit. Dat is in de bestaande
situatie lang niet altijd het geval. Daarom
zijn de volgende voorzieningen in het
ontwerp opgenomen:
• Houten vloeren: een stalen draagframe.(waar de kast op komt te staan) dat
afgeveerd wordt op de dragende wanden.
• Betonvloeren met onvoldoende stijfheid
en massa: plaatselijke betonopstortingen
waarop de kast afgeveerd wordt of een
stalen draagframe dat afgeveerd wordt op ,~-1.0
de dragende wanden. _

Situaties

Voldoet nu

zh

Voldoet nu niet

Akoestisch acceptabel
geacht vanuit:
ai,utisc
Moll,en,ak kar21.,

Akoestisch niet
acceptabel geacht
Streven 80% voldoen aan eisen
Voorschrijven aanpassing
zonder onderzoek

Klop-/kijkinventarisatie

Direct inzichtelijk,
makkelijk aan te passen

Niet direct inzichtelijk

Meten ---- > 80%

FIGUUR A: BESLUITPROCES AKOESTISCH ONTWERP

FIGUUR B: VISUALISATIE VAN EEN RUIMTE IN GEBOUW A, MET EEN NIEUWE
(AKOESTISCHE) MATERIALISATIE.

Gekddbbiorbacand

Tapijt, pp ondwt2mt
ihmon ernm~

Wandabsomtie (piniide nut Mot ~onmin cm abisitmand, backing 2550 mm Ma) om nr-Ming nigii~mm *Manen komen (uiegarde van
~ot ~bi*
dim nu).

FIGUUR C: VISUALISATIE VAN EEN RUIMTE IN GEBOUW K. HIER ZIJN DE
AKOESTISCHE OPLOSSINGEN GEÏNTEGREERD IN MATERIALISATIE DIE STERK
AANSLUIT BIJ DE THANS AANWEZIGE.

•-•

In het rapport worden voor de aspecten
installatiegeluid, geluidniveau technische
ruimten, overspraak en trillingsisolatie
belangrijke aandachtspunten beschreven
en principe oplossingen gegeven. Deze
worden in de DO fase verder uitgewerkt in
samenwerking met de installatietechnisch

Om te bepalen wat de mate van
geluidhinder ten gevolge van
de bedrijfsactiviteiten van het
binnenhofcomplex naar de omgeving
kan zijn, is als eerste stap de
zoneringsmethodiek in de VNG-brochure
"Bedrijven en milieuzonering" als
hulpmiddel gebruikt. Geconcludeerd kan
adviseur.
•*'
worden dat de mate van geluidhinder ten
GELUID VANUIT DE OMGEVING NAAR
gevolge van de bedrijfsactiviteiten van het
COMPLEXDEEL 2
Binnenhofcomplex naar geluidgevoelige
bestemmingen in de omgeving beperkt
Op de locatie Complexdeel 2 domineert
wegverkeersgeluid (waaronder ook
zal zijn omdat de meest nabij gelegen
geluidgevoelige bestemmingen buiten de
tramverkeersgeluid valt). Op basis van
gelybOelastingkaarten van de gemeente
richtafstand voor geluid van 10 m liggen.
in 2017 is bepaald dat ten
In de vervolgfase wordt een 3D
Den
k
geluidemissiemodel opgesteld waarmee
gevolge van verkeer op de Hofweg
de geluidbelasting op de meest nabij
een ai~vels van Complexdeel
2 geluidbblast zijn. Op enkele gevels
gelegen geluidgevoelige bestemmingen
bedraagae geluidbelasting 55 - 59 dB en
berekend kan worden. Hierbij dient
op een klein stukje gevel 60 - 64 dB.
de geluiduitstraling van het gehele
Het PvE stelt dat wanneer het bestaande
Binnenhofcomplex in beschouwing
gevels,_betreft die gehandhaafd blijven er
te worden genomen, dus van de 2,_
Complexdelen 1 tot en met 3. HierVoor
geen eláé'n gelden inzake het maximaal
is dus uitwisseling van informatie nodig
toegestane geluidniveau binnen ten
tussen de partijen die aan de verschillende
gevolge van geluid van buiten. Daar waar
Complexdelen werken. Deze informatiewel gevels aangepast worden, wordt dit
zodanig gedaan dat aan de eisen inzake het uitwisseling dient afgestemd te worden me
maximaal toegestane geluidniveau binnen
het Rijksvastgoedbedrijf
kan worden voldaan. De beglazing en
GELUID VAN COMPLEXDEEL 2 OP DE
kozijnen, inclusief kier- en naaddichtingen,
EIGEN GEBOUWEN
ig*mwo,
zijn naar verwachting maatgevend voor
Het PvE stelt voor verbliffsiiiimténéisèn
de huidige geluidwerende prestatie van
de gevels. Voor de geveldelen met een
aan het maximaal toelaatbaar geluidniveau
geluidbelasting van 55 - 59 dB kan aan
ten gevolge van technische installaties op
de eigen gevel, te weten LA,eq s 55 dB bij
het 134Vdldaan worden bij toepassing
van beglazing inclusief kozijnen en kier- en
te openen ramen en LA,eq < 60 dB zonder
naaddichtingen met een geluidisolatie RA,tr te openen ramen. Echter, bij handhaving
van de bestaande gevels geldt geen eis. 2
25 or klasse 2 ruimtes en RA,tr ?. 30
Op dit moment gaan wij er vanuit dat alle
voor klasse 1 ruimtes. Voor de geveldelen
met een geluidbelasting van 60 - 64 dB kan bestaande gevels gehandhaafd blijven en
aan het PvE voldaan worden bij toepassing er geen eisen gelden.
van beglazing inclusief kozijnen en kier- en
In de vervolgfase zullen wij met het 3D
naaddichtingen met een geluidisolatie RA,tr geluidemissiemodel wel bepalen wat de
30 voor klasse 2 ruimtes en RA,tr 35
te verwachten geluidimmissie op de eigen
gebouwgevels is en onderzoeken waar de
voor klasse 1 ruimtes.
aanzuig- en afvoerplinten van de LBK's he
,

GELUID VAN COMPLEXDEEL 2 NAAR
DE OMGEVING
In en op de gebouwen van Complexdeel
2 staan installaties die geluid uitstralen.
Complexdeel 2 is slechts één van de drie
delen waarin het binnenhofcomplex is
opgedeeld. Bij het beschouwen van de
geluiduitstraling naar geluidgevoelige
bestemmingen, zoals wonen, gelegen
in de directe omgeving dient het gehele
binnenhofcomplex in beschouwing
genomen te worden.

4
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beste gesitueerd kdhnen worden om de
immissie zo beperkt mogelijk te houden.
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VI
Verificatie

VO Herzien

Verificatie

In dit hoofdstuk zijn alle
eisen uit het Definitieve
Functioneel Programma
van Eisen d.d. 20 februari
2019 opgenomen.
Het totale VO Herzien
ontwerp is geverifeerd
en waar het nog niet
mogelijk is de eis te
verifiëren of waar niet
voldaan kan worden aan
de eis is dit aangeven en
omschreven.
Daarnaast is terug te
vinden op basis waarop
de verificatie heeft
plaatsgevonden en op
welke pagina of tekening
de uitwerking van de eis
is terug te vinden.
De verificatie van
het architectonische
ontwerp maakt tevens
onderdeel uit van het
'Verificatiedossier' waarin
alle ontwerpdisiplines
hun VO Herzien hebben
geverifieerd.

500

e

•

NEE
3%

geen onderdeel
van demarcatie
Ot 'A
13%
In DO fase
valideerbaar
30/0

•

501

VO Herzien

Verificatie FPvE

28

502

Eis Functioneel Programma van Eisen

Vokloet la/Nee

Verdicatieckkument

Succesfactoren

Aanpassingen aan het gebouw ge, uren functioneel, doelmatig en slim. Vanuit de insteek van een sobere renovatie. hecht
Tweede Kamer eraan bestaande functies zoveel mogelijk in stand te houden als het vanuit ruimtelijk of technisch oogpunt n,
noodzakelijk is deze te verplaats..

/a

Opgenomen in het VO
HEMEN orkweipboek

Succesfactoren

.1 e! complex is veilig voor zowel Kamerbewoners, gasten van de Tweede Kamer en publiek, als voor beheer, en onderhoudspartij•-•

Ja

Opgenomen in het VO
HERZIEN °n.v.t. s'
hfst. 1.111

Succesfactor.

Het complex is gastvrij. benaderbaar . toegankelijk in de meest brede betekenis van het woord, waar iedereen met goede
bedoelingen en met wel of geen beperking zich welkom heet en voelt.

Ja

Opgenomen in het VO
HERZIEN onyx... e,
hist. 1.111

Succesfactoren

f en u:tsteke ode toegankelijkheid van tnslatlal les is essentieel om de instalbdiet.hnrsche componenten eenvoudig te kunne,.
vernieuvven en onderhouden

la

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpt.,
hint. t.1

Succesfactor.

De inrichting van de gebouwen draagt bij aan een flexibele indeling, waarbij wijzigingen in de organisatie (bijvoorbeeld na
verkiezingen) kunnen wonden opgevangen.

Ja

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpt.•ek
hfst.1.VIII

Succesfactoren

De logistiek In het pand draagt bij aan duidelijke en efficiente routing V001 zowel personen als goederen.

la

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hist. UI /1.1V

Succesfactor.

De Tweede Kamer hanteert nadrukkelijk het uitgangspunt dat de democratie zo zkhtbaar en transparant mogelijk moet zijn.
Tegelijkertijd is een 'elfje toegang vanuit veiligheidsoogpunt niet meer mogelijk. De tegenstrijdigheid van een adequate beveiliging
enerzijds en een gastvrije toegankelijkheid anderzijds is een dilemma. Een goede balans lussen beide aspecten is een van de meest
uitdagende ee tegelijkertijd kritische opgaven van de renovatie.

la

Opgenomen in het VO
HERZiEN ontwerph••m:

Uitstraling

Doelmatig: geen overdaad, maar wel kwalitatief hoogwaardig en representatief met respect voor het historisch erfgoed.
Gebouwd.1 N behoudt waar mogelijk de huidige duurzame afwerking van vloeren en wanden

la

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek

I ), straling

Gastvrij: het complex is goed benaderbaar, herkenbaar ais Tweede Kamer en toegankelijk zoon iedereen met goede bedoelingen. De
Statenpassage blijft een open ruimte die het aanbieden van petities, ontmoetingen en tentoonstellingen 1...teert met inpassing,
van de daar geplaatste kunstwerken

Ja

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hist. 1.111

Uitstraling

Doelmatig: geen overdaad, maar wel kwalitatief hoogwaardig en representatief met respect voor het historisch erfgoed.
Gebouwde. N behoudt waar mogelijk de huidige duurzame afwerking van vloeren en wanden

la

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek

Unstrafing

Tijdloos: de uitstraling is niet futoristik h of modieus en met historiserend of conservatief: het is ingetogen en tijdloos.

la

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek

Uitstraling

Terughoudend: installatietechnische elementen zoals branciveiligheids- en beveiligingscomponenten, zijn terughoudend en
onopvallend opgenomen.

la

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek

Uitstraling

Doelmatig: geen overdaad, maar wel kwalitatief hoogwaardig en representatief met respect voor het historisch erfgoed.
Frebonwileel N behoudt waar mogelijk de huidige duurzame afwerking van vloeren en wanden

la

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek

Uitstraling

•,muterend: de beeliikwakten en ruimtelijke Inrichting stimuleren waar mogelijk kennisuitwisseling, onderlinge communicatie.
ontm.ting.

Ja

rger:amen a, het VO
HERZIEN ontwerpboek

Uitstraling

Samenhangend: in monumentale wanten is de uitstraling van losse en vaste inrichtingsekan.rten in grote mate afgestemd op de
bestaande ruimtekarakteristieken. De samenhang in materialisming van interieur en exterieur in Braziliaans warnet blijft behouden.

la

ecgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek

Het entree- en ontvangstgebied is toegankelijk vanaf de openbare weg.

la

.,genomen in het VO
!HERHEN ontwerpboek
hfst.

De plenaire zaal en de commissiezalen bevinden :kb direct grenzend aan het entree- en onivangstgebied en zijn eenvoiedg
toegankelijk voor het publiek_

la

Opgenomen in het VO
HERZi EN ontwerpboek
hfst.I.V

De centrale voorzieningen zijn gepositioneerd in de directe nabijheid van de kantoorvelden.

la

Opgenomen in het VO
HE ,/ EN ont,cert—el.

De kantoorvelden zijn bij vootkew gehuisvest buiten gebouwd., N en tij voorkeur op de hogere verdiepingen om een rustig•
werkomgeving te lamineren.

la

Opgenomen in het VO
itZtEN ontoerptx.ek
hist

Er is aandacht voor logische roofes van buiten naar binnen en tussen de verschiltende gebruiks- en beveiligingszones.

la

HE RZiF

Waar mogelijk wordt het aantal pasbewegingen van een beveiligingszone naar een andere beperkt.

Ja

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hfst IN

Logistiek

Bezoekersstromen hinderen Kamerbewoners zo min mogelijk; werkomgevingen waar rust benodigd is, warden zoveel moge: , 0
gescheiden van de levendige publieke ruimt..

la

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hfst IEV

Logistiek

Oponthoud van bezoekersstromen wordt door een goede logistieke infrastructuur voorkorren.

la

Dpgenornen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hist. 1.1V

Logistiek

la< ilit aire sl romen enerzijds en representatieve verkeerszones voor Kamerleden en hoogwaardigheidsbekleders anderzijds vallen
niet samen.

la

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hfst.

ongehinderde looproutes tussen de monumentale Oudbouwzalen en de nieuwbouw: minden tussend.ren, meer openheid
(maar wei afsluitbaar) en hergebruik van de zogeheten Franse gang van en naai de nieuwbouw.

la

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hfst. LIV

Opgenomen in liet VO
N ontwepboek
hist. 1.N

Luigotiek

Logistieke stronten mogen geen geluidshinder veroorzaken voor het vergadeiprocm(en de AV oimamen claatvan) in de
vergaderzalen.

