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Statenlokaal 
aansluiting aan en activering van Statenpassage 

KEUKEN STATENLOKAAL 

STATENLOKAAL I BESTAANDE SITUATI E BESTAANDE SITUATIE 

Het Statenlokaal is in dit voorstel gesitueerd op de 
begane grond van H, ter activatie van de Statenpas-
sage. Hierin draagt het restaurant bij aan het actieve 
gebouwhart, waar politiek, pers en publiek elkaar 
ontmoeten. 

Deel van de vloer van de Statenpassage, grenzend 
aan het Statenlokaal, wordt verhoogd als entree naar 
H en podium voor de Statenpassage; 

De gevel, op begane grond niveau, wordt geopend 
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. 
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Commissie- en vergaderzalen en Plenaire Zaal 
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13EGANEG ROND:  MULTIFUNCTIONELE ZAAL, KLEINE COMMISSIEZALEN EN NIEUWE GROTE COMMISSIE 

ZAAL IN H 

t 

TWEEDE VERDIEPING: PUBLIEKE TRIBUNE VAN DE PLENAIRE VERGADERZAAL, DRIE GROTE COMMISSIE-

ZALEN EN VERGADERZALEN MET LUNCH EN DINER MOGELIJKHEDEN 

DERDE VERDIEPING 

EERSTE VERDIEPING: VERGADERZALEN EN PLENAIRE VERGADERZAAL 
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Nieuwe grote commissiezaal 

+mok 
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TOEGANG PUBLIEK 

TOEGANG BEWONERS 

.NIEUWSPOORT 

De in het pve gevraagde grote commissiezaal, extra 
tov de grote commissie zalen in de vergadertorens in 
gebouwdeel N is gesitueerd in bouwdeel H, aangren-
zend aan de Statenpassage; 
Hiermee is de zone van bouwdeel H gelegen aan de 
Statenpassage volledig voorzien van Kamerfuncties; 
De gevel, op begane grond niveau, openen door de 
originele gevelopeningen terug te brengen; 
Gescheiden toegang voor bewoners en publiek. 

Voorontwerp Tweede Kamer 1 VO 0.2  04-o3-z0z1 1 N.17 



Schepelhal 

VASTE TRAP 

i 

Schepelhal 
De Schepelhal krijgt ruimtelijk een verbeterde vorm 
voor actiever gebruik en inrichting. Het balkon op de 
eerste verdieping wordt ingezet als publieksgebied 
en de roltrappen worden vervangen door een vaste 
trap en lift die minder beslag leggen op de ruimte in 
de hal. 
Om de Statenpassage ruimte te geven voor het 

_r om actievere ontmoeten neemt de Schepelhal de rol van 

KOPPELING PUBLIEKSENTREE 

BEHOUD VAN BALKON OP 
NIVEAU BEGANE GROND 

contemplatieve sfeer opzich. Hier past een inrichting 
met een vaste expositie over onze parlementaire 
geschiedenis met ook veel ruimte voor presentaties 
van actuele politiek/maatschappelijke onderwerpen. 
Er is ruimte om te zitten en te lezen in een sfeer als in 
een bibliotheek. 
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Concept penrallen 

Ni: Commissie- en vergaderzalen en Plenaire Zaal 
vergroting van capaciteit door toevoeging grote commissiezaal en vergaderzalen 
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TWEEDE VERDIEPING: PUBLIEKE TRIBUNE VAN DE PLENAIRE VERGADERZAAL, DRIEG ROTE  COMMISSIE-

ZALEN EN VERGADERZALEN MET LUCH EN DINER MOGELIJKHEDEN 

DERDE VERDIEPING 
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EERSTE VERDIEPING: VERGADERZALEN EN PLENAIRE VERGADERZAAL 
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Concept - Men 

Nz: Huisentree 
Ingreep N2 

Huisentree 
De entree aan het Plein behoudt zijn functie als Huisentree 
voor de bewoners van het panden hun gasten. Het uitsluitend 
toelaten van 'gekenden' als bezoekers zal de entreeproced ure bij 
deze entree kunnen vereenvoudigen. 

De gebouwmodule achter de receptiebalie, waar zich nu toilet-
groepen bevinden, zal deels als scanruimte worden ingericht, 

gelegen achter de ontvangstbalie. De Statenpassage zal hierdoor 
onbelemmerd door obstakels tot aan de Pleingevel doorlopen. 

