
Gebouw H 
Renovatievisie 

Beknopte bouwgeschiedenis 

Het huidige Hotel Central had een voorganger, die in 
1879 op dezelfde plek gebouwd is. Dit eerste Hotel 
Central was echter dermate slecht gebouwd, dat 
de eerste gebreken al snel na oplevering zichtbaar 
werden. Blijkbaar heeft men het verval niet kunnen 
stuiten zodat besloten werd het gebouw te slopen. 
Tussen 1g11 en 1913 ontstond Hotel Central in zijn 
huidige vorm. Dit functioneerde goed tot men in 
1941, ten tijde van de Duitse bezetting, besloot het 
interieur van het café- restaurant en de entresol 
grondig te renoveren naar de mode van die tijd. 
Daarbij werden de plafonds verlaagd, waardoor 
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de betonnen constructies aan het zicht onttrokken 
werden, en werden de afwerkingen strakker. Direct 
na de oorlog geven de eigenaren de horeca een 
nieuwe impuls met de verbouwing van de biljartzaal 
naar danszaal. Ook hierbij verdween een deel van de 
originele afwerkingen. 
Ongetwijfeld zijn de hotelkamers in de loop der jaren 
gemoderniseerd maar deze wijzigingen zijn niet 
terug te vinden in de archieven. Uit de tekeningen 
kunnen we wel opmaken dat men in 1955 een deel 
van de kap op de 4e verdieping vergroot om enkele 
hotelkamers te kunnen toevoegen. Bij deze reno-
vatie wordt het interieur wederom aangepast en 
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Gebouw H 
Renovatievisie 

worden verschillende sierelementen van de koepels 
verwijderd en wordt het glas in de centrale koepel 
vervangen door leien. 
In 1966-1967 worden de laatste restanten van de 
kapconstructie op de 4e verdieping vervangen door 
metselwerk en een plat dak. Het dakvlak aan de 
straatzijde wordt vervangen door een gevel met 
aluminium kozijnen. 
Bij deze renovatie worden alle kamers voorzien van 
een badkamer. Daarbij gaat de gehele inrichting op 
de schop. 

In 1974 koopt de Rijksoverheid het gebouw als 
uitbreiding van de naastgelegen Tweede Kamer. 
Als de grootscheepse verbouwing van het gehele 

:ai_  

Tweede Kamercomplex op stapel staat, onderzoekt 
men de mogelijkheden om Hotel te vervangen door 
nieuwbouw. Vanwege de zeer efficiënte indeling en 
het grote aantal werkkamers besluit men dat niet 
te doen. In de jaren 1985-1992 wordt het gebouw 
wederom grondig gerenoveerd en verdwijnt de 
kenmerkende, maar technisch inmiddels in zeer 
slechte staat verkerende tegelbekleding van de gevel 
en vallen ook de laatste restanten van het origi-
nele interieur ten prooi aan de renovatie van het 
betonnen casco. 
Al met al kunnen we concluderen dat er veel van 
het originele bouwmateriaal verloren gegaan is. De 
waarderingskaarten uit het bouwhistorisch onder-
zoek bevestigen dat. 
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Gebouw H 
Renovatievisie 
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ORIGINEEL HEKWERK EN ORIGINELE STALEN KOZIJNEN 

ÉÉN DER RESTERENDE KOLOMMEN IN ORIGINEELTEGELWERK 

Ik 

Huidige toestand 
Uit de bouwgeschiedenis blijkt dat het pand diverse 
keren aangepast is aan gewijzigde gebruikerswensen 
en de dan geldende interieurtrends. Eind jaren'8o is 
ook de buitenzijde grondig aangepakt. Door de tech-
nisch slechte staat van het keramiek is dit verwijderd 
en vervangen door een dunne laag gevelisolatie met 
geel stucwerk en voorzien van vlakken met groen 
tegelwerk. De koepels zijn bekleed met een groen 
kunststof en de kappen zijn vervangen door een 
echte verdieping om te voldoen aan de toenemende 
behoefte aan ruimte. Uit het interieur verdwenen, op 
vier kolommen op de begane grond na, alle origi-
nele afwerkingen. De gevel aan de Statenpassage 
is geheel nieuw ontworpen waarbij diverse gevelo-
peningen zijn dichtgezel. De nieuwe stalen ramen 
werden vlak in de gevel aangebracht. 

DE VOORGEVELANNO zozo. DE VOORMALIGE INGANG VAN HET HOTEL IS DICHTGEZET, HET STRAATBEELD ZEER GESLOTEN. 
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Gebouw H 
Renovatievisie 

Door het ophogen van de vloer aan de straatzijde en 
het toepassen van donkere en enigszins spiegelende 
beglazing is een vrij gesloten gevel ontstaan, die zich 
min of meer afkeert van de stad. 