Ja

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwetpboek
hist. 1.1V

Toegankelijkheid mindervalide

In het gehele gebouwencomplex wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met toegankelijkheid voor mensen met een beper king,
waanai ook rekening wordt gehouden met vluchtsituaties.

Ja

...ge,umen in het VO
riCitirEN ontwerpt..
hfst. 1.1V

Toegankelijkheid mindervalide

Waar mogelijk zonder aantasting van de monumentale waarde van liet pand en de gewenste overige functionaliteit, worden de
gekiende eisen voor het ITS•keurmerk toegt,ast.

Ja

Opgenomen In het VO
HERZIEN ontwerpt,i,
hist. ITU

Pagina./ tekeningnumm.•r

p.

S5/p."
-•/

r I35

p. 115

•

Opgenomen in hot VO
HERZIEN ontwerpboek
hfst. 1.1V

Toegankelijkheid mindervalide

In het pand zijn zo min mogelijk drempels of verhogingen aanwezig.

Toegankelijkheid mindervalide

Dein- en uitgangen zijn goed toegankelijk voor mensen in een rolstoel; bij voorkeur wordt geen gebruik gemaakt van (smalle)
draaideuren die belemmerend zijn voor mindervaliden.

3

Toegankelijkheid mindervalide

De in en uitgangen en belangrijke punten zoals liften zijn ook hoorbaar of voelbaar aangeduid. zodat mensen met een visuele
beperking deze eenvoudig kunnen vinden en ongehinderd naar binnen kunnen.

32

Toegankelijkheid ri,h.lervaIde

De bediening van toegangssystemen is gepositioneerd op een hoogte die vaar rolstoelgebruikers toegankelijk is.

Toegankelijkheid mir.dervahde

De hoogte van balies is zodanig gekozen dat mensen in een rokt,' gn, richt hebben nl, de bahemede,serker.

34

Toegankelijkheid mindervalide

Een deel van de garderobefaciliteiten hop zithoogte gepositioneerd.

35

Toegankelijkheid mindervalide

Vanwege de monumentale waarde van het pand is het niet mogelijk op alle locaties in het pand aan deze uitgangspunten te
voldoen. De volgende functies moeten echter te allen tijde integraal bereikbaar en toegankelijk zijn: Entrée- en ontvangstruimte,
Plenaire zaal en commissiezaten, bedrijfsrestaurants, deel van de militaire voorzieningen, deel van kantoorvelden en vergaderzaler

29

36

Toename bezoekersstromen

p.97

C',Kenoinen in h.
Ja

HERZIEN ontwerpt,-.,

p.97

tdst. i
Opgenomen a, h,

Een goed geoutilleerde ingang voor groepen, waarin gastvrijheid hand in hand gaat met de benodigde bc.:. -,ng. Waar bij
binnenkomst het parlementaire proces en de geschiedenis daarvan zichtbaar is.

HERZIEN Ontwerpt ,-.•

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hfst. 1.15

p.97

hfst. 1.1V

37

Toename bezoekersstromen

Een duidelijke routing binnen het gebouw, zodat groepen het democratisch proces goed kunnen volgen en tegelijkertijd zo mie
mogelijk overlast veroorzaken.

38

Toename bezoekersstromen

De wens om meer zitplaatsen voor groepen te Creeren op de publiekstribune.

39

Toename bezoekersstromen

pil:

Geen onderdeel van
demarcatie OMA

Een filmzaal met 90 z itplaatsen waar informatie over het democratisch proces kan worden getoond. De inrichting van de filmza
moet een actieve houding stimuleren.

Ja

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hfst. 1.IV en tekening

A-11-10- IC.

Opgenomen in het VO
$0

Toename bezoekersstromen

• name bemek.sstromen

HERZIEN ontwerpboek
hIst.I.V1

De wens is buiten vergadertijden gebruik te maken van een commissietaal voor tiet delen van informatie met groepen.

Voldoende garderobevoorzieningen vaar het aantal bezoekers (koekers vair individuele bezoekers en opberek, ten voor

n•13 7

Opgenomen in het VO

e•

HERZIEN ontwerpboek

jassen van groepen).

P.89

hfst. 1.111
Opgenomen in het VO

hame tknoekersstron,n

HERZIEN ontwerpboek

De wens om historische ruimten zoals de Oude zaal te bezoeken op dagen dat deze niet in gebruik pin dec: de la.n.de 02:11,

hist. 1.IV

,co.conformiteit

in het ontwerp moet in het bijzonder rekening worden gehouden met .n goede Arbocoriformitelt„ zowel vair het primaire proces
( Mekt' isch versten»ar meubilair) als voor facilitaire medewerkers (bijvoorbeeld meubilair dat eenvoudig ver plaatsbaar is).
Het kantoorveld van de fracties dient dusdanig ing.icht te worden dat de fracties leder een eigen kantoorvlek hebben die van
andere fracties met een fysieke baniete wordt gescheiden, bijvoorbeeld door middel van een trappenhuis, lift of brandscheding
Voor het kantoorveld van de fracties is het essentieel dat verhuisbewegingen eenvoudig, snel en tender bouwkundige of
installatietechnische ingrepen kunnen plaatsvinden.

f

te,tateit

C omfort

Opgenomen in het VO
Ja

Opgenomen in het VO
RZIE N ontwerpboek

n onderdeel van
demarcatie OMA
Opzenomenm het VO
HERZIEN ontwerpboek

i.teubilair is gestandaardseerd per categorie Kamerbewoner, biedt maximale uniformiteit, is Arbo-conform en is gezondheid
bevorderend.

HERZIEN ontwerpboek

Losse inrichting

Conflicten in uitstraling tussen meubilair en ruimten met een hoog monumentale waarde worden voorkomen.

HERZIEN ontwerpboek

Losse inrkhting

Aandacht voor behoud en toepassing van kunst, (vaste) kunstwerken en antiek meubilair.

Losse inrichting

p.181

hfst. 1.5111

Rijks Cultureel Erfgoed en Rijkseigendom: meubilair en verlichting dat specifiek ontworpen is voor een betreffende ruimte blijft
beginsel daarvan behouden.

Losse inrichting

P.181

hist. I.VIII

De ambtenarenorganisatie wordt centraal gehuisvest, zodat het onafhankelijk is van verkietingsuitslagen, een efficiente
samenwerking tussen de ambtenaren bevordert en geschikt kan worden gemaakt voor een eigen wetkplekconcept met efficient
ruimtegebruik.

Voorzieningen vaar verlichting, licht- en zonw.ing• ventilatie en temperatuur, zijn behalve centraal, ook pet ruimte instelbaar.

HERZIEN ontwerpboek

t•

t

hist. II
Opgenomen in het VO
p.71i

hist. II
Opgenomen in het VO

hf, 1:
VO
HERZIEN ontwerpbeek
hist. II

Entree en ontvangst

Hamentree voor
Kamer bewoners

Huisentree
Kamerbewoners

• i ,seede Kamer te1t vier entrees: Huisentree voor kamerbewoners, centrale publieksentree, entree historische evenementen, • en hoogwaardig bezoek besloten entree

Opgenomen In het VO
HERZIEN ontwerpboek
hfst

Huisentree voor kamerbewoners: 20Cim2

eigenomen in tekening

Een open en transparante ontvangstruimte

HERZIEN ontwerpboek
hfst. 1.111

kti• 10-100

Opgenomen in het VO

Huisentree voor
Kamerbewoners

Een stanstraat

Opgenomen in het v0
HERZIEN ontwerpboek
hist. 1.111

Pf,

Huisentree voor
Kamerbewoneis

Een beveiligingsbalie/loge

Opgenomen in het VO
ti ERZIEN ontwerpboek
hist. I.111

p.69

Huis.tiee voor
Kamerbewoners

voldoende toegangscontrolevoorzieningen

HERZIEN ontwerpboek

Huisentree voor
Kamerbewoners

Opgenomen in het VO
P.69

hfst. 1.111

tn,hentren is primair bedoeld als entree voor Kamerbewoners, bewindslieden en begeleidende ambtenaren, maar kan tevehs
worden ingezet voor ontvangst van hoogwaardig bezoek

,togenornen in het VO
R.'ILN ontwerpboek

p.69

hfst. 1.111

503

VO Herzien

Verificatie FPvE
huisentree voor

Als onderdeel van de huisentree moet voor de eerste beveiligingsschil een open en transparante ontvangstruimte worden

Kamerbewoner.

gerealiseerd voor bijvoorbeeld het in ontvangst nemen van petities

Huisentree voor
kamerbewoners

Husentree voor
Kamerbewoners

Huisentree VOO!
Kamerbewoners

El

Huisentree voor
Kamerbewoners

fl visentree voor
Kamerbewoners

Huisentree voor
Karnerbervonms

Huisentree voor
Kamerbewoners

Huisentree voor
Kamerbewoners

Huisentree voor
Kamerbewoners

Bezoekers worden in de ontvangstruime ontvangen door gastvrouwen of - helen en doorverwezen naar de scanstraat

Up-grriemen in her VO
Ja

HERZIEN ontwerpboek
hist. 1.01

Geen onderdeel van
emarcatie OMA

d

Opgenomen in het VO
<. meebewoners met pasautorisatie hebben via toe gangscontrolesystemen direct toegang tot het semipublieke gebied (tentral:'

Ja

HERZIEN ontwerpboek
hfst.
Opgenomen in het VO

nr ne ertxmestruimte wordt, op de grens tussen de twee zones, een beveiligingsbalie gerealiseerd, waar gekend bezoek zich k

Ja

aannielckn en een bezoekerspas kan verkrijgen

HERZIEN ontwcupboek

tasilm
Opgenomen M het VO

De scanstraten bevinden zkh direct achter de ontvangstruimte

la

HERZIEN ontwerpboek
hist. 1.111
Opgenomen in het VO

Er moet een bypass zijn voor h.gwaardigheidsberoek die de scanv.rzi.ing niet hoeft te passeren

Ja

HERZIEN ontwerpboek
hist. 1.111
Opgenomen in het VO

Met de verkregen bezoekerspas kunnen bezoekers via de toegangscontrolesystemen het sernipublieke gebied hereiken

la

HERZIEN ontweepboek
hist. 1.111
Opgenomen in het VO

Gescand pub,c4. en n,t.gesc4nd publiek kunnen elkaar niet kruisen alvorens de volgende beveiligingszone

Ja

HERZIEN ontwerpboek
hitst. LUI
Opgenomen in het VO

De huisentree voor Kamerbewoners grenst direct aan de kantoorvelden

Ja

HERZIEN oritererjahroc,
hist. Uil

•

Opgenomen in het VO
De huisenuee Is bij voorkeur gelegen aan het Plein in de nabijheid van het Centraal Station

la

HERZIEN ordwerpboek
hist. 1.1,,

Centrale publieksentree

Centrale publieksentree: 40C1n?

Ja

Opgenomen in tekening

Centrale publieksentree

Alle publieke bezoekers van de Tweede Kamer komen binnen via één centrale entree

la

HERZIEN ontunuptioek

Opgenomen in het VO
fitst. 1.111
Opgenomen in het VO
Centrale publieksentree

De centrale entree is herkenbaar, transparant en uitnodigend

Ja

HERZIEN ontwerpboek
hist 1.01

rt

Centrale publieksentree

col rale publieksentree

In de ontvangsthal is een informatiebalie gepositioneerd. waar bezoekers kunnen worden geinformeerd over de activiteiten van drtweede Kamer

De bezoekers woeden aanvullend voorzien van informatie tijdens het wachten, bijvoorbeeld door middel van schermen als onder,.

Opp,enonten in her VO
Ja

HERZIEN ontwerpboelt
hist. tilt

Geen onderdeel van

van een integrale digital signage oplossing, waarmee de activiteiten van de Tweede Kamer in beeld worden gebracht

demarcatie OMA.

Alle bezoekers moeten woeden gecontroleerd door middel van scanstraten, voordat rij de semipublieke zone betreden

la

Opgenomen in hel VO
Centrale publieksentree

HERZIEN ontweipboek
hfst. 1.111
Opgenomen in het VO

entrale publieksentree

De scanstraten bevinden zich direct achter de ontvangstruimte

Ja

HERZIEN ontw.phoek
hfst. 1.10

Centrale publieksentree

In- en uitgaande ber,kersstromen zijn gescheiden en gescand publiek en niet -gescand publiek kunnen elkaar niet kruisen alvorens
de volgende bcverligingsrone te betreden

Opgenomen in het VO
Ja

HERZIEN ontwerpbock
hfst. LIP
Opgenomen in het VO

Centrale publieksentree

Cr moet een bypass zijn voor hoogwaardigheidsberoek die de scanvhoo lening niet heeft te passeren

Ja

1.111
De scanstraten zijn gedifferentieerd naar de verschillende groepen bezoekers in te reuen. De veiligheiduontrok is voor Iedereen
Centrale publieksentree

gelijk, maar gekend bezoek m.t snel toegang kunnen krijgen tot de Tweede Kamt, Het gaat hier om een ftexibei principe, waarbij

Opgenomen in het VO
Ja

HERZIEN ontwerGbeek

de...frist,aat voor gekend bezoek op rustige momenten ook kan worden ingezet om andere bezoekers te scannen.

hfst I III
Opgenomen in het VO

Centrale publieksentree

Op rustige dagen moet een deel van de scanstraten visueel aantrekkelijk kunnen werden afgesloten

HERZIEN ontwerpboek

la

hist. LID

Centrale publieksentree

Cezoekers ;morden in de ontvang:Huhute ontvangvr door gastvrouwen of - heren en doorverwezen naar de juiste scanstraat

Geen onderdeel van
decnateartki OMA
• •-

Centrale publieksentree

Centrale publieksentree

Opgenomen in het VO

Voor Kamerbewoners met pasautorisatie bestaat een bypassroute voor versnelde toegang. Via toesangstontroltsvsternen hebt

HERZIEN ontweipboek
hfst I e,

rij direct toegang tot het semipublieke gebied (c.tmle hal)

Direct na de manstraten wordt een beveiligingsbalie gerealiseerd, waar bezoekers zich na screening kunnen aanmelden en ee ,
bezoekerspas kunnen verkrijgen

rt het VO
Ja

HERZIEN ontwerpboek
hist. IA
Opgenomen in het VO

Centrale publieksentree

Met de verkregen bezoekerspas kunnen bezoekers via de toegangscontrolesystemen het semipublieke gebied bereiken