Route bezoek 

Route bewoners vanaf Plein 

• 

BESTAANDE SITUATIE 

Uitgaande routes 
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Cmcept re";Sen 

N3: Expeditie 
Twee expeditiehoen met ondergrondse opslag 
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i. AANMELDEN, PAALTJES ZAKKEN INDE  z. HEK OPENEN, VRACHTWAGEN MANOE-
GROND 
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VREERT ERDOORHEEN 

�1�"::S WOO .�y4 
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3. LADEN  SEN OP PLATEAU LIFTEN 

i. AANMELDEN, PAALTJES ZAKKEN IN DE  2. HEK OPENEN, VRACHTWAGEN MANOE-  3. LADEN EN LOSSEN OP PLATEAU LIFTEN 

GROND  VREERT ERDOORHEEN 

Expeditie 
Het voorstel is om de huidige locaties voorexpeditie 
aan te houden, en deze esthetisch en functioneel te 
verbeteren. 

Door het aanbrengen van twee hefplateaus op beide 
posities is hel mogelijk om een deel van de boven-
grondse elementen te verhuizen naar de kelder, 
waardoor hel straalbeeld wordt verbeterd. Daa r-
en hoven 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 en vuile stromen, en drukte in de omgeving. 

10.1.b Wob 

q. EXPEDITIE IN KELDER 
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N4: Tunnel en lift tussen N en P 
Doorgang vanuit -i en verbetering toegankelijkheid 
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BESTAANDE TOEGANG MET TRAP NAAR DE TWEEDE KELDERVERDIEPING VAN DE PARKEERGARAGE 
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NIEUWE TOESTAND MET VERBREDE VERBINDINGSTUNNEL NAAR DE EERSTE KELDERVERDIEPING VAN DE PARKEERGARAGE 

L� 

► Om vanuit de parkeergarage vanuit 

toegankelijkheldsperspectiefzonder trap bij de 

Huisentree uit te komen, dient de bestaande 

tunnel te worden verbreed; 

► Het voorstel is om een deel van het vloerveld 

van de kelder hiervoor te verlagen, zodat er geen 

hefplateau of dergelijk middel toegepast hoeft 

te worden; 

► Deze tunnel biedt tevens de mogelijkheid om 

in de toekomst een deel van de expeditie via de 

parking te kunnen laten verlopen, wanneer de 

wijze van transporteren dit toe zou laten. 
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N5: Extra lift in perstoren 
Toegankelijk maken van de perstoren voor brancards 

(t-11)Tx 

:x 

BESTAAND 

 4F 

„I '" f 

(111121 

Ge verdieping 2475D P (bestaand) 

NIEU W BESTAAND 

A 

6e verdieping 14750.P Inieuw) doorsnede [ ]nieuw)  

1P 11a  In  
+° Low. 

verdiepina 11+700+P Ibestaand) 3e verdiep rg 1,L100+P Inieuw) 

M11  Iryl?I 

1e verdigping_4900-P (bestaand) 

princiDe trappenhuis (bestaand) 
ee3... grmE h'm?. ve.E-ep,g 
ryns4'n4rr.  v9Ma1_n3nn 
�á �3pm1 

3enveN kD'np 1: n ve nnfepinq 
apt.m.n4 � ]]gmt9,�e,lnn 
alptná C3"lpn 

1p� 

1e verdieping 4900+P (nieuw) 

Drinc0e trappenhuis Inieuw) 
fepn. grmá Iïm 2. w,akory 
ppkgg9?j1.,Mn .9g93�"�p.,2nn 
1aMmá t90mi 
� nnikpn9l�v Ie ve áepuq 
ephd. 2p9{.nn 1$07SdYl.emn 
anIRá19La1. 

., 
I 

intl  i9tz) 

doorsnede D (nieuw] 

I 

� 

NIEU W 

r 
44YJ 

principe dccrsieden -.0.v 3e verdieDira t/m Be, verd eunq 

��nOm 

9B  t9[  � 11111 

doorsnede MnieuJ 

principe doorsneden - p.v begane grond t/m 2e verdiep ne 

(maten in het werk contrclereil 

doorsnede B (nieuw] 

► Inpassing van een tweede lift in de 

Perstoren naar aanleiding van de 

integraletoegankelijkheid omtrent 

brancardliften en het verzoek van 

de pers voor een tweede lift; 

► Hiervoor worden de bestaande 
(lift)schachten uitgebreid en wordt 

de schacht verplaatst naar het 

trappenhuis. De trap krijgt een 

nieuwe vorm; 
► Constructief dient hiervoor tijdens 

de bouw op iedere verdieping een 

tijdelijke onderstempeling aange-

bracht te worden. 
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Concept vervallen 
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N6: Koppeling gebouwdeel H ("blok") 
Toevoeging van blok met sanitair, liften, entrees en de ledenrestaurantkeuken 
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H.i 1keuken leden-
restaurant 
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► Eén van de liften aan de noordzijde wordt 

verwijderd voor een betere verbinding en zicht-

relatie tussen bouwdeel N en H. Deze lift wordt 

teruggeplaatst in een facilitair blok dat aan de 

westzijde van bouwdeel H en in bouwdeel N 

wordt geplaatst. 

