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Opdrachtvisie
Het ontwetpteam heeft de Tweede Kamer in de afgelopen peinsde
leren kennen als een organisatie meteen rijke eigen cultuur en
werkwijze. bestaande uit uiteenlopende protocollen. tradities en
gebruiken. Ook heeft het ontwerptearn gezien dat er vanuit de
Tweede Kam veel waardering is voor het Tweede Kamercomplex,
bestaande uit een centraal en dynamisch hart met daaromheen de
historische gebouwen. De Tweede Kamer heeft veel waarderang voo
de rijke geschiedenis en monumentwa arde van hel complex en leger
lijkenod ook voor de histortsch gegroeide verbindingen tussen de
gebouwen onderling. Elk gebouw is verbonden met het naastliggende en er een vele looproutes door het complex heen die elk een
belang dienen. Ook funotoneert de hoofdopzet van het complet sinds
de laatste renovatie(1992) nog goed. waarbij trappen en liften gepositioneerd zijn nabij de verbindingen tussen het complexhart en de
histotische gebouwen. Deze hoofdopzet stut* aan op het gebruik van
hel complex waarbij er veel over en weer wordt gelopen tussen de
Plenaire Zaal. de Commissiezalen, de vergaderzalen en de restaura ntvoorzientngen enerzijds en de werkvertrekken in de historische
gebouwen anderzijds. Ook borgt deze hoofdopzet dat fractievertrekken daadwerkelijk een eigen framethuis kunnen vormen met een
eigen idenmett en zo con mogelijk onderdeel om van een looproute
van anderen.
Tegelijkertijd is het. met de huidige hoofdopzet als basis, belangrijk dat het Tweede Kamercomplex technisch en functioneel wordt
gerenoveerd. Het voorliggend Funchoneel Voorontwerp concentreert
zich hierbij op de funttronele verbetervoorstellen. Tegelijkertijd wordt
het ruimtebeslag van de gewenste techniek onderzocht die noodzakelijk is om een passend binnenklimaat te kunnen borgen en ruimte
biedt voor hedendaagse ICT-voorzieningen en audiovisuele middelen.
Het ontwerptearn heeft geconstateerd dat de druk op de ruimte in het
Tweede Kamercomplex hoog IS Een van de grote uitdagingen is dan
ook om voldoende ruimte te vinden voor de technische eisen en tege.
lijkertijd de minne voor werkvertrekken op peil te houden en waar
mogelijk te optimaliseren.
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het verbeteren van:
I. de entreegebieden
2. de a ansluittngen van N op de monumenten in relatie tot het vervangen van liften
3. het gebouwhart in relatie tot toenemende bezoekersstromen en de levendigheid van de Statenpassage aan de kant van de Hofplaats
als centrum van het parlementaire proces ('het centrale plein')

De noodtaak van de functionele vetbetervoorstellen komt vooral
voort uit de sterk toegenomen intensiteit waarmee het Tweede
Kamercomplex wordt gebruikt en het toegenomen belang van bevel.
ligingsmaatregelen Met het oog op deze noodzaak en de gewenste
toekomstbestendigheid van het Tweede Kamercomplex zijn aanpassingen gewenst van de gebouwentrees. de toegankelijkheid van de
histonsche gebouwen. de logistiek en de restauratieve en facilitaire
voorzieningen Ook ES het wenselijk het complexhan te optimaliseren door de ruimte onder de Plenairg Zaal en de begane grond van
het voormalig Hotel Central meer bij de Statenpassage te betrekken
en de Schepelhal en de Oude Zaal te wtaliseren door de btutkbaarheld ervan te vergoten In de volgende fase verdienen ook de inrichting en opzet van de overlegruimten. waaronder de Plenaire Zaal de
Commissiezalen en de vergaderzalen. aandacht om klaar te zijn voor
de toekomst uit het werkplekonderaoek blijkt ten slotte dat er ook
behoefte is aan een werkomgeving waarin ruimte wordt gevonden
voor goede balplekken, informeel overleg en goed gepositioneerde
print- en koffievoolzieningen, waarbij verlies van werkruimten wordt
voorkomen
Bie elk vetbetervoorstel is soberheid en doelmatigheid het ksetesch
uitgangspunt Tegelijkertijd dient in acht te worden genomen dat
de renovatie de huidige tedsmsMe en functionele gebreken herstelt
en het complex toekomstbestendig maakt voor de komende vilten.mos Iaat.
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Overzicht ingrepen
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Ai 1 VIP entree
A6 specifieke functies
Ba CSP
1-13 Grote Commissiezaal
H4 Statenlokaal
H5 Nieuwspoort
14
N1 Huisentree
aP
Na Multifunctionele ruimte
N3 Multifunctionele ruimte
N4 Ledenrestaurant
N5 Pleinrestaurant
N6 Schepelhal
N7 Sanitaire voorzieningen
N8 Publieksentree
N9 Expeditie
v1.0 N.4

