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18� eeuw 

i8° eeuw 

Korte nhors 
zo" eeuw 

DE ONDERDELEN V,AN GE ROU W A 

voormalig Nieuw Stadhouderlijk Paleis 

18 eeuw 

Historische panden 

17E-egt eeuw 

voormalige Landsdrukkerij 
18̀ eeuw 

Hofpoort- en Pompgebouw 

17"-'8 eeuw 

Schepelhal 
20 eeuw 
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Overzicht Kelder Verdieping 
functionele verbeteringen 

�aad 

van 

State 

Hofplaat̀ 

or Z.. �. ,qqkL. 
INKIJKPLATTEGROND KELDER VERDIEPING GEBOUTAI,A 

I ngreep 6 
stilteruimte 

Schepelhal 
� 

.; 
i 

Binnenhof 

gebouw  

gebouw B 

-,gebouw'I� 
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Overzicht Begane Grond 
functionele verbeteringen 

Ingreep 1 
aanpassing VIP-entree aan Binnenhof 1A 

Hofplaats 

� 

IN KIJKPLATTEGROND BEGANE GROND GEBOUWA 

Ingreep P-
nieuwe verbinding Publieksentree naar Oude Zaal 

Binnenhof 

gebouw A 

;' gebouw B 

.ébou 
��. 

�ff 
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Overzicht Eerste Verdieping 
functionele verbeteringen 

Ingreep 3  \  Ingreep 4 
vernieuwde banqueting keuken 

Hofplaats 

INKIIKPLATTEGROND EERSTE VERDIEPING GEBOUWA 

herstel monumentale'Napoleon'trap 

Ingreep z 
nieuwe verbinding Centrale Publieksentree naar Oude Zaal 

Binnenhof 

k 

r 

?  �w.e W cA 

"gebáuw N 
--:Z ZZZ1 Tr  � 

Monumentale Evenementenzalen 

gebouw A , 11 

gebouw B 
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Overzicht Tweede Verdieping 
functionele verbeteringen 

Ingreep 5 
ontmoetings- en overlegplekken 

Hofplaats 

,. -� 
44 ;-� 
ktt 

I 

INKIJKPLATTEGRONDTWEEDEVERDIEPING GEBOUWA 

�; l';t 
. P; 

Binnenhof 

gebouw A 
, 
' gebouw B 
1. 

[--,9 gebouw N 
�•� Y � r 

4 
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Overzicht Derde Verdieping 
functionele verbeteringen 

INKIJKPLATTEGROND DERDE VERDIEPING GEBOUWA 

Concept vervalen 
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Ai 1 VI P entree 
Ingreep 11 aanpassing VIP-entree aan Binnenhof la 

Functionele verbetering 

► Entree biedt een meer gastvrijen welkom 

onvangst. 

► De scanstraat krijgt een aparte ruimte, waardoor 

deze uit het zicht verdwijnt bij binnenkomst. 

► 1 nzetbaar voor verschillende scenario's. 
► Alle functies met betrekking tot ontvangen 

worden op begane grond gefaciliteerd in een 

logische volgorde. 
► Flexibele garderobe (bemand/onbemand) voor 

gasten evenementenruimten bereikbaar vanaf 

VIP entree en Schepel hal. 

► Optie voor extra entree voor grote groepen. 

HUIDIGE SITUATIE -BEPERKTE RUIMTE HUIDIGE GARDEROBE 

�  

V 

Erelijst van Gevallenen 

VIP ENTREE 

ENTREE 

ENTREE 

GARDEROtE 
�. 

� 
FRAGMENT PLATTEGROND BESTAANDE ENTREE BINNENHOF1A 

�-� 

HUIDIGE SITUATIE - SCANSTRAAT DOMINEERT DE ENTREE INKIIKPLATTEGROND BEGANE GROND 

BINNENHOF 
I 

ruimtescheiding (transparant) met doorgang voor pashouder 

 receptiebalie 

scanstraat 

garderobe (bemand/onbemand) / lockers 

mindervalide toilet 

ENTREE VOOR GROEPEN (OPTIE) 

VVIP ENTREE 

nieuwe lift 
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Ai 1 VI P entree 
Ingreep i l aanpassing VIP-entree aan Binnenhof ia 

10. 1.b Wob 

10.1.  b Wob I 

í10.1.b Wob 
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Az 1 Route Centrale Publieksentree naar Oude Zaal 
Ingreep Z 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 

tentoonstellingen. 