Anna zozo is ook de renovatie van midden jaren'8o 
aan het einde van zijn technische levensduur. Het 
eens zo trotse en rijk gedecoreerde gebouw verkeert 
in een deplorabele staat van onderhoud. De gevels 
hebben dringend groot onderhoud nodigen het 
interieur op de verdiepingen is sleets. Wat resteert 
van het originele gebouw is het betonnen skelet, 
een groot deel van de oorspronkelijke indeling op 
de verdiepingen, de natuurstenen plint en de stalen 
ramen en hekwerken op de verdiepingen aan de zijde 
van de Lange Poten. Op slechts een paar plekken zijn 
nog restanten van het tegelwerk aanwezig. 

I 

_ W, 

ORIGINELE TRAPPEN BEKLEED EN NIEUWE BALUSTRADEN 

� 

INTERIEUR OP DE ETAGES. HET TAPIJT IS RECENT VERVANGEN.  DE GEVEL IS ZEER GESLOTEN NAAR DE STATENPASSAGE PLAFONDS NIEUWSPOORTZIJN FORS LAGER DAN ORIGINEEL BETONNEN CONSTRUCTIE IS OP BGG NOG DEELS ZICHTBAAR 
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Gebouw H 
Renovatievisie 

IMPRESSIE VAN DE VOORGEVEL MET HERNIEUWDE GRANDEUR NARE N OVATIE 

Renovatievisie 

Hotel Centra  was in de kern een zeer modern 
gebouw met een rijk vormgegeven interieur en voor-
gevel. Zowel de toegepaste bouwmethoden als de 
technische installaties waren zeer vooruitstrevend. 
Het gebouw was ontworpen om te behagen, zowel 
visueel als qua comfort en gebruiksgemak. 
De basisopzet van dit eens zo vooruitstrevende 
gebouw is nog aanwezig in de vorm van het 
betonnen skelet en de stalen ramen. De indeling van 
de verdiepingen is nog grotendeels intact en blijkt 
ook heden ten dage nog goed te functioneren. De 
slimme opzet van de plattegrond bewijst hier zijn 
tijdloze kwaliteit. De gevel aan de Lange Poten is in 
opzet nog vrijwel identiek aan het origineel maar 
mist de verfijning en het reliëf van het origineel en is 
dringend aan groot onderhoud toe. Vrijwel alle deco-
raties zijn verdwenen. 

Met de renovatie willen we van het gebouw weer een 
comfortabele en aantrekkelijke verblijfsplek maken 
voor zijn gebruikers, met een meer open karakter 
naar het openbare gebied. Onder dit openbare 
gebied valt nu ook de Statenpassage aan de voorma-
lige achterzijde van het gebouw. De oorspronkelijke 
ruimtelijke opzet biedt voldoende aanknopings-
punten en inspiratie om het nieuwe programma een 
logische plek te geven. 
Zo krijgt de oude entree van het Hotel een nieuwe 
functie als entree voor Nieuwspoort en worden de 
diverse horeca-ruimten van Nieuwspoortgeorgani-
seerd rondom een centrale cluster van voorzieningen 
net zoals dat oorspronkelijk het geval was. Op de 
verdiepingen blijft de structuur vrijwel ongewij-
zigd en komen, net als in het origineel, de sanitaire 
voorzieningen weer in het middengebied. Op de 4e 
verdieping zorgt een nieuw volume tussen de beide 
lichthoven, voor extra werkplekken en een verbe-
terde routing. 
Vanuit historisch en duurzaamheidsperspectief, staat 
het behoud van het nog aanwezige historisch waar-
devolle materiaal voorop. Met innovatie technieken 
wordt de voorgevel weer in oude luister hersteld en 
de isolatiewaarde verbeterd, zonder de oude gevels 
te reconstrueren. 
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Gebouw H 
Renovatievisie 

IMPRESSIE VAN DE VOORGEVEL VANAF HET KAMERBALKON HET HOTEL HERWINT ZIJN OPEN KARAKTER NAAR HET OPENBAAR GEB IEDAAN DE STATEN PASSAGE 