Ni I Huisentree
Ingreep 1

Route bezoek
Route bewoners vanaf Plein
Uitgaande routes

BESTAANDE SITUATIE

NIEUWE SITUATIE

OUDE SITUATIE

o N.5

N4 1 Ledenrestaurant
Ingreep 4

N31 BESTAANDE SITUATIE

restaurant
N.cn.o.zo
z68,8

OUDE SITUATIE

NIEUWE SITUATIE

v Lo

N.8

N5 1 Pleinrestaurant
Ingreep 5
VERGADERSERVICE EN CENTRALE KEUKEN: DERDE VERDIEPING
BESTAAND: COMMISSIEZAAL GROOT

BANQUETING KEUKEN

VErOADERZALEN, MET PRIVATE LUNCH EN DINING MOGELIJKHEID
VERBETEREN BESTAANDE TRAP TEV. ZICHTBAARHEID
FLEXIBELE WAND
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LUXE KOFFIEVOORZIENING
VOOR VERGADERGEBIED

EERSTE VERDIEPING

EXPEDITIELIFTEN

UITGIFTE EN OPEN KEUKEN

ZITGEDEELTE PLEINRESTAURANT

N6 I VERGADERZALEN MET PRIVATE LUNCH EN DINING MOGELIJKHEID
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N8 1 Publieksentree
Ingreep 8 I fragment
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N.13

N8 1 Publieksentree 1 Landschappelijke oplossing (A)
Ingreep 81 fragment
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N9 1 Expeditie
Ingreep g

m

Expeditie
Hel voorstel n om de huidige locaties voor expeditie
aan te houden. en deze esthetisch en functioneel te
verbeteren.
Door het aanbrengen van twee hefplateaus op beide
posities is het mogelijk om een deel van de bovengrondse elementen te verhuizen naar de kelder,
waardoor het straatbeeld wordt verbeterd. Daarenboven zal de logistieke afwikkeling niet meer via
de begane grond van K plaatsvinden. maar via de
kelder uit het zicht.
De beide posities blijven in de toekomst flexibel
gebruik mogelijk maken. rekening houdende met
schone envoile stromen. en drukte :n de omgeving

t. AANMELDEN. PAALTJES ZAKKEN IN DE
GROND

2. HEK OPENEN. VRACHTWAGEN MANOEVREERT ERDOORHEEN

3. LADEN EN LOSSEN OP PLATEAU LIFTEN

1. AANMELDEN, PAALTJES ZAKKEN IN DE
GROND

2. HEK OPENEN, VRACHTWAGEN MARGEVREERT
ERDOORHEEN

3. LADEN EN LOSSEN OP PLATEAU LIFTEN

q. EXPEDITIE IN KELDER
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PLATTEGROND BEGANE GROND VAN HOTEL CENTRAL IN Ign