Ja

HERZIEN ontwerpboek
hist. 1.11I

Centrale publieksentree

in de directe nabijheid van de scanstraten is een privé spreekruimte waar bezoekers apart genomen kunnen wonden indlen r.
voldoen aan de controle in de scanstraten (bijvoorbeeld bij het aantreften van verbalen goederen of middeten)

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek

Ja

hist. 1.111
Opgenomen in het VO

Centrale publieksentree

C., prive-spreekruimte biedt zitplaatsen aan vier personen en biedt een veilige omgeving voor medewerkers van de tweede Nu

HERZIEN ontwerp..

la

hist. 1.111
Opgenomen in het VO
Centrale publieksentree

De uitgang fs alleen te openen van binnen naar buiten, bijvoorbeeld door een (draai)deur die slechts eenzijdg toeg rh?, -rer Ier

la

HERZIEN ontwerpboek
hfst. 1.111
',microbe bevindt zv

Centrale publieksentree

Oe garderobe wordt bereikt na de trregangscontro!e

Nee

ne ZA, na de scanstrat en
•,13.3f VOO, de speedfan

504

,

HERZIEN ontwerpboek

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hfst. 1.111

•

Centrale pubiieksents ce

De centrale putincasenti. grenst direct aan de centrale hal

Ia

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hfst. 1.111

Centrale publieksentree

De uitgang van de centrale publieksentree is gepositioneerd in de:Wette nabijheid van de ingang ten behoeve van een
vanzelfsprekende orientatie

la

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hist.1.111

p.69

89

Centrale publieksentree

De centrale publieksentree is gepositioneerd In de nabijheid van de gardetote, filmzaal en souvenir winkel

Ja

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hist. 1.111

p.69

90

Entree historisch:evenementtalen en
hoogwaardigheidsberoek

Entiée voor evenementenruimte en hoogwaardigheidsbezoek: 200m2

Opgenomen in tekening

A-A-10-100

Entree historische
evenementtalen en
hoogwaardigheidsbezoek

Een kleine ontvangstruimte met onlvangstballe

la

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hist. 1.1V • 11.1 en tekening

p. 102, P. 21 '
A-A-10.1CP

Entree historische
evenementzalen en
h.gwaardgheidsbezoek

Ruimte,. het opstellen van de Frehist van Gevallenen, de Lijst van Gevallenen en de Indische plaquette

la

Entree historische
evenementzalen en
hoogwaardigheidsbezoek

Een scanstraat

la

Opgenomen in tekening

A-A-10.100

92

Souveninwinkel aan
Hofplaats gepositioneerd

Handhaving bestaande
positie

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hist. lit

94

Entree historische
evenementzalen en
oogsvaardigheidsbezoek

Voldoendel.gangscontrolevoorrieningen

la

Opgenomen in tekening

A-A-10-1CO

95

Entree historische
rvenemenualen en
ogsvaardigheidsbeuiek

Garderobe

la

opgenomen in tekening

A-A-10. WO

Entree historische
evenementzalen en
hoogwaardigheidsbemek

toegang tot de historische evenement:alen is geschikt voor noogwaardrgienists.,.›.; de entree /5 representatief en 1,4,1 1,1
hoog afwerkingsniveau.

la

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwes pboek
hfst.11.1

p212

97

Entree historische
evenementzalen en
hoogwaardigheidsbezoek

De entree is multifunctioneel intetbaar: met het gebruik van een scanstraat voor evenementen en zonder scanstraat vors
representatief hoogwaardigheidsbezoek.

la

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hfst.

p.217

98

Entree historische
evenementzalen en
h.gwaardighedst.zoek

ruimtes :net beveiligingsf einctIes zijn visueel af te schelden van de entree in het geval van biji.der hoogwaaidiglieidstxmor,

la

Opgenomen in tekening

A-A-10-100

Entree historische
evenementtalen en
hoogwaaidigheidsbezoek

:..erekers melden zich bij een ontvangstbalie waar zij van de juiste informatie warden voorzien en wonden doorvemez. naar <5.
scanstraat.

la

('Meenomen in tekening

AA 10101

Entree historische
evenementzalen en
hoogwaaidigheirkbezoek

eonm be, ener.; 0,, pas aurormtre 11.4.4›.0 via toegangscontrolesysternen die. toegang tot het weit:geb...1

la

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hIst.1.1V

p 91

Enttee historische
evenementzalen en
hoogwaardigheidsbezoek

Direct na de scanstraten is een garderobe ingericht voor bezoekers van de historische evenementzalen.

la

Entree historische
evenementulen en
hoogwaardigheidsbezoek

Tussen de ontvangst ruimte . de toegangscontrole is ruimte aanwezig voor een inschrijf balie met wachtgelegenheid

Ja

Opgenomen in tekening

1,1

Entree historische
evenementzalen en
hoogwaardigheidsbezoek

De garderobe wordt bereikt na de toegangscontrole

/a

rgoncrn en in tekening

19.1

Entree hntoiische
evenementzalen en
hoogwaardigheidsberoek

Het is via de expeditie-ingang mogelijk grote goederen door middel van een goederenlift naar de historische evenement/alen t..
toesportman.

Ja

Opgenomen in het VO
HERZIEN ...inboek
hfst. 1.IV

p.9)

105

Entree historische
evenementtalen en
hoogwaardigheidsberoek

De entree voor evenernent en en hoogwaardigheidsbezoek bevindt zich in de directe nabijheid van de historische evenem.tzale..

la

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hfst.11.1 en tekening

P.217
A.A.10. 100

Centrale hal (Statenpassage): 2570m2

la

;pgernaneri in tekening

A-N-10.100

De Centrale hal is een semiopenbare ruimte, die wordt bereikt via een beveiligde toega,:

la

opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hist.1.1V

p.97

1 ent, sie haf .r,itenp,ss.rg01

0., cent ale hal is een Sint rekkelijke ruimte waar bezoekers kunnen wachten op een afspraak.

ra

opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hist. I.V1

Centrale hal (Statenpassage)

In de ruimte zijn digitale informatieschermen aanwezig waar bezoekets livest reann kunnen bekijken van de Kamervergaderingen.•••
infoimatie kunnen krijgen oven de werkzaamheden van de Tweede Kamen

la

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hist.l.V1

p.135

Ja

Opgenomen in het VO
H OPZIEN ontwerpboek
hist. 1.V11

p.151

100

hal (Statenpassage)

',rale hal (Statenpassage)

11 ,

Centrale hal (Statenpassage)

De centrale hal moet 2ijn uitgerust wam het facit...n van grote evenementen ook ten aanzien van AV.toepassingen abn,
kunnen plaatsen van evenementenzaken zoals podia• licht en geluid

•..

It.

t.,ening

A.A-10.100

9 19

A.A
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VO Herzien

Verificatie FPvE
tipgenen:=_n in het `v íJ
116

Centrale hal (Statenpassage]

le de centrale hal kunnen petities worden aangeboden

Ja

HERZIEN ontwerpboek
Ms,

117

Centrale hal (Statenpassage)

De centrale hal biedt ruimte om exposities (wisselende tentoonstellingen) te faciliteren

Ja

HERZIEN ontwerpboek

Ciggeisonon in het VO
hist. I.V11

118

Centrale hal (Statenpassage)

119

Centrale hal (Statenpassage)

In de centrale hal is een herkenbaar en vast punt dal kan dienen ah verzamelplaats voor rondleidingen van bijvoorbeeld
schoolklassen

Opgenomen in het VO

la

HERZIEN ontsverpboek
hfst. 1.011
Opgenomen in het VO

De centrale hal kan zich uitstrekken over meer dan een bouwlaag.

Ja

HERZIEN ontwerpboek
hfst. I.VII

In (en in de directe nabijheid van) de centrale hal worden kleinschalige ontmoetingsplekken gerealiseerd waar Kamerbewoner:
120

Centrale hal (Statenpassage)

overleg, kunnen voeren met bezoekers. Deze ontmoetingsplekken bieden een vorm van prevacy en zijn geschikt voor een fust, ei

Opgenomen in het VO
la

HERZIEN ontwerpboek

zakelijk gesprek.

hfst.1.011
Opgenomen in het VO

121

enttale hal (St

In de centrale hal is een aantal publieke voorzieningen gepositioneerd

la

HERZIEN ontwerpboek

2.151

hfst.1.911
Opgenomen in het VO
122

Centrale hal (Statenpassage)

Oe centrale fiat grenst direct aan de volgende entrees: Centrale Publieksent ree

la

HERZIEN ontwerpboek

p. 59, p.97

hist. 1.111011.1V

123

Centrale hal (5tatenpissa,

De centrale hal ligt in de directe nabijheid van en biedt onbelemmerde toegang tot de publieke tribune van: Plenaire
commissietalen

Opgenomen in het VO
Ja

HERZIEN ontwerpboek

p.69

htst.1.111
Opgenomen in h. VO

124

Centrale hal (Statenpassage!

De centrale hal geeft, eventueel indirect, toegang tot de historische evenemenualen

la

HE R7i E N ontwerpb,k
hfst.1.1V

125

Centrale hal (Statenpassage!

'.• parlementaire enquétezaal is in 2003 gerealiseerd in de dependance logement en blijft daar ook met handhaving van de huidige
verbinding met gebouwdeel

fr.:kers voor groepen van ProDemos, waarbij de persoonlijke spullen van één groep scholieren in een gezamenlijke locker won,

II>

onderdeel van
demarcatie OMA.

kers en garderobevoorzieningen, bestaande uit: Individuele lockers en een garderobevocaziening voor regulier bezoek, Grote
Publieke voorzieningen

p ol

Opgenomen in hel VO
Ja

HERZIEN ontwerpboek

opgeborgen.

hfst. LUI
Opgenomen in het VO

Publieke voorzieningen

Sem) pobliekstoegankelijk horecarxint (huidig, Statenlokaal)

HERZIEN ontwerpticek

la

hf..I.VII
Opgenomen in het VO
Publieke voorzieningen

Filmzaal: 90m2

Ja

HERZIEN ontwerpboek
hfst.1.01

Publieke voorzieningen

Informatiepunt bezoekers: 30m2

iimzaal, waar groepen bezoekers op afspraak een film kunnen bekijken over het Binnenhof en over de activiteiten van het
Publieke voorzieningen

Parlement. Er wroet worden onderzocht in hoeverre de filmzaal multifunctioneel kan worden ingericht voor het ontvangen van
groepen en het geven van presentaties

Ja

opgenomen in tekening

In DO fase
vaticheerb.aar

Publieke voorzieningen

Een informatiepunt voor bezoekers met ruimte voor souvenirs en relatiegeschenken.

Ia

Publieke voor eeniepen

De publieke voorzieningen zijn gesitueerd in de centrale hal

Ja

Opgenomen in tekening

sou:c:v.4,1,1M

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hfst.1.111
Opgenomen in het VO

De publieke voorzieningen zijn gepositioneerd in de nabijheid van de centrale publieksentree

Ja

HERZIEN ontwerpboek
hfst. 1.111

Menai,

Plenaire zaal: 530nr2

Plenaire

Balie ten behoeve van bode dienst: 45m2

Plenaire mal (relaties)

Publieke tribune 360in2

Plenaire zaal (relaties)

, publieke tribune van de plenaire zaal bevindt zich in de nabijheid van de centrale hal Ns Is eenvoudig te bereiken voor publo-,

Geon onderda. van
demarcatie OMA ,..

Geen onderdeel von
demarcatie OMA

Geen onderdeel valt?
demartmtle OMA

Opgenomen .1101 110
Ja

HERZIEN ontwerpboek
hfst 11V

Plenaire zaal (relaties)

Direct aangrenzend aan de plenaire taal, roet een directe ifpxkijk via een raam, bevindt zich de regie-/bedieningsruimte ten
behoeve van de camera registratie.

Ja

Opgenomen in tekening

Opgenomen in bet VO
Plenaire zaal (relaties)

Plenaire zaal (relaties)

506

Het ledenrestaurant is via een besloten doorgang vanuit de plenaire zaal te hereiken.

In de directe nabijheid van de plenaire taal as een besloten toiletgroep aanwezig voor Kamerleden. In de directe omgeving v., n
plenaire zaal dient een opslag te zijn om incidenteel stoelen en een tafel te verwisselen.

11ERZIEN ontwerpboek

Ja

Opgenomen in tekening

Opgenomen in tekening

Commissiezalen

COmmIssienal klein: 2x 85m2

Ja

COMMnSiiit •'. •

Comniissiezaal middel: 2x 140m2

Ja

CoMmluielateri

Commissiezaal groot: 3x 225rn2

la

Opgenomen in tekening

Ccrninissieza,i,

Commissiezaal Extra (flexibel inzetbare): lx 225m2

Ja

Opgenomen in leken:ng

•

• •,0,1 OK,
te klein

Opgenomen in tekening

•

15

Commissiezalen

In de Tweede Kamer zijn momenteel 7 commissiezalen aanwezig: 2 kleine commissieraten, 2 middelgrote commissierat. n et. 3
commissiezalen

pgehonien in tekening

A.Na23-100
A.N.09-102

Commissiegalen

íie f v., eed,- Karner wenst daarnaast een extra commissiezaal te realiseren (bij voorkeur formaat gelijkwaardig aan de bestal...,
grote commissiezalen), mits deze binnen de bestaande ruimte kan worden ingevuld

Ja

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hist. I.10

0.135

Commissiezalen

De inrichting van de commissiezaten is flexibel ons meerdere typen vergadetingen met verschillende opstellingen te Mediteert

la

Opgenomen in het VO
ontwerpboek
hfst. I.VI

sr,

C enuntssiez alt`,

De commissiezalen bieden een aparte toegang voor publiek en voor Kamerbewoners.

la

Opgenomen in het VO
if s2.1- N ontwerpboek
1.Ist. I.VI

p.135

Commi•,sie. uien

E r r. een ,11,,,,,,jko visuele zonering van het debatgedeehe, de petsen het publiek.