De gevel aan de Statenpassage wordt op de begane 
grond geopend en aantrekkelijker gemaakt door de 
oude ramen in het beton te openen en te vergroten. 
Achter deze gevel wordt het nieuwe Statenlokaal 
een centrale ontmoetingsplek voor burger, pers en 
politiek. Een nieuw plateau overbrugt het bestaande 
hoogteverschil en vormt een uitnodigend gebaar 
naar het publiek. Op de huidige plek van de pers-
zalen van Nieuwspoort, is een grote commissiezaal 
ontworpen. Hiermee krijgt de gehele begane grond 
gevel van Hotel aan de Statenpassage functies die 
een directe relatie hebben met de Tweede Kamer. De 
gevelindeling op de verdiepingen wordt grotendeels 
gehandhaafd maar krijgt bij het vervangen van het 
stucwerk meer reliëf en tekening, net als dat vroeger 
gedaan is. Minder zichtbaar is het vernieuwen van 
de bestaande gebouwinstallaties. Deze zijn verou-
derd en voldoen niet raseer aan de eisen van deze 

tijd. Met het vernieuwen krijgen de gebruikers weer 
comfort en gebruiksgemak, net zoals dat in i4ri 
het geval was. 10.1.b Wob 

10. 1.b Wob 
10.1.b Wob  Hiermee 
worden kostbare werkplekken in H gespaard en 
hoeft ook de zolder van J niet onnodig ingrijpend te 
worden verbouwd. 
Het verouderde en versleten interieur krijgt ook een 
grondige opknapbeurt. De plafonds met nieuwe 
installaties en de wandafwerkingen krijgen een 
warmere uitstraling en bij het gebouw passende 
kleuren. Het geheel zal resulteren in een gebouw 
met hernieuwde grandeur, een prettig thuis voor 
de medewerkers van de Tweede Kamer der Staten 
Generaal. 
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Hi: entrees vanuit N 
plattegrond eerste verdieping 1 
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10.1.b Wob 

10-1.b Wob 

10.1.b Wob 

Hi BEGANE GROND 1 BESTAANDE SITUATIE 

► De aansluitingen met gebouwdeel N blijven op 

de huidige posities; 

► Vanaf de brug, op de eerste verdieping, in 

gebouwdeel N loop je nu tegen twee liften aan. 

Een liftkern verwijderen we en stellen we voor 

te vervangen door een trap om de eerste verdie-

ping toegankelijker te maken; 

► De route vanaf de ministerkamers naar de 

plenaire zaal gaat via een steile trap. Wijstellen 

voor hier de tweede lift naast te plaatsen zodat 

deze route ook integraal toegankelijk is; 

► De huidige (vluchtroute) trappen blijven 

behouden. 
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Hz: Gevel Statenpassage 
Openen geel 

ORIGINELE ACHTERGEVEL VAN HOTEL CENTRAL 

NIEUWE GEVEL VAN HOTEL CENTRALAAN DE STATENPASSAGE MET VAST PODIUM MET LOOP- EN ZITTREDEN 

Huidige situatie 
g o 

Gevel is zeer gesloten en mist tellef 

► Achter het stucwerk is de originele betonnen gevel nog grotendeels aanwezig 

Voorgestelde ingrepen: 

► Herstel van de oorspronkelijke contouren voor meer bruikbaar oppervlak in 

gebouw H 

► Bestaande stalen puien behouden, te openen delen vastzetten tbv rookwering 

► Gevel opdikken en opnieuw stuccen tbv verbetering akoestiek en luchtdichting 

kozijnen 

► Lateien en waterslagen in nieuwe gevel herstellen historisch beeld 

► Nieuwe ramen tpv trappenhuizen brengen licht in het nu donkere trappenhuis 

► Herstel van originele openingen op de begane grond zorgt voor een open en 

vriendelijke plint 

► Podium zorgt voor goede verbinding H met Statenpassage en creëert prettige 

plek in de hal 

HUIDIGE GEVELVAN HOTEL CENTRALAAN DE STATENPASSAGE 

Voorontwerp Tweede Kamer 1 VO o.z l  ̀oq-o3-zoz1 1 H.16 



H3: Gevel  Lange Poten 
Herstel gevel 

NIEUWE VOORGEVEL VAN HOTEL CENTRAL 

DE VOORGEVEL VAN HOTEL CENTRAL, 
CA. 1915 

DE HUI DIGE VOORGEVEL VAN 
HOTEL CENTRAL 

Huidige situatie 

► Gevel behoeft groot onderhoud 

Voorgestelde ingrepen: 

► Herstel Noors granieten plint 

► Herstel open karakter plint 

► Nieuwe materialen zijn duurzaam en innova-

tief, in lijn met het innovatieve karakter van het 

oorspronkelijk ontwerp 

► Vervangen kapotte gevelisolatie door nieuwe 

isolatie geïnspireerd 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 

N 
REFERENTIEDETAIL: 
PATHÉ BUITENHOF DOOR MUTTERS EN HACK 
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Concept "eivallen 