vi.o H.3
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Hi 1 Voorgevel

Ingreep 1 I Herstel voorgevel

Huidige situatie
► Gevel behoeft groot onderhoud
Voorgestelde ingrepen:
► Herstel Noors granieten plint
► Herstel open karakter plint
► Nieuwe materialen zijn duurzaam en innovatief, in lijn met het innovatieve karakter van het
oorspronkelijk ontwerp
► Vervangen kapotte gevelisolatie door nieuwe
isolatie geinspireerd op het oorspronkelijke
ontwerp
► Herstel stalen ramen en hekwerken
► Nieuw. duurzaam tegelwerk rondom kozijnen
► Dakbedekking van leien en keramiek conform
oorspronkelijk ontwerp
► Herstel van het oorspronkelijk warme kleurenpalet
DE VOORGEVEL VAN HOTEL CENTRAL.
CA. 1915

NIEUWE VOORGEVEL VAN HOTEL CENTRAL

DE HUIDIGE VOORGEVEL VAN
HOTEL CENTRAL

REFERENTIEDETAIL
PATHB BUITENHOF DOOR MUTTER5 EN HACK
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H4 1 Statenlokaal
Ingreep ci I aansluiting aan en activering van Statenpassage

k. Het Statenlokaal is in dit voorstel gesitueerd
op de begane grond van H. ter activatie van de
Statenpassage. Hierin draagt het restaurant bij
aan het actieve gebouwhart, waar politiek, pers
en publiek elkaar ontmoeten.
Ik Deel van de vloer van de Statenpassage, grenzend aan het Statenlokaal, wordt verhoogd als
entree naar Hen podium voor de Statenpassage;
Ik De gevel, op begane grond niveau, openen door
de originele gevelopeningen terug te brengen;
► Meubilair is flexibel te plaatsen voor de openslaande deuren, in de Statenpassage. Wanneer
de Passage vrij moet zijn van obstakels zijn deze
weg te halen.

ZICHT OP STATENPASSAGE VANUIT STATENLOKAAL

STATENLOKAAL I BESTAANDE SITUATIE

BESTAANDE SITUATIE

v lp H.8

Restaurant. Grand H6tel Cen al - La Haye ( loilande)
vi.o H.3

11:1
H5 1 Nieuwspoort
Ingreep 5 1 Begane grond

► Nieuwspoort blijft op de begane grond van gebouwdeel H. Het
vloeroppervlak is kleiner dan de huidige situatie maar efficienter en meer flexibel;

COUR

Ir De toegang voor bezoek Nieuwspoort is via de Publieksentree
van het Tweede Kamercomplex. Daarvandaan is een directe
toegang via de entreehal en een toegang via de Statenpassage. Deze zijn in principe vrij toegankelijk;
Ir In het hart van de verdieping komt de keuken, met eromheen
de bar/sociëteit, zitgedeelte restaurant en meerdere flexibel
indeelbare zalen van verschillende formaten;

4

Ir De aansluiting met het hof in gebouwdeel 1 blijft toegankelijk;
Ir De oude entree positie van het voormalige Hotel Centraal is de
nieuwe hoofdentree van Nieuwspoort;
Ir Op de keuken, centraal in het gebouw, komt een entresol voor
open werkruimten voor Nieuwspoort personeel;
Ir Met innovatie technieken proberen de ruimtelijke ervaring van
het oorspronkelijke interieur te herstellen. Dit zullen we in het
KELDER GEBOUWDEEL

vervolgtraject, wellicht met ondersteuning van een kunstenaar, verder uitwerken;

EXPEDITIE

II

Ir Boven de trap van Nieuwspoort brengen we een glazen
dakkap terug.
Ir De ruimte in de kelder van gebouwdeel 1, in de huidige situatie
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ZALEN AAN GEVEL LANGE POTEN

door Nieuwspoort gebruilct, bigt onderdeel van Nieuwspoort

RESTAURANT EN SOCIËTEIT
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KEUKEN NIEUWSPOORT
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GROTE ZAAL

ENTREES NIEUWSPOORT

NIEUWSPOORT EN STATENLOKAAL
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1-1 1 Entrees vanuit gebouw N
Ingreep 1 - begane grond

► De huidige entree wordt intensief gebruikt, er zijn vaak opstoppingen voor
de circle lock.
► Verplaatsen circle lock bij hoofdentree J naar locatie A.
► Hier (A) kan worden voorzien in zowel een circle lock als een tourniquet.
► De bestaande lift (8) een kwartslag draaien.