Ja

Opgenomen in het VO
itEIVICN ontwmpboek
hist. I.VI

p.135

Ja

Opgenomen in het VO
.33021(.5 ontwmpboek
hist. I.VI

p.135

Commissiezalen

fl Word, s,,rzien var. een naastgelegen serviceruimte met een pantry die door de bode bediend kan werden n•
is uitgerust met een koud.. warmwateraansluiting. De pantry is vanuit de commissiezaal benaderbaar, zodat de bode be
osmncht kan behoud.. Deze ruimte kan ook worden gebruikt voor AV-middelen en door de Facilitaire Dienst. Deze voorzien:,
moet wel van buiten de zaal benaderbaar zijn.

Commissiezalen

De grote commissiezalen worden voorzien van een antichambre, die geschikt is v001 de ontvangst van de commissiegasten

Ja

,-14.essnien in tekening

A.N-10-102

Commissiezalen

De Dienst Verslag en Redactie wordt centraal in de ruimte gepositioneerd or° goed te kunnen boren en zien in verband met li..•
marketingen

la

In het VO
HE. R7IE N ontsvemboek
hist. I.V1

p.1 as

Commissiezaten

EI zijn vokloende luister• en meekijkfaciliteiten nabij commissieralen aanwezig, waar groepen een commissievergadering kunnen
volgen. Deze faciliteiten mogen niet ten koste gaan of gebruik maken van de overige commissiezalen

een ~order,' van
ft.fdemarcatie
OMA

Commissiezalen

Commissiezalen bieden uitzicht op omringende hal• of circulatieruimten

la

Opgenomen in het VO
HEROEN ontsvemboek
hist. I.V1

p115

Commissiezaten

In de commissiezalen treedt waar mogelijk direct of indirect daglicht toe en wordt v.rzien in verlichting voor een gezond,
werkomgeving

Ja

,pgenOrnen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hist. I.VI

p135

Commissie/Men

Het moet mogelijk Lijn de inkijk te beperken in geval van vertrouwelijk overleg tussen Kamercommissie en bewindspersoon

la

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hist.' VI

P135

tOillnleSietalert

Alle commissiezalen zijn uitgerust met een discussie installatie. alsmede een camera-installatie, waarmee de bronsignalen beeld • •
geluid voorden geproduceerd. Deze signalen wouten gedistribueerd naar een centraal in. en sotkoppelpunt alwaar ze door
afnemende partijen voor verslaglegging, broadcasting, web casting en andere AV- toepassingen worden overgenomen. Het beeld en
geluid moet tevens via back•upsystemen worden opgeslagen

Geen onderdeel van
demarcatie OMA.

In de .alen zijn schermen aanwezig voor het tonen van presentaties en vergaderbeelden alsmede tv-zenders

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hist. I.VI

P

De commissiezalen worden gepositioneerd in de nabijheid van de ~airs zaal

Opgenomen in het VO
lil KOEN ontwerpboek
hist. I.VI

p.135

Verlichting dient to sr. crden afgestemd. het camera.systeem, waarbij tegenlicht van buiten of vanuit de cerar
worden voorkomen

hal dient ti•

r r,rmnissiezalen

Cominiss.c,

Geen onderdeel van
demarcatie OMA

Geen onderdeel van
demarcatie OMA

Alle commissiezalen zijn uitgerust met een systeem voor videoconferences

•

Ja

Clpgenomen in het VO
Commissiezalen

De commissiezalen zijn eenvoudig te bereden voor het publiek V3

1,11

t. 97

Geen onderdeed van
demarcatie OMA

Enqueterad

,nt rale vergaderzalen

Vergaderzaal 8.12: 4x 30m2

la

sMgenomen in teken ,

entrale vergaderzalen

Vergaderzaal 17-16: 6x 40m2

la

negenomen inteken

A-5-10.101

untraleverpdefidlefl

Vergaderzaal 16.30: lx 75m2

/a

s,rgenornen in teken,

A11-10-100

entrale vergaderzalen

vergaderzaal 30-40: 3x 100m2

la

Opgenomen in teler

6.0.10.101
A-N-10-101

entralevergadeizalen

De tweede Kamer dient te beschikken over 17 centrale vergaderzalen, waarvan 3 vergaderzalen reeds zijn gehuisvest in het
logement. Da betekent dat De Tweede Kamer nog over 14 centrale vergadertalen moet beschikken in het hoofdcomplex. Daarin;
wordt onderscheid gemaakt In de volgende bezettingen: Veggaderzaal 8-12 personen: 4 stuks. Vergaderzaal 12.16 personen: 6 stii.Vmgarletzaal 16.10 personen: 1 stuks. Vergaderzaal30-10 oersonem 3 stuks.

la

.,i-genomen in lekos

A-A-10-101
A.13-10.100
A.N-10-101

-.astrale vergadeizalen

De vergaderzaten: kennen in beginsel een neutrale vergaderopstelling dm eenvoudig kan worden gewijzigd om 1:1,:r c:-re 1,,r•
vergaderingen met verschillende opstenMgen te faciliter.

la

,.tralevelgaderzalen

De zaten hebben technische. visuele spet ifk atim ten aanzien van comfort en veiligheid.

Geen onderdeel van
demarcatie OMA

(alennrtien in teken - •

A-A-10-101
A41.10.100
A.14-10-101

A.A-10-101
A-0.10.100
A-N-10-101

,ntrale veig,deizalen

Elke zaal biedt enig visueel contact met de directe omgeving, hetzij via vensters is de gevel, hetzij via beglaasde po, n sn,s
circulatieruimten

la

• intale vetgadeaden

In de vergaderzalen treedt waar mogelijk direct of indirect daglkht toetin wordt voorzien in verlichting voor een gezonde
werkomgeving

la

'lgenomen in tekening

A-A. 10.101
A.13.10-100
A-5.10.101

Hinderlijke tegenlichtsnuaties mogen :Rh niet voordoen

la

:n tekening

A-A-16101
A.8.10.100
A-N.10101

Centrale vergaderza: •-.

507

VO Herzien

Verificatie FPvE
Centrale vetgadevralen

Centrale vergaderzalen

1/5

vergaderzalen zijn uitgerust met AV-middelen waaronder een systeem voor videoconferences

Geen onderdeel van
dernarcatbe OMA

In iedere vetgaderzaal zijn faciliteiten aanwezig voor het geven van een interactieve piesentatie. Bij voorkeur op een groot

Geen onderdeel van

touchscreen schettn.

derriarcade OMA

Geen onderdeel van

Centrale vergaderzalen

De vergaderzalen zijn uitgerust met voldoende (draadloze) contactpunten om laptops, tablets en mobiele telefixins op te Iade,

Centrale vergaderzalen

Eén vergaderzaal van 30-40 personen moet flexibel kunnen wenden ingeticht als opleidingspiek.

la

Opgenomen in tekening

De vergaderzalen zijn zoveel mogelijk centraal geconcentreerd in het beveiligd gebied.

Ja

Opgenomen in tekening

demarcatie OMA

A.I1.10.1b0

A•A•10-10l
vergadetzalen

A-8-10-100
A.N.10-101
A A.10.101

centrale vergaderzalen

0e vergader zaten bevinden zich in de nabijheid van de kantoorvelden

Ja

Opgenomen in tekening

A-13-10.100
0-11- 10.101
0-0-10.101

entiale vergaderzalen

De vergaderzalen bevinden zich in de nabijheid van het scimi openbaar gebied

Ja

Opgenomen in teken in,

A-13-10.100
0- 0-10-101

iffitrale vergaderzalen

In de directe nabijheid van de vergaderzalen is een luxe koffievoorziening aanwezig, waar gebonkets van de vergaderzalen
desgewenst zelf koffie kunnen halen.

Opgenomen in het VO
la

HERZIEN ontwerpboek
I.VII en tekening

limet ische evenementzalen

Oude Zaal: 319m2

Historische evenementzaleri

Balkon Oude Zaal: 2x 21m2

Opgenomen in tekening

1 ,,torische evenementraleri

Schnifkamer: 76m2

Opgenomen in tekening

if istoriuhe evenement/alen

Koffiekamer: 101 rn7

la

Opgenomen in tekening

Historische evenementrateri

Rooksalon: 151m2

Ja

Opgenomen in tekening

Historische evenement/alen

Stadhoudetskamer: 52m2

Ja

Opgenomen in tekening

Historische evenement zaten

Regentenkamer: 50m2

Ja

Opgenomen in tekening

Ja

Opgenomen in tekening

In de historische menementraten wordt getekend met een gelijktijdige bezetting van maximaal 500 externe bezoekers. De
ti to/helle evenementzaten

verschillende ruimten bieden plaats aan maximaal de volgende aantallen gasten: Oude Zaal: 500 (staand) of 270 (zittend}

ruimtelijke afmetingen

Ja

Ongewijzigd

Rooksalon: 70 (zittend). Stadhouderskamer: 14 (zittend). Schrijfkamer: 60 (zittend). Koffiekamer. 80 (staand).

Ic, aanvullende historische
zaten

twee aanvullende historisch•
?alen

Opgenomen in tekening

functieverandering •
Zaal stoot: 100 (zittend, theateropstelling)

Nee

riaerdeet van kantoorveld

Opgenomen in tek,rmrry,

fracties
, evenementen is dit een
Zaal middel: 35 (zittend, vergadet opstelling)

Ja

back-nl-house Voor
catering

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwetpboek
hfst. II.1 en tekening
Opgenomen in het VO

iimorische evenement.hm

De zalen hebben brede en hoge doorgangen OM snelle meubelchangementen te (dokter..

Ja

RNEN ontwerpboek
st. 11.1 en tekening

iintoriSche evenement:alen

De ondetlinge geluidsisolatie is in beginsel overeenkomstig met de noem voor zitting/alen gerechtsgebouwen

Historische evenementrahm

In de zalen zijn vaste systemen aanwezig voor versteitkt geluid en WIF1

Historische Cvenementrateri

De :alen zijn voorzien van een 1T netwerk en AV-inf tast tuct uur

• den, tralie OMA

Geen onderdoel mal.
dernarcate oiktu

gebaseetd is op de maximaal toelaatbare bezettingin uitzonderlijke gevallen kan de Oude Zaal geschikt worden gemaakt
gebruik ais extra commissiezaal met tijdelijke voorzieningen.

',logische menementzalen

demarcatie OMA

Geen onderdeel van

Ook in de historische evenementenzalen voldoet het klimaat aan de van toepassing zijnde wet. en regelgeving waarbij het e. e
:intotische evenementzalen

Geen onderdeel van

Geen onderdeel

•
demarcatie OMA. .

Verlichting is op meerdere manieren tegelbaat, zodat een gezellige intieme steel kan worden gecreeerd maar ook voldoen.,

Geen onderdeet van

vedkhting aanwezig is vont bijvoorbeeld het geven van presentaties of persconferenties

cler.r.tie OMA

De Oude Zaal is geschikt te maken voor het geven van persconferenties

Ja

•
epg,1101TICtl in hel VO
Oude Zaal

HERZIEN ontwerpboek
bb, 111

Oude Zaal

Oude Zaal

Oude

zi a daarom bij voorkeur voorzien van goedwet kende, vaste AV-voos /leningen, mits deze het historische karakter • zii •• •
zaal niet verstoren

,11. de zitplaatsen is voldoende ruimte br,St trikba3r Vaar de opstelling Van foto- . (.3111,,•.ipp,att.t.

demarcatie OMA

Deze ruimte bestaat

vrij indeelbare podiumdelen zodat camera's op een verhoging kunnen woudcm gepositioneetd

De zaal biedt ruimte voor eengreen screen' of groot presentatiescheim

Ga...derde:11.n

In DO base
valk:leerbaar

Ge.» onderdeel van
dernarcaber OMA

Opgenomen in hei VO
20)

Dis zaal is eenvoudig te vetduisteten

Ja

HERZIEN ontwetpboek
Idst.11.1

508

p.174
0.0- 10-101

A A 10 irn

istotis, he evenement/alen

201

Histor dche eeenernentralen

ilistornche evenement,,,,,

Oe h ktorische evenemenrvaleri ..vorden vanaf de openbare ruimte bereikt via een aparte route, zonder kruising met routes die
dienste staan aan de politieke ets ambtelijke processen

Opgenomen in het VO
la

HERZIEN ontwmpboek

p.97

hfst.1.1V

De historische e.renementzalen zijn te bereiken vanuit twee entrees: entree voor historische evenemenuaiep rn
h.gwaardigheickberoek, centrale publieksentree.

Opgenomen in het VO
Ja

1081110 ontwerp.ek

p.97

hist. 1.01

De aan- en afvoer van goederert vanuit de expeditie (par.10.11) is wij van obstakels en kan plaatsvinden zonder kruising met ridi,
die ten dienste staan aan de politieke en andxetijke processen

Ja

banqueting ken,

Opgenomen in het VO

vooigesteld positie,

1171f0 ordwetpboek

.vordt getealiseer•I

206

Histmische evenemeritzalen

In de directe nabijheid van de historische evenement talen is een opslagruimte voor m.bdair aanwezig

la

207

Itistomi he evenementzalen

Oe histerist he evenementbden bevinden zich in de directe nabijheid ven de hanclvetiilgk.klm 11.
1 evenementen

Ja

p97

I.IV

Oer,
riemen in tekening

A-A-10-101

Opgenomen in het VO
P7IEN ontwei

8.186

hist. I 5,

208

Centraal Service Plein ((SP)

Centrale teceptiedest 30m2

la

709

Centraal Service Plein ((SP)

Bibliotheek: 120m2

la

210

Centraal Service Mein (CSP)

Stilteruimte met leestafel: 50m2

Ja

211

Centraal Service Plein (CSP)

trad Servke Plein (CSP)

•
.:araal Service Plein (CSP)

A.11, 10.102

Opgenomen in teken, „.

A-H-10-100

Opgenomen in tekening

A-11.10.10

opgenomen in tekening

A-H-10-100

Ja

opgenomen in tekening

A41.10-100

la

Opgenomen in tekening

A-H-10-100

Ja

Opgenomen in tekening

Ja

‘'pgenomen in tekening

A.11-16-108

Werkplekken front off km 20x 8m2

, aal Service Plein ((SP)

A-H-10-100

Opgenomen in teken.,

Ja

Besloten spreekruimtes: lx10m2

Pperienien in teleer.. •

• ..‘n ruimte Satitere
'Bibliotheek'

Centrale receptiedeck, wam Kamerbewonets terecht kunnen met vragen en infolmatie kunnen kt ijgen van de verschillende
• rtraal Service Plein ((SP)

ambtelijke diensten. De teceptiedesk behelst een front-office functie, waarna specifieke vragen intetn kunnen worden uitgezet t'.
de betref (ende diensten.

aal Service Plein ((SP)

118

Circa 20 wet kOekken voor front office medewerkers waaronder de helpck,k van de Dienst Automatisering, Dienst Beveiliging. P
Informatie en Archief en de Facilitaire Dienst.

