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De bouwmassa komt nog voornamelijk uit de bouw-
tijd. In de stijlkamer Ci.ol zijn nog enkele oudere 
bouwelementen hergebruikt, vermoedelijk uit de 
gesloopte vleugel naast het Hof van Albemarle. 

Inde Noordvleugel (begane grond en 1̀ verdieping) 
zijn later de oorspronkelijke open zalen verkamerd. 
Ook de oorspronkelijk open zolder in de West-
vleugel is dit gebeurd. Rondom de toiletten zijn wat 
ondergeschikte wijzigingen doorgevoerd. Verder is 
het gebouw op pragmatische wijze aangesloten op 
gebouw B. 

Bron, Cultuurhistorisch onderzoek met waardestelling/Uitbreiding 
Koloniën F, Grenadierspoort Binnenhof, BBA(2o19) N.B. Het rapport 
van BBA is een concept-versie, ditwordt nog bijgesteld aan de hand 

van extra beschikbaar archiefmateriaal. 

1  XVIII (INGEBRACHT) -  
 -J 
I  1915-�917 �  
I 
Í  CA. 1930-1 940 ®  
1 

CA.19So-1g6o 

CA.19?5-HEDEN 

Voorontwerp Vo.2  ló-o2-2o21 1  C. 6 



Cultuurhistorische waarde 
Monumentwaarde 
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De later toegevoegde kantoorindelingen en vlucht-
trappenhuis in de Noordvleugel (begane grond en i 
verdieping) en op de oorspronkelijk open zolder in de 
Westvleugel hebben een indifferente waarde. 

Bron: Cultuurhistorisch onderzoek met waardestelling/Uitbreiding 
Koloniën & Grenadierspoort Binnenhof, BBA(zoig) N.B. Het rapport 
van BBA is een concept-versie, ditwordt nog bijgesteld aan de hand 

van extra beschikbaar archiefmateriaal. 
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Cultuurhistorische waarde 
Hiërarchie 
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Met behulp van de voorgaande onderzoeken is op 
ruimteniveau door Maarten Fritz een waardering van 
de architectuur opgesteld. Deze is door WD1A aange-
vuld met eigen waarneming en onderzoek. 

Deze waardering is hiernaast weergegeven in een 
vereenvoudigde, grafische weergave, waarbij de 
waardering de zwaarte van de kleur volgt. Hoe 
donkerder de kleur, hoe hoger de waardering. 

Deze categorisering middels kleuren is specifiek 
voor het onderhavige gebouw en niet uitwissel-
baar of vergelijkbaar met de categorisering van de 
andere gebouwen. De waardering betreft de huidige 
toestand. 

Samengevat zitten de belangrijkste architectonische 
kwaliteiten naast de algehele opzet (plattegrond) 
van het gebouw vooral in de oorspronkelijk meest 

belangrijke en representatieve ruimten. Vanaf de 
oorspronkelijke hoofdentree aan het Binnenhof zijn 
dat de betegelde traphallen op begane grond en ie 
verdieping, het trappenhuis daartussen, en de gang 
met aangrenzende kantoorruimten op de ie verdie-
ping van de Westvleugel. 

Bron: Waardering gebouw c, door Maarten Fritz, d.d.17.05.2019 

RENVOOI WAARDERING: 

HOE DONKERDER, HOE 

HOGER GEWAARDEERD 
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Renovatievisie 
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Behoud van de hoofdopzet en -structuur van het 
gebouw is uitgangspunt van de renovatie. 

De buitengevel blijft intact, en wordt waar nodig 
bouwkundig hersteld en geconserveerd. Dit geldt 
ook voor de monumentale delen van het interieur. 

Verder worden de klimaatinstallaties volledig 
vernieuwd, waarbij liet uitgangspunt is deze zoveel 
mogelijk onzichtbaar te integreren, om zo de 
ervaring van het oorspronkelijke gebouw niet te 
verstoren. 

De historische verschillen in interieurafwerkingen 
per gebruiksfunctie blijven behouden, en worden 
versterkt: 

► Oorspronkelijke kantoorkamers op de begane 

grond en de ie verdieping: behoud en herstel. 

Hieronder vallen ook de stijlkamers in de West-

vleugel. 

► Kantoorruimten in voormalige tekenzalen: 

1nbouwwanden vervangen door afleesbaar 

nieuwe wanden, die transparanter zijn en door 

hun positionering meer van de oorspronkelijke 

ruimte ervaarbaar maken. 