BESTAANDE SITUATIE ENTREEZONE

lol

lel

hal
J.00.1.02
25 m2

lol

BESTAANDE SITUATIE - DEELPLATTEGROND ENTREEZONE

slagruirr e
.00.1.04
5 m2
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NIEUWE SITUATIE - PLATTEGROND BEGANE GROND],

Si Lp
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J2. 1

Liften

Ingreep 2 - begane grond

► In afwijking op het pve, waarin gesteld is dat bij iedere entree twee liften geplaatst moeten
worden, is hier voorzien int lift. Dit stellen wij voor om de nog aanwezige monumentwaarde in
de - in het verleden veel verbouwde - oude conciërgewoning te behouden. Bovendien is er voor
een goede doorstroom van bezoekers en gebruikers een tweede lift voor handen in de zuidvleugel (D).
► Bestaande lift noordvleugel (C) handhaven, een kwartslag draaien en naar voren plaatsen, zodat
deze toegankelijk is vanuit de gang. Bij drukte kunnen gebruikers/bezoekers doorlopen naar de
tweede lift in de zuidvleugel.
► De tweede lift in de zuidvleugel (D) herpositioneren. Door deze verder naar achteren te plaatsen
kan een belangrijke verbetering in de beeldkwaliteit worden bereikt, vooral op de derde verdieping (zie onderdee116).
BESTAANDE SITUATIE NOORDVLEUGEL BEGANE GROND

NIEUWE SITUATIE - PLATTEGROND BEGANE GROND

BESTAANDE SITUATIE ZUIDVLEUGEL BEGANE GROND EN
DERDE VERDIEPING

NIEUWE SITUATIE - PLATTEGROND DERDE VERDIEPING

vr.o 1.4

13 1 Voormalige conciërgewoning
Ingreep 3 - begane grond

10.11

v i.o 1.5

141CIP/ stilteruimte
Ingreep 4 - begane grond

► Op de begane grond in de voormalige archiefzaal,10.1.b
is het centrale informatiepunt/de stilteruimte ingepast.
► Hier zijn de later ingebrachte tussenwanden verwijderd en wordt de
oorspronkelijke ruimtelijke kwaliteit van de zaal hersteld.
► Vrijstaand meubilair bepaalt functionele zones zonder de ruimtelijke kwaliteit aan te tasten.
► In de middenbeuk zijn hoofdfuncties ingepast met achtereenvolgend een
besloten spreekruimte (B) en de centrale receptiedesk (A), een ruime leestafel (C) en individuele leesstoelen (D).
► De smallere zijbeuken zijn voorzien van een semi-besloten meubel (E) voor
vertrouwelijke ter inzage gelegde stukken (J), individuele werkplekken (F),
ruime leesstoelen (G) en een informatiepunt naast de entree (H).
► De draairichting van de toegangsdeur (1) moet worden aangepast vanwege

PLATTEGROND BESTAANDE SITUATIE

vluchtmogelijkheden.

J

HISTORISCHE SITUATIE

NIEUWE SITUATIE - PLATTEGROND CIP / STILTERUIMTE

BESTAANDE SITUATIE
v1.0 1.6

Overzicht Begane Grond

functionele verbeteringen

Ingreep 1
aanpassing VIP-entree aan Binnenhof IA
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Ingreep z
nieuwe verbinding Publieksentree naar Oude Zaal
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Binnenhof

gebouw A
gebouw B
Hofplaats

INKIJKPLATTEGROND BEGANE GROND GEBOUW A
v Lo A.5

Overzicht Eerste Verdieping

functionele verbeteringen

Ingreep 3

Ingreep 4

aangepaste banqueting keuken

herstel monumentale 'Napoleon trap

Ingreep 2
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nieuwe verbinding Centrale Publieksentree naar Oude Zaal
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INKIJKPLATTEGROND EERSTE VERDIEPING GEBOUW A
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Ai 1 VIP entree