► Meer daglichten privacy in werkruimten begane 

grond voormalige Landsdrukkerij. 

► Nieuwe lift zorgt voor toegankelijkheid 

Evenementzalen en ondersteunende faciliteiten. 

► Trappenhuis biedt een goede bereikbaarheid 

van de toiletvoorzieningen op de begane grond. 

nieuwe trap 

nieuwe foyer 

nieuwe lift 

nieuwe trap 

� 

Ik 

OUDE ZAAL 

t 

� 

4 

ROLTRAPPEN MAKEN DEELVAN SCHEPELHAL ONBRUIKBAAR EN ROMMELIG INKIIKPLATTEGROND EERSTE VERDI EPING (NIVEAU OUDE ZAAL) 

SCHEPELHAL 

P 
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Az 1 Route Centrale Publieksentree naar Oude Zaal 
Ingreep i 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 

Schepelhai door deze bij de programmering 

hiervan te betrekken. 

► Lift wordt toegevoegd voor directe connectie 

tussen Schepelhal en eerste verdieping (nieuwe 

foyer Oude Zaal). 

nieuwe lift 
nieuwe trap 

HAL WORDT OVERVOLLE LENGTE BELEEFBAAR GEMAAKT ZICHT OP NIEUWE TRAP NAAR OUDE ZAAL 

I  

4- 
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Az 1 Route Centrale Publieksentree naar Oude Zaal 
Ingreep z 1 nieuwe verbinding vanuit de Schepelhal 

FRAGMENT PLATTEGROND TOILETGROEPEN T.B.V. OUDE ZAAL 

ZICHT OP NIEUWE TRAP NAAR OUDEZAAL INKIJKPLATTEGROND BEGANE GROND 

nieuwe lift 

nieuwe foyer 
Oude Zaal 

� 

SCHEPELHAL  \ 
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flexibele garderobe 
bemand/onbemand 

Aa 1 Route Centrale Publieksentree naar Oude Zaal 
Ingreep i 1 nieuwe verbinding vanuit de Schepelhal 

Functionele verbetering 

► toiletten van twee zijden benaderbaar 
► flexibel inzetbare garderobe (bemand/ 

onbemand) 

MiVa bereikbaar 

SCANSTRAAT 

L— 

BINNENPLAATS 

transparante ruimtescheiding 

flexibele werkplekken met uitzicht op binnenplaats 

PLATT EGRONDTOILETGROEPEN EN GARDEROBE BEGAN EG RON DON DER EVEN EMENTENZALEN 

MiVa-heffer 

INKIJKPLATTEGROND TOILETGROEPEN 

naar 
Schepelhal/Oude Zaal 

VOORRUIMTE TOI LETG ROEP 

I  
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A31 Banqueting Keuken 
Ingreep 3 1 een nieuwe banqueting keuken 

Functionele verbetering 

► Banqueting keuken blijft in zijn huidige maat en 

positie gehandhaafd. 

► Keuken is geschikt voor in- en eventueel externe 

catering. 

► Debrasseerruimte aan overzijde gang. 

► Dubbelgebruik nieuwe lift voor personen en 

goederen keuken. 

► Indeling van de keuken nader uitte werken. 

HUIDIGE KEUKEN NABIJ OUDE ZAAL 

bestaand trappenhuis 

debrasseerruimte 

c ~..wlen 

KOFFIEKAMER 
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A41 Herstel voormalige trap van Napoleon 
Ingreep 4 1 herstel van de monumentale trap naar de Oude Zaal en overige monumentale zalen 

Functionele verbetering 

► 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 evenementzalen. 

► 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. 