► De route vanaf de ministerkamers naar de 

plenaire zaal gaat via een steile trap. Wij stellen 

voor hier de tweede lift naast te plaatsen zodat 

deze route ook integraal toegankelijk is; de trap 

komt hier naast te liggen. 

► De huidige (vluchtroute) trappenhuizen blijven 

behouden. 
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N7„8,9: Restaurants 
Overzicht 
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BEGANE GROND: STATENLOKAAL EN RUIMTE ONDER PLENAIRE ZAAL 
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TWEEDE VERDIEPING DERDE VERDIEPING: CENTRALE KEUKEN EN TUSSENOPSLAG LEDENRESTAURANT 

EERSTE VERDIEPING: LEDENRESTAURANT EN PLEINRESTALIRANT MET KOFFIEHOEK 
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Voorontwerp Tweede Kamer 1 VO 0.2  �"  oq-o3-zozo � N-25 



cancep„enaiw 

N7: Ledenrestaurant 

IN/UIT 

espressobar 

zitgebied 

sanitaire voorziening voor  open keuken 
kamerleden 

IN/UIT 

BESTAANDE SITUATIE 

Ledenrestaurant 
Het Ledenrestaurant blijft binnen de bestaande contouren van 
de buitengevel en krijgt aan de kant van de Plenaire Zaal een 
aantrekkelijke uitbreiding. 
De keuken van het Ledenrestaurant is uitgebreid aan de zijde van het 
huidige sanitaire blok. Naast het keukenblok, is er een open keuken 
voorzien in het restaurant. 

Er is voorzien in een eigen adequate toiletvooriienirg in het 
Ledenrestaurant. 
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Concept vervallen 

N$: Pleinrestaurant 
Pleinrestaurant 
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BESTAANDE SITUATIE 

Pleinrestaurant 
Het huidige kamerrestaurant, verdeeld over den ivea us i en z, wordt in 
dit voorstel geconcentreerd op de eerste verdieping. 
De vrijkomende ruimte op laag z wordt ingevuld met één nieuwe grote 
vergaderzaal gecombineerd met vier à vijf kleinere vergaderzalen, alle 
zonder publieksaccommodatie. Door goede bereikbaarheid vanuit de 
keuken zijn deze zalen bij uitstek geschikt vooreen lunch-vergader-
functie. 

De restaurantruimte op de eerste verdieping zal opnieuw worden inge-
richt maar in contouren niet veranderen. Tijdens lunch-en dineruren 
worden maaltijden geserveerd. In de indeling van het restaurant wordt 
gestreefd naar een mooie inpassing in de structuur van het gebouw 
en een variatie in mate van privacy. Zo wordt onderscheid gemaakt 
tussen een open zitgedeelte, open coupë s aan de zijkant en afsluitbare 
ru imtes voor grotere groepen. 
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N8: Pleinrestaurant 
Statencafé 
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Pleinrestaurant 
Het huidige kamerrestaurant, verdeeld overde niveaus 1 en 2, wordt in 
dit voorstel geconcentreerd op de eerste verdieping. 
De vrijkomende ruimte op laagt wordt ingevuld metéén nieuwe grote 
vergaderzaal gecombineerd met vier à vijf kleinere vergaderzalen, alle 
zonder publieksaccommodatie. Door goede bereikbaarheid vanuit de 
keuken zijn deze zalen bij uitstek geschikt voor een lunch-vergader-
functie. 

Nieuw is de herinrichtingvan het derde vergaderblok tot een open, 
flexibel vergaderconcept. Dit n ieuwe Statencafé dientals koffiehoek 
en functioneert tevens als overloop voor wanneer hetzitgedeelte in 
het naastgelegen gedeelte in capaciteit niet toereikend is. Ook hier is 
een variatie te vinden in een open zitgedeelte, meer privacy biedende 
coupé's aan de zijkant en een afsluitbaar gedeelte voor een grotere 
groep. 
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Ng: Centrale keuken 
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Bestaande toestand 
Begane grond 
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Nieuwe  toestand 
Begane grond 
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Bestaande toestand 
Eerste verdieping 
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