Centraal Service Plein ((sr;

Twee besloten werk/spreekruimtes geschikt voer vier personen

la

Opgenomen in tekening

A H.10108

Centraal Service Plein ((SP)

C en bblimbeek met leestafel waar Kamerbewonets in stilte kunnen lezen

la

en in t ka` il•P g

A kt 1^1,",

/a

Opgenomen in tekening

AI,

Ja

Orgenomen in tekening

A-H-10-100

• ,:::raat Service Plein (CSP)

la

Opgenomen in tekening

A-H-10-100

,draal Service Plein (CSP)

la

Opgenomen in tekening

A-H-10-103

la

Opgenomen in tekening

0-11-10-100

A-H-10.100

.1 ,

Service Plein ((MI

Service Plein (CSP)

• straal Service Plein (CSP)

bibliotheek biedt plek aan een ~ van de historische boekencollectie, de dynamische boekencollectie en tijd,hi dien

Werktafel met voldoende stroompunten waai Kamerleden met laptop aan kunnen zitten om te werken

time opslagruimte voor waardevolle IT-appatatuur en documenten t.b.v. het uitgifte- . innameprrxes van de helpdesk ,m,
DA

124

Centraal Service Plein ((SP)

Wens: een galetijfunctie voor de kunstcollectie

/a

Opgenomen in tekening

125

Centraal Service Plein f(SP)

Goede voorzieningen voor klanten zoals koffie, goede netwerkvoor /leningen en voldoende elektriciteitspunten

la

Opgenomen in rek--:"

126

Centraal Service Plein (CSP)

Centraal Service Plein ((SP)

Centraal Service Plein ((SP)

229

(radiaal Service Plein 1(5(1

ca -zat ut.* voorzieningen, zoals videotafels. een eigen dashboard, een virtueel geClartICh.ditui

1.-net.:

dem atie OMA

Het CSP is gelegen op een centrale ('in de loop-) locatie

la

::ogenomen in teki

A-H-1(1100

la

opgenomen in tekening

A H • IC,1(0

(SP is geleeen in de nabijheid van de filmzaal of een grote vergadertaal, zodat deze kan worden ingezet ;d
imtructies en pres.taties en het ontvangteil van groepen.

:• • . • ,• .s geen t) en drempelvrij toegankelijk voor personen er, goederenkat ren vanuit het archief in vet band roet het
delen vari de collectie

ta

n omkade van

KinderOpsrang

•
.., .:idnde kinderopvang

'Geen ondordeei van

collecties van het CIP en een mediawand met actuele niaresbesktiten en Twitter

:derrtairptke OMA

dient te beschikken over een veilige en besloten buitenruimte in de directe nabijheid van de kindetopvang

tern onderdoel van
-demarcatio OMA

509

VO Herzien

Verificatie FPvE
Nieuwspoort

Nieuwspoort huurt ruimte in de Tweede Kamer via het Rijksvmtgoedbedriji. Het Rijksv.sigoedbedrijf treedt in overleg me
Nieuwst.on over haar functionele eisen en wensen na de renovatie.

Nieuwspoort

Nieuwspoon: 940 ni2

Ja

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hist. I.V11

De restauratieve voorzieningen worden waar mogelijk geclusterd gepositkaneerd om een efficiënte bedrijfsvoering van her
Restaurantbedrijf te Utiliteren

la

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hist. 1.011

ft• stauiati ene voonieningen

De centrale keuken Is gepositioneerd in de directe nabijheid van het algemeen restaurant

la

Opgenomen in het VO
FIER/EEN ontwerpboek
hist. 1.011

Restauratieve voorzieningen

De looplijnen .5en de verschillende onderdelen van het bedrijfsrestaurant • van expeditie en magazijnen tot de centrale keuken en
de restaurants • rijn to kort mogelijk vrij van obstakeh en kennen ro min mogelijk verticaal transport

Nee

Restauratieve voerzierung,n

De materialisering van de vloeren is voor de verschillende onderdelen van het rest aur antbedrejf zoveel mogelijk gelijk om een
vloeiende beweging niet transportkarren te faciliteren

Ja

in Je locede Kamer weiden een vierlat restaurants gerealiseerd: ledenrestaurant, Fractie- ambtenarenrestaurant,

horecapunt

gevolg van handh.wen
bestaande locaties van
centrale keuken en
restaurants

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hfst.13111
Opgenomen in het VO
IIIRZIEN ontwerpboek

hist. 1.011

(..• keuken maakt gebruik van nietgeintegretade, flexibele keukenapparatuur toet losse elementen die, indien noodzakelijk, naar de
Laatste stand der techniek kunnen wenden vervangen

Geen onderdeel
demarcatie 0

Restauratieve voorzieningen

Alle keukenvoorzieningen m.ten voldoen aan HACCP•regdgeving. Daarnaast hanteert de Tweede Kamer zelf een aanvullende
certificering via Houwers..P. inspectiebedrijf voedselveiligheid

.'
Geen onderdeel

Restauratieve voorzieningen

De inrichting van de restaurants ts flexibel in opstelling. waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt, gemaakt van tweepersoonstalels, die
kunnen worden geschakeld

Restauratie. voorzieningen

De ruimtes in de restaurants moeten optimaal geklimatiseerd zijn en het restaurantgedeelte moet vrij zijn/blijven van etensgeuten,
bijvoorbeeld door in de keuken onderdruk te r.liser en.

Restauratie... voorzieningen

De bedrithrestaurants kennen een duurzame inrichting met dagverse producten

la

Ledenrestaurant

Ledenrestaurant: 605 m2

rJee

Ledenrestaurant

Een autonome keuken

la

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hist.1.011

ledenrestaurant

In het Ledenrestaurant wordt gebruik gemaakt van front eenicing, waarbij dagverse producten zichtbaar wonden bereid

Ja

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hist. 1.011

ledenrestaurant

Het restaurant biedt plaats aan 100 gasten tegelijkertijd, waarvan 80 zitplaatsen; 20 plaatsen in de vorm van stataf els gepositioneerd
.brj de bar, zo mogelijk fauteuils en banken

tedenrestauraiit

De tafels van de zitplaatsen zijn waaien van voldoende stroompunten voor opladers

''Geen onderdoe I nn
demarcatie OMA

De ruimte is flexibel in te delen en in te tenen voor multifunctioneel gebruik, bijvoorbeeld bij borrels of evenementen

la

Restauratieve

I. ede n r es t in a

demarcatie OMA ",

Zle 00 HERZIEN

Hospitartity

Zie VO HERZIEN
Hospitadity Group
Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hfst.1.1111

la

Zie VO HERZIEN
Arcadis
Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hist. 1.011

VO Herzien voor optieS

Zie VO HERZIEN
Arcados
Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hfst. I.V11
Zie VO HEF',
Lese!, ,, , ,

Er wordt gebruik gemaakt van getuidsabsor berende materialen in verband met privacygevoefige gespt ekk.

Het ledemestaurant is voorzien van schermen ten behoeve van het volgen van live vergaderingen en andere tenders

ledenrestaurant

',En. het front eenicing gedeelte zijnde volgence functies aanwezig: Spoelkeuken. Twee stuks opslagruimte; Pim voor de keuken en
voor dranktin/mastiek Ruimte voor vocabereiding,/mise en place. Gecombineerde koel. en viiesniimle.Vaatwasvoorxieningen.
Novill aansluiting van afvoer van organisch afval.

la

tederirestauran,

De afstand van het ledenrestaurant tot de magazijnen is zo kort mogelijk om het aan- en afvoeren van etenswaren en goecleic,
effectief en efficiënt te f aciliter.

la

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hist. 1.011

Lederitestautant

Het lederirestawant is direct grenzend aan de plenaire zaal gepositioneerd

la

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hist. I.V11

ledenrestaurant

Het ledenrestaurant h direct grenzend aan een toiletgroep (alleen toegankelijk voor Kamerleden) geposItionee,

ra

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hist. IVO

Algemeen restaurant
Kamerbewoners

Algemeen restaurant Kansobesvoners:995 m2

Nee

Algemeen restaurant
Kamerbewoners

Len autonome keuken

la

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hist. I.VII

Ja

Opg.onien in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hist. I.VII

Algemeen restaurant
Kamerbewoners

to he a,g,einien ',tal,an.t wordt gebruik gernaakt van front eooking, waarbij dagverse wi-n.01,i tic 1,1 baai worikti

Het restaurant bedt plaats aan 300g.ten tegelijkertijd, waarvan: 250 zitplaatsen; 50 plaatsen in de vorm nart loungeziijes en hoge
st. of zaales.

r.

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpt-eik
hist. 1.V11

ledenrestaurant

Algemeen iestau.nt
Kam.bewonei•

510

Opgenomen in tekening

Het rest amant bedr iji verzorgt daarnaast ook de vergader service

slaurabeve vi,oriiernngen

260

uitwerking indelrhe
volgende

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hist. I.V11

Siestaurati.e voorzieningen

:13

Nee

Ja

Restauratieve voorzieningen

10

In ',erica met geb'
RVE3 te DO 1,,

Zie ook VO HERZIE !:
Hospitailitv Group

Opgenornen :n het VO
141/121EN ontwerptinek
hfst.I.VII

Oppervlakte eis nier
haalbaar bij handha,
huidige positie

Opgenomen in het VO
FIERDEN ontwerpboek
hist. I.VII

p.I51

Algemeen restaurant

free flow ungd te buffetten

Kamer bewoners

Algemeen restaurant

Algemeen restaurant

Water buffet (niet verbonden aan keuken)

Kamerbewoners

Algemeen restaurant

Het restaurant kan worden onderverdeeld in kleinere zithoek., waarbij delen van het restaurant tijdelijk kunnen word.

Kamerbewoners

afgescheiden

Aigem.n restaurant

, • t restaurant kent .n verscheidenheid aan typen zitplekken om verschillende soorten gebruik te («Uiteten zoals: vertrouwele.

Kamerbewoners

overleg, spontane ontmoetingen rustig lezen.

Aigerneen restaurant

De inrichting van het restaurant is flexibel om de ruimte .k geschikt te maken voor evenement., zoals borrek en groots, hal,.;:

imerbewoners

;egemeen restaurant

diners.

269

één voor dranken/mastiek Gecombineerde koel- en vriesruimte. Vaatwawoorzieningen.

Algemeen restaurant

De afstand van het algemeen restaurant tot de centrale keuken is va kort mogelijk ons het Pal, en afvoeren van etenswaren en

Kamerbewoners

goederen effectief en efficient te faciliteren.

,fiemeen restaurant

Het Plein- en Statenrestaurant bevinden zich boven elkaar in gelaouwdeel N en zijn door middel van een luie trap met elkaar

Kammbewoners

verbonden.

Algemeen restaurant

,geireeo res.,:aet
Kamerbewoners

van etenswaren en goederen effectief en efficiént te facilitmen.

,• :nl publiekstotganken, k
horecapunt

.hijekstoegankelijk
norecapunt

275

116

177

114

279

Sen» publiekstoegankelijk
horecapunt

Semi publiekstoegankelijk
horecapunt

Semi publiekstoegankelijk
horecapunt

Hospitaility Group

la

Geen onderdeel Vlei

Zie VO HERZIEN

demarcatie OMA.

Arcadis

IIpgHimnen in het VU
la

I I ERZIE N ontwerpboek

horecapunt

niai eubleilatuegareeinik
horecapunt

publiekstoegame,ll
horecapunt

publiekstoegankelijk
horecapunt

Semi publiekstoegankei,a
horecapunt

Semi publiekstoegankzeijk
horecapunt

P151

'.;genomen in het VO
Ja

HERZIEN ontwerpboek

p. IS1

first. IVO
Opgenomen in het VO
Ja

HERZIEN ontwmpboek

p I,

hfst. I.VII
Opgenomen in het VO
la

ti E RZIEN ontwerpboek

p.151

gecombineerde vaat van de restaurant(%) en d.,

keukenmaterialen

Opgenomen in het VO
la

HERZIEN ontwerpboek

p.151

fitst. I.VII
Opgenomen in het VO
la

HERZIEN ontwerpboek

0.151

hist. LUIE
Opgenomen in het VO

Semi publiekstoegankelijk horecapunt: 200 m2

Ja

HERZIEN ontwerpboek

p.151

hist.

Het horecapunt biedt plaats aan BO gasten tegelijkertijd, waarvan: 50 zitplaatsen; 20 plaatsen in de vorm van hoge sta. of vn ifel,.•
10 plaatsen in de vorm van comfortabele bankstellen in informele sfeer.