► Zolder. Door het opnieuw zichtbaar maken 

van de kapconstructie wordt de zolder weer 

als zodanig herkenbaar, het verwijderen van 

de bergkasten in de gang maakt de verdieping 

minder hokkerig. 
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Cl 1 Entree en verbinding 
Ingreep li Binnenkomen vanuit gebouw N, verbinding tussen gebouw C en K. 

Functionele verbetering 

► Op de begane grond wordt een nieuwe verbin-
ding 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 g̀roene 

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. 

UIT BOUWHISTORISCH 
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DEZE GEKLEURDE 
BEGLAZING MAAKT 
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Cl 1 Entree en verbinding 
Ingreep li Binnenkomen vanuit gebouw N, verbinding tussen gebouw C en  

Legenda 

10.1.b Wob 

� 

�— 

I 

1 

10_1 b Wob 

C M10.1.b Wob 
10.1 b Wob 

10.1.b Wob 

T 

101.b W 

C.: 

10.1.b Wob 

  F _-- T = � — � -- - � 
- -r _- f  � _  -f�_. _ -- - - _-  - - _ 

+ 10.1 J> Wob 

r 
I 

10.1.b Wob 

10.1.b Wob 

10.1.b Wob 

10.1.b Wob 

10.1.b Wot 

10.1.b Wob 

i0.1.b Wob 

10.1.b Wob 

10.1.b Wob 

4 
[ 

(  r l I4i 

fr l II 

10.1.b Wob ' 

10.1.b Wob 

10.1.b Wob 

GEBOUW C 1 begane grond 

0  1  z 

schaal 1: Zoo 

5  wm 

re qai 

Voorontwerp Vo. z 1 ̀�"�� 18-oz-2021 � C,14 



Cp- 1 Trap 1e  naar Ze verdieping 
Ingreep z 1 Uitbreiding van de traphal naar de 2e  verdieping, ontmoetingsplek onder het dak 

Functionele verbetering  BEL-/OVERLEGPLEK 

► De huidige slecht lopende en lastig vindbare trap tussen le en 2E verdieping 

kan vervangen worden door een nieuwe trap die direct vanuit het histori-

sche trappenhuis toegankelijk is. 

► Daarmee ontstaat een representatief trappenhuis dat alle verdiepingen 

verbindt en tegelijk aansluiting geeft op gebouw K. 

► Op de z̀ 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 functio-

neren. 
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OP z° VERDIEPING 

BEL-/OVERLEG-
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Cp- 1 Trap ie naar zeverdieping 
Ingreep 2 1 Uitbreiding van de traphal naar de 2e  verdieping, ontmoetingsplek onder het dak 

► Benutten traphal r= verdieping met leesplekken aan de gevel, en een ontmoe-

tingsplek incl. leestafel en pantry in het midden. Deze ruimte kan ook als foyer 

fungeren voor de Grenadierszaal. 

► Kleine zolder kan afsluitbaar gemaakt worden, benutten als informeel of 

decentraal overleg, nader uit te werken. 

GRENADIERSZAAL 

BEL-JOVERLEGPLEK 

BESTAANDE SITUATIE  VOORSTEL 

TRAPHAL GEACTIVEERD DOOR 
PANTRY MET LEESTAFEL 

LEESPLEKKEN AAN GEVEL 

1  GEBOUW B 
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C3 1 Verbeterde ontsluiting 2e verdieping 
Ingreep 3 1 Egaliseren vloerniveau's zeverdieping, aansluiting op liftkern gebouw B. 

► De vloerniveaus op de tweede verdieping worden 

gelijkgetrokken zodat de huidige hoogteverschillen 

komen te vervallen. 

► Door het aanpassen van de verbinding met het 
Schepelhuis (zie ingreep B4) ontstaat er een gelijk-

vloerse aansluiting zonder tussentrappen vanaf de 
nieuwe liften in gebouw B. Daarmee zijn alle verdie-

pingen van gebouw C goed toegankelijk en kan het 

huidige liftje vervallen. 
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HELLINGBAAN  HELLINGBAAN 
+250  ,  1 
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+590 (OPHOGING UIT JAREN '70) 

+250 

BESTAAND: DIVERSE VLOERNIVEAUS 

► Door de nieuwe, aan de hedendaagse eisen 

voldoende, liften in gebouw B, kan de oude lift-

schacht in gebouw C functioneel hergebruikt 

worden en helpen bij het activeren van de monu-
mentale hal. 

► In verband met de historische waarde blijft het 

bestaande vloerniveau in de Gerrit Kasteinkamer 

behouden, zodat de proporties niet veranderen. 