10.1.b

10.1.1D

v Lo A.8

A2 1 Route Centrale Publieksentree naar Oude Zaal
Ingreep 2 1 nieuwe verbinding vanuit de Schepelhal

Functionele verbetering
► Trap verlevendigt de Schepelhal en draagt bij
aan de oriëntatie in het complex.
► De flexibiliteit in gebruik van de Oude Zaal
wordt vergroot.
► De Oude Zaal wordt van twee zijden
benaderbaar gemaakt met een nieuwe trap en
foyer.
► De huidige roltrap wordt verwijderd en de
Schepelhal wordt geactiveerd tot publieke
hal met mogelijk ruimte geschikt voor

nieuwe trap

tentoonstellingen.
► Meer daglicht en privacy in werkruimten begane
grond voormalige Landsdrukkerij.
► Nieuwe lift zorgt voor toegankelijkheid
Evenementzalen en ondersteunende faciliteiten.
► Trappenhuis biedt een goede bereikbaarheid

nieuwe foyer

van de toiletvoorzieningen op de begane grond.

nieuwe lift

nieuwe trap

SCHEPELHAL
ROLTRAPPEN MAKEN DEEL VAN SCHEPELHAL ONBRUIKBAAR EN ROMMELIG

INKIIKPLATEEGROND EERSTE VERDIEPING (NIVEAU OUD ZAAL)
v1.0 A.9

Az 1 Route Centrale Publieksentree naar Oude Zaal
Ingreep 2 1 nieuwe verbinding vanuit de Schepelhal

Functionele verbetering
► Roltrappen worden verwijderd en vervangen
door vaste trap om ruimte Schepelhal richting
gebouw A meer te openen.
► De bestaande galerij op begane grond niveau
kan functioneren als onderdeel van de
Schepelhal door deze bij de programmering
hiervan te betrekken.
► Lift wordt toegevoegd voor directe connectie
tussen Schepelhal en eerste verdieping (nieuwe
foyer Oude Zaal).
I—,
•

—

nieuwe lift
nieuwe trap

HAL WORDT OVER VOLLE LENGTE BELEEFBAAR GEMAAKT

ZICHT OP NIEUWE TRAP NAAR OUDE ZAAL

v r.o A.10

A4 1 Herstel voormalige trap van Napoleon
Ingreep 41 herstel van de monumentale trap naar de Oude Zaal en overige monumentale zalen

Functionele verbetering
e, Herstel monumentale trap welke recht doet aan
monumentale kwaliteit van het trappenhuis.
► Zichtlijn naar entree Oude Zaal wordt weer
hersteld.
► Breedte trap wordt weer passend bij functie van
deze publieksentree van de evenementza len.
I> Realisatie nieuwe representatieve lift welke
voldoet aan de eisen van een brancardlift.
► Realisatie goederenheffer om grote goederen
van het souterrain (opslag) en de begane grond
(leveringen) naar Oude Zaal te transporteren.
I, Verbreden trap nodig om vluchtwegcapaciteit af
te stemmen op beoogde bezettingsaantallen.

zichtlijn vanaf trap naar Oude Zaal hersteld

o

4
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nieuwe goederenheffer
nieuwe representatieve lift
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HUIDIGE TRAP IS TE SMAL EN BLOKKEERT ZICHTLIJN

TRAP TE HERSTELLEN NAAR SITUATIE VAN VOOR 159H
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FRAGMENT INKUKPLATTEGROND EERSTE VERDIEPING

v J.o A.13

A6 1 Specifieke functies
Ingreep 61 Ondersteunende voorzieningen

Functionele verbetering
► Toevoeging van stilteruimte en fitnessruimte
aan complex.
► Beschikbare ruimten met daglicht worden
zoveel mogelijk benut.
► Kelder bereikbaar met nieuwe lift.
► Oriëntatie en beleving hof wordt versterkt door
nieuwe gang rondom de binnentuin.
fitness met
kleedruimten

pantry

opslag
bestaand trappenhuis

glsb ils

illi
stilteruimte

41111P4114.