Opgenomen in het VO
Ja

HERZIEN ontwerpboek

P.151

hist. I.VII
Opgenomen in het VO

tiet here< apunt is serni publiekstoegankelijk en wordt gepositioneerd binnen de eerste veiligheidsschil (zone 2b).

ta

HERZIEN onwmpbaek
hist. tiV
Opgenomen in het VO

Het horecapunt (aderen (informeel) overleg, bivoorbeeld tussen Kamerleden en enter.°

Ja

HERZIEN ontwerpbee,

gal)

fitst. I.VII

Zie VO HERZIEN

tiet horecapunt heeft een voorbeeldfunctre en straalt gezond, duwfaam en kwalitatief gebruik van voeding en materiaal uit.

timpitaility Group

Anadis

H 'ni putaiekstoegankelijk

1

hfst.

iif PliC N ontwerpboek
• • i vtl

Zie VO HERZIEN

ne publickstoegankelek

Opgenomen in het VO
el RITEN ontwerpboek

Opgenomen in het VO

tablet of telefoon.

horecapunt

p 151

hfst. IVO

HERZIEN ontwerpboek

Het zitgedeelte van het restaurant k voorzien van voldoende (draadloze) elektrapunten ten behoeve van het opladen van laptop,

Semi publiekstoegankelijk

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek

Opgenomen in het VO
Ja

horecapunt

h'ar

/SS

roet de spoelkeuken oom

Zie mik VO HERZIEN

Seesi publiekstoegankelijk

:ni publiekstoegankelijk

236

r.ert

Ja

p-151

hikt. I.VII

tikt. I.VII

Oe afstand van het algemeen restaurant tot de opslagruimte voor het restaurantbedrijf is zo kort mogelijk om het aan- en efr , er •

Karembewoners

Hospitatlity Group

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek

hist I.VII

Buiten het zicht van de gasten rijn de volgende functies aanwezig: Spoelkeuken. Twee stuks opslagruimte; één voor de keuken •

Kamerbewoners

ilmpitaitity Group

hfst. IVO

De tafels zijn voor zien van stroompunten ten behoeve van opladers om kort aanlanden te facihteren.

ri.errewmiers

?ie ook VO HERZIEN

Zie ook VO HERZIEN

Drank uitgifte buffet

Kamerbewoners

Algemeen restaurant

Ja

Pantry (inventaris: koel. en vriescel. kleine vombereidingstafel, vaatwasunit met aam en af..-nareis,

Spoelkeuken met één werkplek. spoelunit

Ja

Ja

Opslagruimte

(Gecombineerde) dreinde...el en koelcel inloop; Voldoende aanstuhpuriten voor elektra. waaronder krachtstroom.

Aansluitpunten beeldschermen voor jiveuitzendingen van debatten, commissievergaderingen en andere tenders.

Aansluitpunten digitale assortiment schermen

te ook VO 1111121EN
rl,ptainty Grunp

ia! ook VO HERZIEN

Ultgiftebuffet met onderkoeling voor etenswaren en geintegreerd kassameubel

Werkruimte werkpositie kijkend richting de gasten

.k VO HERZIEN
iimpitaility Gr>.

Hospeallity Group

la

la

Ja

1:e ook VO HERZIEN
Hospitaility Group

Zie ook VO rit eb(' h
itespeaility Group

te Gok VO HERZIEN
timpitaility Giroup

,:pgen,,rien in hel ,
WIEN ontwerpt, •
hfst. 1.V11
IIp>lenumen in het ,,
liERZIEN ontwerpt: •>
hfst.
Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek

S

hist. I.VII
Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek

p.151

hist. 1.011
Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hist. 1.011
Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek

p.151

hfu.

Geen onderdeel..
demarcatie OMA

Geen onderdeel van
demarcatie OMA

Opgenomen in het VO
Het horecapunt is gepositioneerd in of direct aansluitend aan de centrale hal.

Ja

HERZIEN ontwerpboek
hist. 1.011

Semi publiekstoegankelijk

Oe afstand van het horecapunt tot de centrale keuken is zo kort mogelijk om het aan. en afvoeren van etenswaren en goederen 1.-

horecapunt

faatiteren

. ',genomen in het VO
la

HERDEN ontvierpte,

p.)7

hfst. 1.1V

Restauratie., ruimte

Geen onderdeel van

.queteraal

demarcatie OMA

511

VO Herzien

Verificatie FPvE
Centrale keuken

Centrale keuken: 250 m2

ra

Centrale keuken

Voorbereidingskeuken bestaande uit doe ruimten, onderling onder andere verbonden door koekellen

Ja

Zie ook VO HERZIEN
Hospitaility Grove

Ja

/re ook VO HE kli I N
Hospitaility Group

Centrale keuken

Koude keuken voor wassen en proportioneren van producten en ter voorbereiding van producten voor de warme keuken

la

De ook VO HER/if
Hospitaility Group

Opgenomen in tekening

Ceritt are keuken

Warme keuken voor hererding van alle warme *Rechten, soepen en sauzen. De producten milden hier ook teruggekoeid
geportioneerd en gedresseerd

la

/re .k VO HL 1<7,1
Hospitaility Group

Opgenomen in tekening

Centrale keuken

Afwasstraat voor zowel vaat, als keukenattributen en—apparatuur

Ja

Zie ook VO HE R/l[ei
Hospitaility Group

Opg•-ternen m tekening

c,-rAr at. kook.,

Diverse gekoelde en droge opslagruimten

Ja

Zie ook VO 11ER2rE N
Hospitaility Group

0,,enornen in tekening

Kantoor teamleiders nabij keuken met; Twee wetkplekk. V001 teamleiders; Twee extra administiat

A.» r,,elkken

Ja

•

Opgenomen in tekening

Centrale koriken

Voorraadruimte katten en bestek/servies na de wasstraat

Ja

Zie ook VO HERZIE N
Hospitaility Group

Opgenomen in tekening

Centrale keuken

SWILL-aansluiting

Ja

Zie ook VO HERZIEN
Hospitaility Group

Opgenomen in tekening

A.N-10-103

Ranquetingk.ken

Banquelingkeuken: 70 m2

Ja

Zie .k VO HERZIEN
Hospitaility Group

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hfst. 1.511 en tekening

p186
A A-10-101

Zie .k VO HERZIEN
Hospitaility Group

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
fitst. I.Vti en tekening

P-186
A-A-10-101

Banquetingkeuken

de bannuetingkeuken zijn de volgende functionaliteiten benodigd: Drankuitgiftebuffet, Onderkoeling in weckbank; Opslagruimte,
Stallingtuimte transportkarren; Klem bureau voor kassawerkzaamheden.

la

Barm.tingk.ken

De banquetingkeuken is gelegen in de directe nabijheid van de historische evenement zaten en de Koffiekamer in het bijzonder

Ja

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hfst. I.V11 en tekening

P-186
A A-10-101

Ilanquetingk.ken

(ie Koffiekamer vervult een centrale functie als uitgifte- en uitloopzaal en is gepositioneerd In de directe nabijheid van de <Welige
evenementtalen

/a

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hfst. I.V11 en tekening

p.86
A-A.10-101

Vergaderservice: 75 m2

la

.i",n1k VO HERZ,C,
iloSpdadity Group

Ia

Zie VO HERZIEN
Hospitaility Group

Ja

Zie VO HERZIEN
Hospitaility Group

Vergaderservice

Vergar.rserrve

:dr ptoducten uitgegeven \ruiden en koffie/thee wordt beteid. Deze ruimte rnoet voorzien zijn van een tweede 'none
voor magazijn/voorraad en een koelcel

Een ruimte die direct gest hakeld n aan de eersteen die dient voor inkomende korten met vuile vaat d:e daar gereinigd w.•••:!
ruimte wordt tevens gebruikt als opslag voor de servicekanen (10 in totaal).

Vergaderservice

Een ruimte voor een bureau waar aelminntratieve werkzaamheden kunnen plaatsvinden.

Ja

Zie VO HERZIEN
Hospitaility Groot,

Verg.lderserw,

Droge ruimte met: Opslagmogelijkheden; Ruimte voor koelkasten met uitschuifbare fade, Onderkoeling in werkbank

la

Zie VO HERZIEN
Hospitaility Group

Ja

Zie VO HERZIEN
Hospitaility Group

Vergaderservice

harte ruimte met: Vaatwasser mogelijkheden; Opstehuimte transportkarren; Klein bureau vo. kassawerkzaamheden; Kleine
met zes stoelen als poureruirnte; Opbergruimte schoonmaakptoduc ten; Opbergruimte disNrsobles

Opgenomen in tekening

A

1t

De vergadetserzke behoeft een centrale positie tussen de venvolerlocaties die verticaal transport zo min mogelijk noodzakehi,
maakt

Ja

Opgenomen in tekening

A N.10. I.01

Vergadenervi,-

De afstand van de vogadenervice tot de centrale keuken is bij voorkeur zo kort mogelijk. Deze relatie is echter minder belang, fr
dan de afstand tot de vetgaderkxaties.

Ja

Opgenomen in tekening

A N 10 101

luxe kof fievoorviening

luxe koffiev.rziening: 30 m2

Ja

Opgenomen in het VO
HE MEN ontwerpboek
hfst. I.V11

luxe koffievoortientng

De koffievoorziening kent de volgende functionaliteiten: Uitgiftebar voor kopie en thee. Af ruimbalie voor servies. Koelkast.
Gekoekt water toppunt. Opslag van gebruiksartikelen.

Ja

luxe koffievoorziening

Deze voorziening kan deel uitmaken van een ontmoetingsplek

Ja

tune koffievoorziening

De koffievoorziening is gepositioneerd in de directe nabijheid van de centrale vergadet zolen

Ja

Kantoorvelden

Modern, flexibel waar mogelijk, doelmatig en duurzaam

Ja

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hfst. LUIE!

Kantoorvelden

Zoveel mogelijk gelijkwaardig in kwaliteit

Ja

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwetpboek
hist. 1.11111

Kantoorvelden

Ar boconform en gezondheidsbeirordet end

Ja

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwelphoek
hfst.I.VIII

Vergadessenzir

512

Opgenomen in tekening

Centrale keuken

Central. keukrri

311

Ontvangst-het rameltuimte voor bereiding koude producten (broodjes, sandwiches, salades, voorgerechten). Dere ruimte ti,,t
over gekoelde werkbanken en opstelplaatsen voor diverse apparatuur (planeetmenger, snijmachine, acumeemiarinnt,

Opgenomen in tekening

Zie VO tiEftirEti
Hospitallaty Group
Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hfu.1.011
m,geliik Out
voorgesteld

Opgenomen rn het VO
HERZIEN ontwerpboek
hfst.1.011

p.181

Kantoorvelden

f facties wedden in verband met de cultuurhistorische waarde zoveel mogelijk in de historische gebouwdeten gehuisvest (waaronder
bouwdeel A, Justitie en Koloniën).

la

in het VO
HE 614 N ontwerpboek
hist. I.Vitl

r ,

kant.rveklen

De ambtelijke organisatie wordt zo veel mogelijk gehuisvest in bouwdelen die geschikt zijn te snaken voor open werkomgevingen

la

Opgenomen in het VO
HERHEN ontwerptoek
hist. I.V111

p.181

V.'erkplekken fracties

Werkpiekken fracties: 8000 int

la

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hist. 1.11111

p.18I

De kantoorvelden moeten ruimte bieden aan 150 Kamerleden. Per Kamerzetel wordt 520 nuttip, oppervlak (NO) aan de (facto,
toegewezen. Het NO kan voor wat betreft het aantal ~plekken vrij 'horden ingelicht, mits het voldoet aan de Arbo•alchtlijner.

Ja

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hist. IVIII

p.loi

Oe kantoorvelden van de fracties zijn waar mogelijk flexibel; het is essentieel dat verhuisbewegingen aks gevolg van bijvcior
verkiezingsuitslagen ol andere tussentijdse gebeurtenissen eenvoudig inpasbaar zijn.

Ja

Opgenomen in het VO
HE RziEri ontwerpboek
hist. IVIO

p.1,11

ledere fractie heeft de beschikking Vier een eigen werkomgeving die gescheiden is van andere fracties door middel van een fsisiiiI••
bartje,. Te denken aan trappenhuizen, facilitaire ruimten, ontmoeting, en overlegplekken

Ja

Opgenomen in het VO
IIERZIFIJ ontwerpboek
hist. 1.0111

p 1:,I

Werkplekken fracties

Voor alle ruimten geldt dat deze voldoende privacy beden en gewaarborgd wordt dat gesprekken vertrouwelijk kunnen plaatsvin ii• •

la

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hist.

p.18I

Werkplekken fracties

Binnen de kantoorvelden van de fracties is een aantal ruimtes flexibel in te uitten voor tijdelijke en projectmatige
samenwerkingsvormen

Ja

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hist. I.VIII

Werkplekken fracties

Binnen het fractie/gebied moet het mogelijk zijn extra beveiligd gebied te cte neer. Ot wordt vooral gerealiseerd door 11ec.1
toegangsautorisatie, het toepassen van een aanvullend weerbaarheid instrumentarium en extra camera's. Voor meer informatie
over de eisen met betrekking tot het extra beveiligd gebied wordt verwezen naar het separaat Programma van Eisen beveiligin,
zoals benoemd in paragraaf 13.2.

/a

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hist.

traffic,

Werkplekken fracties

W.•rkple"en

Werkplekken fracties

Geen coodirie‘f van
demararIfe OMA

/ie VO HERZIEN
Arcadis

Fractiekamers (45 personen)

Nee

,enform afmetingen
huidige stijlkamers,
',pleiten OK

Fractiekamers (30 personen)

la

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hist. EVIII

••" werkomstandigheden, zoals temperatuur en ventilatie, moeten ondanks de variatie in belasting conform Ar bolichtlijn•-•

Fr actiekamers

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hfst.I.VIII en tekening

p.190
A•1•10-1C0

Fractiekamers

Voor een flexibele invulling van de fractiekamers na elke verkiezing zijn de volgende aantallen minimaal gewenst: har tiekanie,
met zitplaatsen voor circa 45 personen in carreopstelling. 3 fractiekamers met zitplaatsen voor coca 30 personen in carréopstelli
In fractiekamers moet het dubbele aantal zitplaatsen worden voorzien dan het aantal Kamerleden binnen de fractie.

la

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hfst.

fractiekamers

Fractiekamers zijn bij voorkeur in de nabijheid van de werkplekken van de betreffende fractie gesitueerd

la

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
kist.

< iiitnorveld amblenci• r

Het kantoorveld kent een vaste positie en is vrij van verhuisbewegingen na verkiezingen.

la

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerPbnek
hist. l.VIII

p.181

la

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hist. I.VIII

P Ti I

la

Opgenomen in het VO
HERZIEN untwerpboek
hfst.1.0111

3,

< :nt0Orveld ambten.,: ••,-•

346

Kantoorruimten
leidinggevenden

Kantoorruimten
leidinggevenden

Wens: Het kantoorveld beschikt .el een mix van zowel vaste als flexibele werkplekken per dienst in het kader van Tijd, Mao,
Apparaat onafhankelijk werken (FPAW).

Kantoorruimten leidinggevenden: 500 m2

•

m•etle Kamer beschikt over 25 ruimere kantoorruimten voor leidinggevenden. Oe kameis van leidinggevenden worden uitgeii.,
met een baskwerkplek en een vergaderopstelling voor 4 personen.