► 10.1.b Wob 
zichtlijn vanaf trap naar Oude Zaal hersteld 

- - --� - -� --• 
.... —~ - -o- 1 

V 

nieuwe goederenheffer 

nieuwe representatieve lift 

SCHRIJF 

HUIDIGE TRAP IS TE SMAL EN BLOKKEERT ZICHTLIJN TRAPTE HERSTELLEN NAAR SITUATIE VAN VOOR 1992 FRAGMENT INKIIKPLATTEGROND EERSTE VERDIEPING 

� ��✓ 

Al 
OUDE ZAAL 

I 
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A5 1 overzicht ontmoetings- en overlegplekken 
Ingreep 5 1 onmoetings- en overlegplekken, pantry's, koffiepunten, reproruimte en toiletten 

Functionele verbetering 

► Verspreid over het gebouw wordt een aantal 

plekken gemaakt voor koffie, ontmoeting 

en informeel overleg met optioneel een 
printfaciliteit en balvoorziening. De exacte 

posities en uitvoering zijn in een later stadium 

nader uit te werken. 

I  i  is 

C1Ltí 11 - 

r 

ONTMOETINGSRUIMTE IN HUIDIGETOESTAND 

AFRUIMMEUBEL EN COPIER IN HUIDIGE TOESTAND  TWEEDE VERDIEPING 

43V 

v vtJ tpt1 

g  u wc 

� 

I 
ik 

--L--V---  k̀ 

Sanitaire ruimte 

Pantry/koffiepunt 

Printfaciliteit 

Ontmoetingsplek 

� �kw 

I 
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A5 1 overzicht ontmoetings- en overlegplekken 
Ingreep 5 1 onmoetings- en overlegplekken, pantry's, koffiepunten, reproruimte en toiletten 

® Sanitaire ruimte 

v Pantry/koffiepunt 

Printfaciliteit 

Ontmoetingsplek 

� 
i 

r 

gm  '  %--..6— 

so  r�  �  � a — 

�  I  g7m  I 

CALI � 
EERSTE VERDIEPING 

1 
1 

IV  s-s 
Ì  ■ ■ ■  •  •  ■ ■ • .  is 

r s r- * • • *- • • 
Pe 

41 

?t 

111ME 

DERDEVERDIEPING 

_• � -  ♦Sm  --  � 

�zt �-- �    i� , 
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, 11_ ��  =j ::4  
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A6 1 Specifieke functies 
Ingreep 6 1 Ondersteunende voorzieningen 

Functionele verbetering 

► Toevoeging van stilteruimte 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. 

r  

opslag 

stilteruimte 
voor 6-8 personen 

opslag in bestaande 
ruimten 

bestaand trappenhuis 

toiletgroep 

werkplekken 

nieuwe trap 

nieuwe lift 

INKIJKPLATTEGROND KELDER MET STILTERUIMTEN EN WERKPLEKKEN AAN BINNENPLAATS 
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AG 1 Specifieke functies 
Ingreep 6 1 Ondersteunende voorzieningen 

IMPRESSIE STILTE RUIMTE 

-iR e- W-A 

► Specifieke(monumentale)ruimtelijkheid met 

kruisgewelven leent zich voor een beperkt aantal 

functies. 

► Een algemene functie, zoals bijvoorbeeld een 

stilteruimte, maakt deze monumentale ruimte 

voor iedereen toegankelijk en beleefbaar. 

I I I I a1,1J1fl � 

BINNENP 

VERBLIJFSKWALITEIT BINNENPLAATS VERHOGEN 

ATS 

G~ � 

P 
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Renovatievisie 
Inleiding 

In deze visie wordt nader ingegaan op de verschillende aspecten van 
de renovatie van Gebouw A. Deze renovatievisie is een toelichting 
op de visie zoals geformuleerd inde inleiding van het ingrepen boek 
Gebouw A. Achtereenvolgens wordt hier kort ingegaan op de 
verschillende onderdelen en thema'svan de renovatie. Binnen 
de renovatievisie staan de vijf eerder omschreven kernwaarden 
centraal: gebruikswaarde, belevingswaarde, toekomstwaarde, 
omgevingswaarde en monumentwaarde. Als basis voordeze 
gebouwspecifieke renovatievisie staat het complexbrede 
uitgangspunt van een sobere aanpak. Daar waar de renovatie een 
restauratief karakterheeft is conserveren het uitgangspunt. 
Gebouw A is een samenstelsel van verschillende gebouwen met 
uiteenlopende identiteiten. Deze identiteiten komen aan bod inde 
hieropvolgende bladen overde historische en huidige situatie per 
gebouwdeel. Hierin worden drie delen onderscheiden: het Nieuw 
Stadhouderlijk Kwartier inclusief Kortenhorstvleugel; het ensemble 
van Landsdrukkerij, Pompgebouw en Hofpoortgebouw; en de 
Historische panden aan de Hofplaats. 