'
1411:

S
r,

nieuwe trap
<4111>

nieuwe lift

♦
EEN PAUZERUIMTE ZONDER DAGLICHT IN HUIDIGE SITUATIE

•

INKIMPLATTEGROND KELDER MET DE ONDERSTEUNENDE VOORZIENINGEN

vt.o A.16

FIKM"fiWIWO

B2

P- {=1

1 Centraal Service Plein (CSP)

Ingreep 2 1 verplaatsen van onderdelen CSP naar het Comptoir Generaal

Functionele verbetering
B. De centrale ligging van het Comptoir Generaal
wordt benut door het onderbrengen van een
overkoepelende functie.
› Onderdelen van het Centraal Service Plein
worden gehuisvest op de begane grond. Het
CIP verhuist naar gebouw 1 in combinatie met
stiltewerkplekken.
10. Het CSP ligt centraal en is goed toegankelijk.
IP, Aanbod van meerdere kleinere ruimten waar
geconcentreerd gewerkt kan worden.
1.• Zichtbaarheid CSP wordt vergroot.
► Indeling is indicatief, nadere uitwerking volgt.

receptiedesk facilitair

postvakken

kantoor

kantoor
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BEPERKT DAGLICHT IN HET HUIDIGE CSP

*'. 0 I 1

,,i

\

...

.°
k 1.1
I kl

-,-,,

‘‘

A,
,..,,,;.

5--.

0
,, il 1,,-,...
.
_,
)i,
......
..''''
, ."'
:
, g \°'°
,
_t

'''' i.<4 -,--r...

1

- ' I 401(
0

.----1

postvakken

____--,j,

;,

SCHEPELHAL
receptiedesk ICT

werkplekken CSP
werkplek CSP
HUIDIGE LOCATIE CSP ONDER DE PLENAIRE ZAAL

to

INKUKPLATTEGROND BEGANE GROND

CSP Facilitair/ICT:
► Repro
II> Post
► Kantoorartikelen
► ICT middelen
► ICT helpdesk

v l.o B.7

B4 1 Verbinding met gebouw C
Ingreep 4 l integraal toegankelijke verbinding tussen gebouw Ben C op tweede verdieping

Functionele verbetering
I> Via een gelijkvloerse verbinding tussen gebouw
Ben C op de tweede verdieping wordt het
gehele functionele verdiepingsoppervlak van
Comptoir Generaal en gebouw C integraal
toegankelijk gemaakt.
l> De nieuwe lift in combinatie met een
gelijkvloerse connectie op de tweede verdieping
tussen gebouw Ben C neemt de functie
bestaande -niet integraal toegankelijke- lift in
gebouw C over.
I. Met de gelijkvloerse integraal toegankelijke
verbinding tussen gebouw Ben C is de gehele

nieuwe (brancardijif t
schepelge bouw

tweede verdieping van gebouw B en C met een
brancard bereikbaar

gebouw B

gebouw C

lift niet integraal
toegankelijk

INTEGRAAL TOEGANrruin GEBIED VANUIT LIFT

mmo..mmillOo. BEREIK iNTEGRAAL TOEGANKEUIKE ROUTE VANUIT 1T TE,

um

will> INTEGRAAL ICEGAVELIIKE VERBINDING BIET GEBOUW`,

NIEUWE BOORTOOPLITT (BRANCARCLIET)

BESTAANDE KIFT (GEEN BRANCARCTILT)

e

OVERGANG NIET INTEGRAAL

gebouw N

remoiKEI,K
OVERZICHT INTEGRALE TOEGANKELIJKHEID TWEEDE VERDIEPING GEBOUW B EN C

vt.0

-

GEBOWNDEEL C

Ci Entrees en verbindingen
Ingreep t Binnenkomen vanuit gebouw N, verbindingen tussen gebouw B, C en K.