Opgenomen in het VO
HFRLIEN ontwerpboek

r• is!

hfst. 1.0111

513

VO Herzien

Verificatie FPvE

Opgenomen in het 00
3S$

ambtenaren

Wet kreekken ambtenaren: 2700 m2

la

HERZIEN ontwerpboek
hfst.1.0111
Opgenomen in het VO

010

Wetkorug.eving .3robtenau.,

Bureautafels worden in beginsel haaks op de daglichtbron geplaatst.

la

HERZIEN ontwerpboek
first.

Opgenomen in het VO
15f

Werkorrigevirig ambtenaren

Bureautafels werden zodanig geplaatst dat er geen deur of ogen in de mg van de werknemer zijn geplante

Ja

HERZIEN ontwerpboek
hfst. 1.0111
Opgenomen In het VO

i.V.kornp,eving ambtenaren

Bureautaf els bieden voldoende vrije ruimte om dieptezicht te faciliteren.

la

HERZIEN ontwerpboek
hist. I.VIII

Werkomgeving ambtenaren

De werkplekken best hikken over goede akoestische voorzieningen, zodat overdracht van geluid tot een minimum is beperkt

Decentrale overlegplekken

Decentrale overlegplekken: 310 nr2

Geen Oricknieel
demarcatie OlVtk',-

Zie VO HERZIEN
tere' Atoombes
karnen met
Ontmoetingsplekken,
erc-aliscierd 1186 rn2 /
760 m?
;samen met

Decentrale overlegplekken

In de kantoorvelden voor ambtenaren worden circa 21 kleinschalige ovedegplekken gecreèerd die voor intern overleg kunnen
worden geboekt

Nee

Ontmoetingsplekken,
gerealiseerd: 31/36, el
ruim meer m2

Opgenomen in het VO
Hf R7IF N ontwerpboek
hist. I.V
Opgenomen in het 00
HERZIEN ontwerpt
hfst. I.V

Decentrale overlegplekken

De overtegplekken bieden plaats aan een mix aan overlegplekken voor 1 tot 6 personen.

Ja

Opgenomen in tekening

Decentrale overlegplekken

De overlegplekken maken onderdeel uit van de kantoomeklen voor ambtenaren.

Ja

Opgenomen in tekening

Decentrale overlegplekken

Deovetlegplekken zijn decentraal en zoveel mogelijk verspreid over de kantoor/Oden gepositioneerd.

Ja

Opgenomen in tekening

Minder vierkante maners

Kanto,deeld peis

ie.udoordeld pers:95A m2

Nee

btschikbaar in huidige
rerstoten t.o.v. FF'srE.. 791

Jo2
Kantoorveld pers

lakdrrier/IV lounge

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hist. 11011

Opgenomen in het VO
116071EN ontwerpboek

Ja

hist. II.V11
Opgenomen in het VO
Kantoorsei-1

Montagenumte

la

HERZIEN ontwerpboek
hfst. II.V11
Opgenomen in het VO

KantoonJeld pers

Apparatenkarner

Ja

HERZIEN ontwerptvick
hfst. II.V11
Opgenomen in het VO

Kantoorveld per s

Regiekamer

Ja

HERZIEN ontwerpboek
ritst. H.V11
Opgenomen in het VO

Kantoorveld Pers

Commentaarcel

Ja

HERZIEN ontwerpboek
hfst. 111111
Opgenomen in het VO

Kantoorveld pers

Parlementaire Redacties

Ja

HERZIEN ontwerpboek
hist 11.011

Opgenomen in h. 'dis
Kantoorveld per.

9 studio's

Ja

HERZIEN ontwerpboek
hfst. II.V11
Opgenomen in het VO

Kantoorveld pee

4 controlekamers

Nee

3 controlekamers

HERZIEN ontwerpboek
hfst. 11.011
Opgenomen r n het VO

Kantoorveld pee,

3 ruimtes voor perscombinatie

Nee

HERZIEN ontwerpboek
hfst.II.V11
Opgenomen rn het VO

316

514

%aldoor.. pe,

36 werkdekken

la

Eumpaderneol ieis

Europarlementariers

Ja

hihnisters- en
ambtenarenkamer

Ministers- en ambtenarenkamer: 70 me

Ja

HERZIEN °n.. phoek

,'aderdeel welkt., en
frac,

Opgenomen in hel VO
HERZIEN ontwerpboek
hfst.

Opgenomen in lei,

11-

Bijzondere werkruimtes

De minute', ee ambtenarenkamer bevinden zich in de directe nabijheid van de jijertade zaal

Opgenomen in tekening

Ondeinerningsiaad

Ondernemingsraad: 70 m2

Opgenomen Hl tekenmg

niiit,ssarners

Buitenskamers: 20 m2

estsch rprekii ,serice

11.11.10 101

0-0-10 101

Bedrijfsmaatschappelijk weiRec 12 nl,

:•,orrien in tekenmg

A.11 1..

n, ruimtes voor de bedrijfsmaatschappelijk werker en de bedrijfsarts zijn rustig gelegen en bieden voldoende privacy

Ja

Opgenomen in tekening

A4140401

Bedrijfsarts

Bedrijfsarts: 12 m2

la

Opgenomen in tekening

A.H. 10 101

Ontmoetingsplekken

Ontmoetingsplekken: 450 m2

Ja

,,zundere werkruimtes

Samen met Decent ra,•
C'efieRillekken,
gerealiseerd: 1186 te)
760 rri?
de kant.rvelden zijn er (naast de sanitaire voorzingen) drie algemene voorzieningen bepaald: Ontmoetingsplekken. Pantr,'

,gemene voorzieningen

Printvoorzieningen.

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwersiboek

P 115

hfst. I.V
Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerphoet

Ja

p115

hist. I.V
Opgenomen in het VO

,gemene voorzieningen

Deze algemene voimzieningen functioneren optimaal als zij geclusterd zijn gepositioneerd

Ja

HERZIEN ontwetpboek

p115

hfst. I.V

Ontmoetingsplekken

De ontmoetingsplekken bieden plaats aan 6-8 petsonen

la

Opgenomen in tekening

allen

Ontmoetingsplekkei.

De ontrnoetingsplekken zijn gedifferentieerd in zitgelegenheid; van comfortabele banken tot statafels en barkrukke,

Ja

Opgenomen in tekening

allen

Ontmotitingsplekiie,

De ontmoetingsptekken zijn zo veel mogelijk gelijk verdeeld 'Wel de kantoorvelden

,pgenomen en tekening

aken

Opgenomen in het VO
Ontmoetingsplekt

De ont nlattingsplek1 en zijn nabij verticale stijgpunt. gepositioneerd

la

HERZIEN ontwerphoek

p.,

hist. I.V
Opgenomen in het VT)
Chtnnielingsc,ekle-,

Pantry,

Waar mogelijk geintegreerd in de ontmoetingsplekken

Ja

HERZIEN ontsveipboek

p.115

hist. I.V
Opgenomen in het VO
De pantrys zijn zo veel mogelijk gelijk verdeeld over de kantoorvelden.

HERZIEN ontweipboek

P115

hfst. I.V
Opgenomen in het VO
De panty's zijn nabij verticale stijgpunten gepositioneerd.

HERZIEN

P.115

Opgenomen in het •
De ;Janny's «orden waar mogelijk geintegreerd met de ontmoetingsplekken

Ja

HERZIEN ontviel pl—,
hts, t V

pantry's beschikken over: Koelkast; Koffie. en theevoorziening; Koud. en warmwateraansluiting; Gekoeld water tappiint,
Warmwateraaruluiting, Snackamoniaat: Opslag van gebrusksantkelen.

S

Ja

•• automaten maken onderdeel uit van de informele ontmoetingsplekken en snotden nabij een verticaal stijgpunt gepositioneer,

la

Printycarzieninge. 150 m2

Nee

/ie VO ook HERZIEN
Ilospitaility Stoop

/ie VO c.ik HERZIEN
liospitaility Group

Ojigoonreen in het V :••
396

Piintvoorzieningen

13/ 15 gerealiseerd

ilERZIEN ontwerpt,
hist. I V
Opgenomen 'n 1,10

advoortieningen voor (kleuren)prints, scannen en kopieren. Dom de gehouwen zijn diverse multifunctionals geplaatst. Doe'

Printvoorrieningen

HERZIEN ontwetpt,
hNr

middel van remote printing software zijn deze vanaf alle werkplekken te benaderen.

11110M
Piintvoorzieningen

Mogelijkheid!nt het vernietigen van vertrouwelijke stukken

PiintvoorrienIngen

De pr intvoorzleningen zijn bij voorkeur direct of In de nabijheid van de pantrYs en ontmoetingsplekken geposnionei,

la

HERZIEN ontwerpt..
Slot, TV

Printvoorzieningen

De printvocuzieningen zijn akoestisch afscheidbaar van de wet kpiekken

la

HERZIEN ordwerpboek

~MEK OMA

Opgenomen in het 00

Opgenomen In het VO
p.115

hist. IV
Opgenomen in het VO
Toiletten

HERZIEN ontwerpboek

Toiletten: 330w?

P 115

hist. I.V
Opgenomen in het VO
•

toiletten zijn voorzien van een voorportaal met wasbakken. voorzien van warm en koud water.

toiletten

HERZIEN ontwerpt..

P115

hist. I.VIII
De aantallen zijn ;n beginsel conform bouwbesluit. liet vigerend bouwbesluit gaat echter uit van richtlijnen per medewctker. On.il d

opgenomen in het VO

hoofdcomplex van de Tweede Kamer naast Lune:bewoners ook veel bezoekets ontvangt en een grote oppervlakte kent,

HERZIEN ontwerpty,ek

het aantal conform het Bouwbesluit 2003 meegegeven (uitgaande van aantallen per m2 Biuto-vioeroppervlakte, EI/CO

Bij de positionering van toiletten wordt redelijkerwijs rekening gehouden met potentiele piekbel.tingen bij ruimten voor grote
aantallen mensen.

Toiletten zijn verspreid over het gebouw gesitueerd, maar zijn (inclustef een Integraal toegankelijk toilet) tenminste aanwezig
n

va e d, volgende functies, Restauratieve vompeninger, Kantoorvelden; Plenaire zaak Commissiezalen en, vet, el',za.,
Centrale onitcangsthak Historische evenementzalen.

P.115

hist. I.V

220 toiletten.

Opgenomen in het VO
la

HERZIEN ontwergatniek
hfst. I.V
Opgenomen in het VO
VROOR ontwerpbeek
hfst. I.V

515

VO Herzien

Verificatie FPvE
Tentet, e..

Alle douche-, was- en toiletgarnituren worden uitgevoerd in een "anti legionella uitvoering

Geen onderdeel

Zie VO HERZIEN

demarcatie ON1k,

Arcadis
een cluster van twee

Douche-/klefedvoorriening

o tic he ./ klemt, ceo ni en in g

De douche. en kleedvoorzieningen zijn op logische cent

posities i
n ht
e pand gepositioneerd. Biprootbeekl nabij, Oe

iiet sen
„ d.t .
centraleDe
sta,,n
expeditie.

la

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
htst. I.V

HERZIEN ontwerpboek
hist. I.V

De douche. en kleedvoortiening betreft twee aparte ruimtes, één voor dames ot één voor heren.

la

Douche-/kleedvoorziening

Beide ruimtes bevatten meerdere eenpersmant douchehokjes. liet moet mogelijk zijn in de douchehokjes om te kleden.

Nee

UoUi he /klm:k/voorziening

Zowel ten behocve van douches als voor wasbakken wendt voorzien in warm en koud water.

/a

In een voorportaal is ruimte voor een wastafel met spiegel en 230V voorzieningen

de Balzaal t.b.v.
evenementen

Opgenomen in het VO

Douche-/kleedvoorziening

Dom he•fklemivorinieramg

.'eedruimtes extra, onder

la

Douche- / kleedvoorziening: 160 m2

slVlingaPPaMt00,.

413

Doucheiklemtvootnening

Beide ruimtes bieden plaats voor lockers; kleedhaken.

414

Douchefideedvoornening

Alle douche-, was- en todetgarnituren worden uitgevoerd in een "anti legionella uitvoering'.

EHBO-'n., e

EHBO-ruimte. 20 m2

Opgenomen in tekening

hoeveelheid aanp.seen

Opgenomen in tekening

Zie VO FtEnziu,

Geen onderdeel,

00 HERZIEN

demaceatie OMzj

Geen onderdeele
demarcatie OMA

•

Af cadis

Zie VO HERZIEN
AtcadiS

Ja

Opgenomen in tekening

la

Opgenomen in tekening

De ruimte is voorzien van "eigen” sanitair. te weten badkamer-/wc-taciliteit.

la

Opgenomen in tekening

EHBO-ruimte

Oe ruimte is op een rustige plaats in het gebouw gesitueerd, beschikt over daglicht en biedt voldoende privacy.

la

Opgenomen in tekening

101

0100-ruimte

De ruimte is eenvoudig te bereiken voor extetne hulpdiensten.

la

Opgenomen in tekening

101

EHBO-ruimte

0100.tuimte

..eie ruimte biedt voldoende ruimte voor het plaatsen van: Een zitbank; Een behandelratel; Een bancair', Opbeigmogelijkheden
EHBO-benodigdheden; Een spoelgelegenheid.

de directe nabijheid van de 01130-ruimte en bij de ingangen van de Tweede Kamer dienen rolstoelen ter beschikking te st,ifin aart

Rust- en kolfkarems

8emaratie ONW

Rust- en kolf kamers: 36 m2

la

inrichting, niet Jar,

Opgenomen in tekening

oPPemlalle

Rust- en kolfkamers

Pint- en kollkarnets

1, 1

Er rijn 3 ruimtes in de Tweede Kamer ingericht als kolf- annex rustruimte

nme ruimten bieden verdoende ruimtenoen het plaatsen van: Een uitbank; Een line stoet Een koelkast; Een SPM,Igelegenh••

A4110401

••
Geen onderdeel natst

bezoekers c.q. bewoners die slecht ter been zijn.

„,ei voldaan aan aantal
1, 1

A-A.10.100
A.71.10-10E1

la

A ti •10, 101:
All-10-101

A41-10.101

A 11 10 itX,

la

A•II.10-101

,,,,st en kellkarners

De tuimtes zijn afsluitbaar door middel van een vrij-/bezet slot.