Functionele verbeteringen 
Een aantal functionele verbeteringen worden ingezetom de 
verschillende waarden van hetgebouw teverbeteren. Daarbij is 
hetgelijk blijven van de monumentwaarde randvoorwaardelijk. De 
ambitie is met hetdoorvoeren van de functionele verbeteringen ook 
de monumentwaarde én belevingswaarde van dit rijksmonument te 
versterken. 
Functionele verbeteringen in gebouw A betreffen verbetering van 
routing, logistiek, algemene voorzieningen, flexibiliteit ruimtegebruik, 
integrale toegankelijkheid en verbeteren vluchtcapaciteit. De 
functionele verbeteringen zijn getoond in de reeks ingrepen van het 
ingrepenboek. Naast deze reeks van ingrepen is de plattegrond op een 
aantal posities geoptimaliseerd, om daarmee beter gebruik te kunnen 
maken van het beschikbare vloeroppervlak binnen het complex. 

Technische verbeteringen 
De technische verbeteringen die worden doorgevoerd in gebouw A 
zijn een vertaling van het Technische Programma van Eisen, vigerende 
wet- en regelgeving en geconstateerde gebreken in de huidige staat 
van het gebouw. Grote impactop hetgebouw heeft de verbetering 
van de klimaatinstallaties ten einde het comfort en het klimaat in 
de kantoren te verbeteren naar een hogere klimaatklasse. Naast 
deze klim aattechnische verbeteringen zijn er op het gebied van ICT, 
beveiliging, brandveiligheid, bouwfysica en akoestiek verbeteringen 
voorgesteld om aan de gestelde (hedendaagse) eisen te kunnen 
voldoen. 

Comfort en klimaat 
Het introduceren van lokale koeling, individuele regelbaarheid van 
temperatuur en het verhogen van de algehele klimaatklasse voor 
het gebouw heeft installatietechnische, bouwkundige en ruimtelijke 
consequenties. In het hoofdstuk'Comfort en Klimaat' is aan de hand 
van een reeks ruimtetypologiëen (bouwstenen) toegelicht hoe het 
nieuwe klimaatconcept wordt ingepast in het monument. Belangrijk 

uitgangspunt bij de inpassing van de nieuwe klimaatinstallaties is 
behoud, en indien mogelijk, versterking van de monumentwaarde. 

Monumentale aspecten 
Als uitgangspunt voor het renovatieontwerp van Gebouw A is 
gedefinieerd dat het ontwerp de aanwezige monumentwaarde 
behoudt, en indien mogelijk versterkt. Dit uitgangspunt is van 
toepassing op de verschillende voorgestelde ingrepen; maar ook op 
renovatie van overige ruimten in het gebouw. 
Voor de diverse ingrepen en optimalisaties van plattegronden is in het 
hoofdstuk'Ingrepenen monument' nader in beeld gebracht wat de 
consequenties zijn voor het monument. Hierbij worden de ingrepen 
in samenhang met de waardestelling en datering beschouwd. De 
verschillende stijlkamers in hetgebouw zullen in de volgende fase 
verderworden uitgewerkt. 

Gevels 
Het plan voor herstel van gevels en daken vormt onderdeel 
van het Voorontwerp. Om tot een renovatieaanpak te komen 
is een gevelopname gemaakt van alle gevels van gebouw A. De 
geconstateerde schade en gebreken zijn daarin geïnventariseerd. 
Een werkomschrijving omschrijft vervolgens de renovatieaanpak 
per bouwkundig onderdeel. Onderdeel van de renovatieaanpak is 
een advies ten aanzien van welke onderdelen noodzakelijk danwel 
aanbevolen zijn om te renoveren, vanuit technisch en/of esthetisch 
oogpunt. 