H4: Balkons 
Gevel Lange Poten 

Toegankelijkheid balkons 
In de huidige situatie zijn de balkons niet toegan-

kelijk. Origineel waren de balkons wel toegankelijk 
en dienden als buitenruimte voor de luxere hotel-
kamers. Hoewel het wederom toegankelijk maken 

van de balkons in lijn is met het origineel ontwerp, 

moeten in dat geval ten aanzien van het bouwbesluit 

maatregelen getroffen worden diejuist afbreuk doen 

aan het beeld van de gevel. Dit leidt tot een andere 

oplossingsrichting: het niet toegankelijk maken van 

de balkons op de tweede etage, en het afdekken 

van de balkons op de eerste etage. Hiermee kunnen 
tevens technische mankementen van de balkons 
worden opgevangen die de gevel nu beschadigen 

(lekkage/vervuiling). Het niet toegankelijk maken van 

de balkons op de eerste etage stelt de architect in 

staat het niet-originele hekwerk te verwijderen en de 

schade die de bevestiging van een dergelijke door-

valbeveilging aan het balkon heeft toegebracht in de 
toekomst te voorkomen. 

De hiernaast weergegeven bestaande situatie en 
alternatief ontwerp geven de voorgestelde oplos-
singsrichting weer die in het DO verder onderzocht 

wordt. 
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BALKONS IN HET VOORONTWERP 

� � 

Bestaande situatie: 

Balkon ze etage: 
• Constructieve onvei-
ligheid 

• Hekwerk te laag om 
aan Bouwbesluiteisen 
te voldoen 

• Vervuiling 
• Deuren permanent 
afgesloten, niet 
wenselijk 

• Verouderde afwerking 
laat los 

Balkon re etage: 
• Niet-origineel 
hekwerk  is te laag 

• Lekkages 
• Vervuiling 
• Deuren permanent 
afgesloten, niet 
wenselijk 

• Verouderde afwerking 
laat los 

• 10.1.b Wob 
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H4: Balkons 
Gevel Lange Poten 
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ALTERNATIEF ONTWERP VOOR DE BALKONS 

Balkon ze etage: 
• Deuren wederom te openen, naar binnen, als Frans 

balkon 

• Kozijn voorzien van beveiliging tegen betreden 

balkan 

• Schuin aflopende afwerking tegen projectielen 

Balkon ie etage: 

• Afvullen en afsluiten met schuin aflopend materiaal: 
Heft lekkages op 

Gaat vervuiling tegen 

10.1.b Wob 
• Deuren vervangen door naar binnen openende ramen 
• Geisoleerde borstwering onder ramen 
10.1.b Wob 

• Verouderde afwerking vervangen 
• Niet-origineel hekwerk verwijderen 
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H5: Dakkap 
Techniekzolder 

Speerpunt van de renovatie van de Tweede Kamer 

Is het creëren van een prettig binnenklimaat. Het 
gevolg daarvan is een toename van de ruimte die 
nodig is voor klimaatinstallaties,10.1.b Wob 

10.1.b Wob 
s 

uitdrukkelijk niet de bedoeling te historiseren. Om 
te kunnen voldoen aan de eisen ten aanzien van 
Isolatie en een gewenste technische levensduur van 

zo jaar te kunnen garanderen, moeten de bestaande 

dakbedekking en isolatie vervangen worden. In het 

vervolgtraject wordt onderzocht of bij deze ingreep 

ook aanvullende maatregelen met betrekking tot 
duurzaamheid genomen kunnen worden. Daarnaast 
wordt onderzocht of de zolder ruimte kan bieden aan 
extra vierkante meters gebruiksruimte. 
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SCHEMATISCH DOORSNEDE VAN H MET DE NIEUWE KLIMAAT INSTALLATIES 
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H6: Overzicht ontmoetingsplekken 
TWEE MOGELIJKE PRINCIPES 

� / 

/ 

KANTOORRUIMTEN VOORZIEN VAN MELKGLAS ONTMOETINGSRUIMTE MET PANTRY EN PRINTERS BESTAANDE SITUATIE 

► In het hartvan de werkverdiepingen, inde lijn 

van de overige gebouwdelen, gekoppeld aan de 

gebouwtoegangen va nuit gebouwdeel N, komen 

centrale ontmoetingsplekken met printer, 

pantry, toilet, vergader- en belruimten. 

► Samen met de gebouwgebruikers willen we dit 

gebied in de volgende fasen verder functioneel 

uitwerken. 
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