Functionele verbetering
► Op de begane grond wordt een nieuwe verbinding voorgesteld met gebouw K door het
beglazen van de bestaande onderdoorgang.
► De beglaasde onderdoorgang verkort de route
van en naar de entree aan het Plein en geeft
ook toegang tot de buitenruimte, de 'groene
gracht'.
► Door de gang alleen wind- en waterdicht uit te
voeren en niet te klimatiseren is het mogelijk
deze ook echt transparant uit te voren zodat er
zicht vanuit de gang in N richting het Torentje
komt.

VERBINDINGEN EN ONTSLUITING GEBOUWEN B. C. K EN N (BEGANE GROND)

VERBINDING GEBOUW( ENK.
BESTAAND

VERBINDING GEBOUW C EN K.
NIEUW

vr.o C.4

1 Trap

naar

verdieping

C2
2e
ie
Ingreep 2 1 Uitbreiding van de traphal naar de 2e verdieping, ontmoetingsplek onder het dak

Functionele verbetering
► De huidige slecht lopende en lastig vindbare trap tussen en z verdieping
kan vervangen worden door een nieuwe trap die direct vanuit het historische trappenhuis toegankelijk is.
► Daarmee ontstaat een representatief trappenhuis dat alle verdiepingen
verbindt en tegelijk aansluiting geeft op gebouw K.
► Op de 0 verdieping wordt in de nieuwe traphal de kapconstructie weer
zichtbaar gemaakt en wordt een onbenutte zolderruimte ingericht als
ontmoetingsplek die ook als uitloop van de Grenadierszaal kan functioneren.

R' VERDIEPING

INFORMELE
ONTMOETINGSPLE

BESTAANDE
VERBINDING
MET
GEBOUW K

EEN VLOERNIVEAU
OP VERDIEPING

VERDIEPING

NIEUWE
VERBINDING
MET
GEBOUW K
EN TUIN

NIEUWE TRAP '

BEGANE GROND

TRAPHAL, BESTAAND

TRAPHAL. NIEUW

v Lo C.7

Cz 1 Trap 1e naar 2e verdieping
Ingreep 2 Uitbreiding van de traphal naar de a' verdieping, ontmoetingsplek onder het dak

10.1.b

Gebouwdeel C I ze verdieping
1
schaal zeo

v i.o C.8

•

•

GEBOUWDEEL C

Gebouw K
Overzicht ingrepen

C
3
Cl
0
D

l Een nieuw gebouwhart
Centraal trappenhuis

Entrees en ontmoeten

1 Dakverdieping
Algemene voorzieningen

v .i.o K.5

K2 1 Centraal trappenhuis
Ingreep 2 Verbeteren bestaande trap, toevoegen loopbruggen

LOOPBRUGGEN OP
IE EN zE VERDIEPING

BESTAAND

NIVEAUVERSCHILLEN
BEGANE GROND VEREFFEND

NIEUW

vi.o

K3 1 Entrees en ontmoeten
Ingreep 3 1 Verbeteren entree vanuit N, ontmoetingsplekken

ONTMOETINGSPLEK VERDIEPING. NIEUW

ONTMOETINGSPLEK

a' VERDIEPING. HUIDIG

LIFTEN

VERBINDING MET
GEBOUW C

BEGANE GROND. NIEUW

1. VERDIEPING. NIEUW

VERDIEPING. NIEUW

vio K.13

K3 1 Entrees en ontmoeten

10.1.b

Ingreep 311' verdieping

bouwdeel K 1 se verdieping

111

(7)

schaal s zoo

vi.o K.14

1;1

K4 1 Dakverdieping

Ingreep 4 J Nieuwe verhoogde dakkap met extra kantoorruimte

DAKAANZICHT, NIEUW

10.1.b
,!!""ell

)111

ie.
A

LANDSDOORSNEDE OVER KANTOREN EN ATRIA, NIEUW

v 1.o K.-16
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