Omsloten buitenruimten 
De vier binnenplaatsen van Gebouw A nemen een belangrijke 
positie in binnen het gebouwensemble. De hoven geven daglicht in 
de binnenste vleugels van het gebouw en versterken de oriëntatie 
in het gebouw. De binnenplaatsen kennen een differentiatie in 
schaal en ontstaansgeschiedenis. De binnenplaatsen van het Nieuw 
Stadhouderlijk Kwartier bevinden zich op de positie van de voormalige 
Hofgracht, en zijn als zodanig open gebleven bij uitbreidingen 
van het Nieuw Stadhouderlijk Kwartier. De binnenplaats aan de 
Kortenhorstvleugel is ontstaan bij de uitbreiding in de jaren 50. De 
Landsdrukkerij heeft een lichthof tussen voor- en achtervleugel. 
Het vergroenen van de hoven wordt ais uitgangspunt genomen 
voor verdere uitwerking voor de renovatie va n deze vier 
binnenplaatsen, waarmee het ontwerp aansluiting vindt met het 
complexbrede landschapsontwerp. Het vergroenen kan bijdragen 
aan de belevingswaarde en gebruikswaarde van de verschalende 
binnenplaatsen. Daamaastwordt de toegankelijkheid van de hoven 
vanuit de gangzone verbeterd. 

Duurzaamheid 
Duurzaamheid wordt niet als separate verb eterin g gedefi n ieerd, en 
er zijn geen specifieke eisen ten aanzien van duurzaamheid gesteld. 
Echter bij het verbeteren van het comfort en klimaat worden ingrepen 
gedaan waarmee ook een verbetering op het gebied van duurzaamheid 
wordt gemaakt. Bij alle ingrepen en te renoveren onderdelen wordt 
gezocht naareen du urzame invulling (in de breedste zin), welke in de 
volgende fase nadere aandacht en uitwerking zal krijgen. 

I 

INKIJKPLATTEGROND EERSTE VERDIEPING GEBOUW A 

Uitgangspunten voor de renovatie: 

► Verbeteren van het comfort en de duurzaamheid, vervangen van de installaties. 

► Verbeteren van de functionaliteit en flexibiliteit van het complex. 

► Verbeteren van de faciliteiten voor kamerbewoners en bezoekers. 

► Hetverbeteren van de oriëntatie in het complex en op de omliggende straten en buitenruimten. 

► Het herstellen van de technische gebreken, zodat het gebouw weer z5 jaar meekan. 
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Renovatievisie 
Nieuw Stadhouderlijk Paleis 

Verbetering voorzieningen voor evenementenzalen 
nieuwe toiletten en garderobe 

Verbeteren verbinding evenementen gebied en 5chepelhal 
nieuwe verticale verbinding in de vorm van een nieuwe trap en lift 

INKIJKDOORSNEDE 

BINNENHOF 

Verbeteren klimaat en comfort kantoren 
lokale koeling en verbeteren geluidsisolatie en akoestiek 
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Renovatievisie 
Binnenplaats en Schepelhal 

lll[IlIDillid 

M L 

Verbeteren belevingswaarde binnenplaatsen 
groene inrichting op maaiveld 

Verbeteren multifunctioneel gebruik Oude Zaal 
nieuwe foyer aan Schepelhalzijde 

INKIJKDOORSNEDE 

Nieuw Stadhouderlijk Paleis 

1 j-; I  I qI , _  .̀i_ 

� 

Landsdrukkerij 

r' 

�" 4 

Verbeteren verbinding evenementen gebied en Schepelhal 
nieuwe verticale verbinding in de vorm van een nieuwe trap en lift 

Pompgebouw 
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Renovatievisie 
Nieuw Stadhouderlijk Paleis en Kortenhorstvleugel 

I 

Nieuw Stadhouderlijk Paleis 

Verbeteren entree Binnenhof ia 
meer ruimte voor ontvangst 

Herstel Napoleon trap Verbeteren belevingwaarde binnenplaatsen 
vergroenen inrichting en toegankelijk maken indien mogelijk 10.1.b Wob 

INKIIKDOORSNEDE 

Kortenhorstvleugel 
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