+1.2-00 
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Concept vervallen 

C3 1 Verbeterde ontsluiting Ze  verdieping 
Ingreep 3 1 Egaliseren vloerniveaus ze verdieping, aansluiting op liftkern gebouw B. 
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C3 1 Verbeterde ontsluiting Ze  verdieping 
Ingreep 3 1 Egaliseren vloerniveau's 2e verdieping, aansluiting op liftkern gebouw B. 

BESTAANDE SITUATIE VOORSTEL 

BELPLEK/ KLEINE 
OVERLEGPLEK 

ZITJE AAN HET RAAM, 
GANGOVERSTEEK MET 
DAGLICHT AAN TWEEZIJDEN 

PANTRY 
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C3 1 Verbeterde ontsluiting Z e verdieping 
Ingreep 3 1 Egaliseren vloerniveau's 2everdieping, aansluiting op liftkern gebouw B. 
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C4 1 Werkruimten in tekenzalen 
Ingreep 4 1 Kwaliteit werkplekken in voormalige tekenzalen 

Functionele verbetering 

► Oorspronkelijk waren er in de Noordvleugel grote open tekenzalen, gelijk 
aan de huidige multifunctionele ruimte op de begane grond. Later zijn daar 

gesloten kantoren in geplaatst, op een manier die benauwde gangen ople-
vert, en erg langwerpige kantoren. 

► Het doel van de ingreep is het verbeteren van de verblijfskwaliteit van de 

werkplekken en verkeersruimten. De werkruimten blijven afgeschermd van 

de gang. 

► De lange werkruimten worden opgeknipt, en onderbroken met een trans-
parante overleg-/belplek. Op die manier komt er daglicht in de gang en 

worden de smalle gangen onderbroken. De scheiding tussen werkruimten 

en gangen wordt deels translucent. Een voorziening die indien gewenst 

voor extra privacy kan zorgen (zoals bijv. luxaflex) wordt geïntegreerd. 

REFERENTIEBEELDEN WERKPLEKKEN 

.  '+I  

go —. 'L 

kantoor kantoor 
(lang) 

gang 
(smal) 

NOORDVLEUGEL, BESTAAND 
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PANTRY 

DECENTRAAL OVERLEG, 

NOORDVLEUGEL I'VERDIEPING, IqIEUW 

WERKRUIMTEN 

ONTMOETINGSPLEK 

NOORDVLEUGEL, NIEUW 
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C5 1 Algemene voorzieningen 
Ingreep 5 1 4ntmoetings- en overlegplekken, pantry's en koffiepunten, printvoorzieningen en toiletten 

PANTRY \ J  -M 

ZITJE 

'J. 

BEGAN E G RON D 

Functionele verbetering 

► De printvoorzieningen en de toiletten zijn, net 

als in de huidige situatie, geplaatst net ten 

noorden van de traphal. 

► Op elke verdieping wordt een mindervaliden-

toilet voorzien. Daarnaast zijn de wc's nabij 

elkaar geplaatst, en niet meer op twee plekken, 

zoals in de bestaande toestand op de begane 

grond. 
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Begane grond en ie verdieping: 

► De pantry's worden geplaatst aan het begin van 

de Noordvleugel, in de voormalige garderobes 

en wachtkamers. 

► Koffie-automaat achter oude liftdeur in traphal. 

► Aan de oostgevel komt een open ontmoetings-

plek aan het venster, die ook voor informeel 

overleg gebruikt kan worden. Op de begane 

grond wordt ter plaatse van de voormalige 

hoofdentree in de vestibule een zitje gemaakt 

dat ook als belplek gebruikt kan worden. 

ze verdieping: 

► De pantry is (voorzien van daglicht) aan de 

centrale hal geplaatst. Tussen de twee trappen 

in komt een ontmoetingsplek met een ruime 

maat, die als overloop van de Grenadierszaal 

kan fungeren. 
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C51 Algemene voorzieningen 
Ingreep 5 1 Ontmoetings- en overlegplekken, pantry's en koffiepunten, printvoorzieningen en toiletten 

► De kleine zolder wordt met een nieuw raam voorzien van daglicht. Met 

behulp van een beglaasde schuifdeur is hij af te sluiten als belplek of voor 

informeel overleg. 

► Nog in studie met constructeur: mogelijkheid om laagste punt constructie 

aan te passen zodat overal een vrije hoogte van 2100 mm ontstaant. In dat 

geval kan de ruimte ook als echte decentrale overlegplek gebruikt worden. 

BESTAANDE SITUATIE NIEUWVOORSTEL NIEUWVOORSTEL 
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