Rust- en kolfkarm,

De ruimtes zijn voorzien van "eigen" sanitair, te weten badkamer./wc-faciliteit.

la

Opgenornen in tekening

Rust • en kalkarm,

De ruimtes zijn opeen rustige plaats in het gebouw gesitueerd, beschikken over daglichten bieden voldoende privacy.

la

Opgenomen in tekening

StMetuinne

Stiltentimtei 24 rn2

la

Opgenomen in tekening

A4 1,

Stilteruimte

De st elteruimt e biedt plaats aan Ee8 personen tegelijkertijd

la

Opgenomen in tekening

A.H-10-101

Stilteruimte

De st ittet matte is gelegen op een lustige positie binnen het hoofdcomplei,

la

Opgenomen In tekening

A-H-10-101

Stilteruimte

De inrichting van de st ilteruimte is neutraal van aard

la

Opgenomen in tekening

44410 101

Fitnessruimte

Fitnessruimte: 120 m2

1a

A.1140.100
A.!1.;0..

A.H-10-100
A44-10.101

Opgenomen te het VO
HERZIEN opties

HERZIEN ontwelpboek
hist. IV
Opgenomen in het VO

f,triessttitinte

De fitnessruimte biedt plaats aan circa 30 mesonen gelijktijdig

la

HERZIEN ontwetphoek
hist. IV
Opgenomen in het VO

14n essni,nne

dnesstilimte

516

De fitnessruimte wordt overzichtelijk en veilig ingericht

Do luimie weidt vonden van voldoende ventilatie en af toigcapatiteit

Ja

41

Geen onderdeel
demarcatie0

r..

HERZIEN ontwetriboek
hist. IV

Zie VO HERZIEN
krachs

p.474

Fitnessruimte

•ijailef en co,

Archief en collectie

In de directe nabijheid van de fitnessruimte ik een douche en kleedvoorziening gepositioneerd

Nee

Archief: 600 m2

la

Archief: 3.000 ml plankruimte

la

strekkende meter
ylanktuimte: 3569
3.100 m1 vereist

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hfst. N

p.474

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hist. I.V en tekening

p. 133
A-A-10-100
A-C-10.100

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hist. I.V en tekening

A A-14100

p. 133
A-C-10.100

A-C•10 -100

•

Archief en collectie

Historische boekencollectie: 80 mi

Ja

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hist. I.V en tekening

Archief en collectie

Historische boekencollectie: 400 m1 dankruimte

Ja

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontweipboek
!Ast i 40 en tekening

A-A-10- 10)
A.t.-10-100

Archief en collectie

Handelingenkamen 83 in2

la

opgenomen in het VO
HERZIEN ontwett>beek
tast. I.V en tekening

p. 133
A-A-10-100
A C•10•100

Archief en collectie

De archiefruimtein) en de handelingenkamer voldoen aan de rkhttijnen uit de Archiefregeling (2014), waaronder volledige
klimatiseting.

-Geen onderdeel van
domarcatie OMA

Opgenomen in het 00
HERZIEN ontwerpboek
hist. I.V en tekening

p. 133
A-A-10.1C0
A-C-16100

Opgenomen in het VO
11(011(11 onthef pbeek
hfst. I.V en tekening

p. 133
A A-10-10C.
A C•10- 100

Opgenomen in het 00
HERZIEN onMeeebeek
hist. II.V1 en tekening

p. 405
A41-10-100

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontsserptx,ek
hfst.11.VI en tekening

p. 405
A•11•10- lco

Archief en collec

lie archiefruimte(n) en de handelingenkamer zijn volledig af te sluiten en alleen toegankelijk voor geautoriseerde medewenken.

.

P. 133
A-A-10-1W
A C-10-100
p. 133

In DO fase
valkieetbaar

Archief en collectie

De archief ruimte biedt plaats aan één bureauwmkpfek en twee aflegtafels voor vetwerking/verplaatsing van materiaal.

Afdoe en collectie

o • :::riste wordt functioneel ingericht door het gebruik van rolkasten. De toegestane vloerbelasting van de ruimte dient daarvoor
voldoende te zijn.

Archief en colleoie

eruimten makkelijk en thernpeivre toegankelijk zodat art hiefmc-dewerkers de collectie kunnen verplaatsen en aanvullen met
behulp van rolkanen.

la

Kunstcollectie

Kunstdepot: 65 m2

ta

Kunstcollectie

Ruimtevont relatiegeschenken: 20 f11/

Ja

Kunstcollectie

Ruimte vaar parlementaire stukken

Ja

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hist.11.V1 en tekening

p. 405
A-H•10100

Kunstcollectie

Opslag antiek cr,uhilair

Ja

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
ritst 11.01 en tekening

p. 405
A if 10 100

Kunstcollectie

, i-Jens is de wens gesteld om een galerfflunctie voor de kunstcollectie te voortien in het Centraal Service Plein. Indien dit niet
mogelijk blijkt. moet de mogelijkheid bestaan kunst tentoon te stellen in de directe nabijheid van het kunstdepot

la

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwerpboek
hist .11.0I en 1.111 en
tekening

p. 82, p. 405
A-H-10400

Opgenomen in het VO
HERZIEN ontwembe,
tast. II.VI en tekenmg

p. 405
1141-10

Kor ot cel:, lie

Kunstcollect ie

De ruimte is voorzien van 1 werkplek VIM de kunstbeheerder

ioimte kent goede klimaatcondities: een lage luchtvochtigheid en zoveel mogelijk vrij van temperatuurschommelingen (richtlijn
bruikleen RCE)

Kunstcollectie

oa band met het transport van kunstwerken van diverse afmetingen moet het kunstdepot goed bereikbaai zijn door middel n3,
een lift.

POSiVOGinoning

Relatiegeschenken

Kunstdepot

ruimte biedt plaats aan circa 16 professionele museumrekken voorzien van ophangsysteem voor kunstopslag (2.5m hoog:4
lang)

Kunstcollectie

Postv.iziening

',11 CUM., S•interi Met

Post- en reproruimte

&rk Kamer moet beschikken over een post en repro-voortiming, waar post wordt gekorte-ad en jCin,•tt-nit en ...An stut;
kunnen worden afgedrukt. De installatlecapsaciteit dient te zijn uitgerust op de aanwezige machines.

Opgenomen in het V,)
I1E RZIEN ontwerpbeek
hfst.11.VI en tekening

ta

n ooderd.lvan
-""domstatie OMA

p. 405
H-16 Ir,

Zie 110 HERZIEN
Arcadis
Opgenomen In het
HERZIEN ontwerpt,
hfst II ,c1 en ,c4e,

la

fa

Opgenomen M lek

A-N-10-001

la

opgenomen in teken -•

A-N-101001

logistiek: 710 m2

la

.eideling logistiek 1
. boonmaak onbepa,:

Opgenomen in teken ,

A-ti-16601

Schoonmaak:90 ml.

la

.erdeting logistiek /
Oioonmaak onbepa.e.:

Opgenomen in tekee

A-11-lii cel

Opta,

Technische Dienst (inclusief besloten ruimte voor IT-voorzieningen): 475 rail

Ja

Opslag

Restauvantbedmii 320 nr.2

Ja

hoonmaakvoortieningen

voldoende werkkasten. Uitgangspunt: 1 werkkast per verdieping per bouwdeel met daarin: Ruimte voor de opslag van een
••
ikkai: Een rek voor de opslag van schikorintaakspullen. Een gootsteen met warm en koudwateraansluiting

allen

',pleno:nen in tekening

A 1.1-10 001
A 11.10-1W

:,peenornen in tekening

allen

517

VO Herzien

Verificatie FPvE
inclusief in werk c.q.
hoonmaakvoorrieningen

Centrale Opkomstruimte

Ja

p iuzetrimte schoonmaak

Opgenomen in tekening

en logistiek
De Tweede Kamer dient te beschikken oom diverse sverk. c.q. pauleruirnten ',no facilitaire afrklingen of contractanten rr.
Werk- c.q. pauTeruimten

onderhoudswerkzaamheden uitvoeren voor de Tweede Kamer: Schoonmaak en logistiek. Technische dienst. Reprografie.

la

Opgenomen in tekening

Restaurantbedrijf. Ruimte voor Politie en Koninklijke Marechaussee.

A-N.10-001
A.K-10- ICO

Welk- c.q. paureruimten

De werk- c.q. patueruimten rijn zo dicht mogelijk bij het werkveld van de betreffende dienst of contract gepositioneerd.

Nee

Opgenomen in tekening

Wmk• c.q. paux.uiroten

Schoonmaak en logistiek: 25 m2

la

Opgenomen in tekening

Werk: c.q. NUIefUlnItC1

Technische Dienst: 70 m2

la

Opgenomen in tekening

A-N-104X7 I

Welk c.q. pauretuiniten

Reprografie: 20 m2

la

Opgenomen in tekening

A-N-I0-601

Restaurantbedrijf: 25 m2

la

Opgenomen in teken ni;

•

Geen onderdeel van
demarcatie OMA

de beelden. Dele ruimte vraagt geen klimatologische eisen.

nulsite dient te beschikken over de volgende functionaliteiten: Zes bureauwerkplekken. Een wand met aansluitingen ooi
tAV.ruimte (DOR)

,

acht schermen aan te stuiten waarop de vergaderingen live kunnen worden gevolgd. Kasten voor opslag van een grijpvoorraad

la

Opgenomen in tekening

materieel Ruimtevoor het ofKlellen van een AV-regelkast.

LAV.RiiMte (OVR1

De LAV.runte is gepositioneerd in de directe nabijheid van de werkplekken voor de Dienst Verslag en Redactie.

la

Opgenomen in tekening

LAV•ruimte (DUN,

De LAV.r uimte len de werkplekken voor DVR) rijn tart voorkeur gepositioneerd in de nabijheid van de plenaire zaal.

la

Opgenomen in tekening

Beeld• en geruidstudio

Beeld- en geluidstudio voor opnamen IK: 30 m2

0,,genoinCti in tekenmg

In de Teorede Kamer zijn bij voorkeur twee studio's of minimaal één studio aanwezig voor het maken van beeld en gehridsopnan,,
Beeld- en geluidstudio

ifror de tweede Kamer telt (naast de studio's VOO( dopers). De benodigde capaciteit hiervan is afhankelijk van de mate waann e'
.•

la

verschillende omroepen hun uitzendingen blijven verzorgen vanuit het Tweede Kamercomplex.

Beeld en geluidstudio

Beeld- en geluidstudio

De ruimte biedt plaats aan 2 sprekers en a studiomedewerkers.

voldoende Win.' VOO,de opstelling van camera- en geluidsapparatuur.

Beeld- en geluidstudio

De ruimte is in zijn geheel te verduisteren.

Beeld en geluidstudio

De ruimte biedt passende akoestische voorzieningen.

Peeki en geluidstudio

De ruimte beschikt over aanvullende koelingsinstallaties om een prettig binnenklimaat te faciliteren in verband met de verhoogde
warmteproductie.

aV.riemte eventueel ah
gebruik tweede

la

Opgenomen in tekening

Opgenomen in rek-ir,

A W 10.102

<,,nnrnen in reien:np.

A 5.10.1C,

Ja

la

Geen onderdoet

Zie VO HERZIEN Le,

demarcatie OM

Aco.tics

Geen onderdeel it

Zie VO HEMEN

deroartabo OMA..-

A ,c

Tv

j-1

Expeditie: post en
goedereninnarne

Expeditie: post en
goedereninname

Expeditie: post en
goedereninname

Expeditie: post en
goedereninname

Opgenomen in het VO
Le expeditie is aan het richt van de publieke buitenruimten en representatie!, verlies in de di'« te omgeving ontnomen.

Ja

liERBEN ontwerpboek

Opgenomen in het VO
• 0+,14 ie 5 vared de publieke buitenruimten goed bereikbaar voor de noodzakelijke venrowsmickSelen (waaronder goederen.,

Ja

11011/101,1 ontweipboek

l'.irkeren en fietsenstaifinn

,ikerwi en fietsenstalling

0.35

hfst. 1.11
Opgenomen in het VO
De expeditie heeft voldoende maat om ruimte te bieden aan ini en uitgaand verkeer en de sit,lag van de noodzakelijk.. • ,n1

la

lIERZIEN ontwerpboek

r

rilst. 1.11
Opgenomen in het VO

8.b. als de expeditie ondergronds wordt geplaatst, is het noodzakelijk naast de expeditie ook een grote goedes.ingang op nsaaeze
re voorzien. Deze wordt gebruikt kooi het vervoeren van grote stukken zoals nodiumdelen, delen van tribunes en de kerstboom

Ja

110011014 ontwerptieek

Momenteel wordt hiervoor de ingang aan de Hofplaats gebruikt.

rast. HE

f mtsenstalling met capaciteit voet ca. 380 fietsen waarvan 22 opiaadpunten voor elektrische fietsen.

HE 0110 ,,,oerben

Opgenomen in het VO
en fietsenstalling

p.35

hfst. 1.0

Motorstalling met capaciteit voor: 24 motoren: 4 b4kfietsen; 13 scooters.

Ja

Parkeergarage met capaciteit voor 286 parkeerplaatsen

p.:35

p.30
d 1,

Opgenomen ie het VO

p.35

00011114 ontwerpboek

A-P-10-001

hfst. 1.11 en tekening

A.P-1C1-002

Opgenomen in het VO

p.35

11E R/18 14 entwetpboek

A-P-10-001
A.1)-10002

hfst. LII en tekening
11e Tweede Kamer wenst een aantal overdekte buitenruimtes te (meren, waar Kamwbewoners droog eb uit het rn.ht van pubilek
ci:erdekte buitenruimte

kunnen staan. Bijvoorbeeld door het toegankelijk maken van de binnenhoven. Deze binnenhoven kunnen tevens gebruikt werden
door rokers.

Vlaggenmasten

De Tweede Kamer wenst (net als in de huidige SitUdlie) vlaggenmasten te plaatsen op delen van het dak (momenteel op Hotel) en
de ingang van Binnenhof Ia.

Geen onderdeel win
dernanurtte OMA
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