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Welkom en opening
Floris opent de vergadering en geeft aan dat de verslagen van het Kwaliteitsteam 
gepubliceerd zullen worden in verband met de openbaarheid. Het Kwaliteitsteam stemt 
hiermee in.

Totaalbeeld noordelijk deel Binnenhof
Het RVB presenteert een overzicht van het noordelijk deel van het Binnenhof (Algemene 
Zaken, Raad van State, Eerste Kamer en Grafelijke Zalen) met de voorgestelde ingrepen van 
de verschillende architecten in de buitenruimte, gevels en het daklandschap. Het is een 
dynamisch document dat aangepast wordt als er nieuwe voorstellen van de architecten 
komen. Op deze manier kunnen de verschillende plannen eenduidig gecommuniceerd 
worden en komt er inzicht in de samenhang.

Een belangrijk onderdeel van het huidige overzicht is het demarcatiemodel waarbij de Raad 
van State verhuist naar de Hofkapel. Momenteel staat deze ingreep ter discussie.

Reacties Kwaliteitsteam:
Mooie grafische weergave van de voorgestelde ruimtelijke ingrepen. Het overzicht 
zou ook de basis kunnen vormen voor een interactieve kaart met meer informatie 
over installatietechnische en functionele ingrepen.
Het valt op dat het aantal zichtbare ingrepen erg meevalt.
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Grafelijke Zalen
Gijsbert van Hoogevest en 
concept DO voor de Grafelijke Zalen. De architecten geven aan dat er een spanning bestaat 
tussen veiligheidseisen, gebruikseisen, klimaat-technische aspecten en de monumentale 
waarde van het gebouvw.

presenteren de stand van zaken van het

Kelders
De drie kelders van de Grafelijke Zalen vormen de oudste onderdelen van het Binnenhof 
(13' eeuw). Momenteel is de monumentaliteit van de kelders niet optimaal te ervaren door 
de huidige inrichting en het gebruik (onder meer als fietsenkelder, filmzaal en 
installatieruimte). In het voorstel van de architecten worden de drie kelders zo leeg mogelijk 
gemaakt en wordt er een nieuwe route voorgesteld van de achterste naar de voorste 
kelder. De architecten stellen een acupunctuur van verschillende ingrepen voorzoals het 
aanpassen van deuren, maken van nieuwe doorgangen en verplaatsen van toiletten. Er 
wordt een extra entree gemaakt in de achterste kelder, een nieuwe doorgang tussen de 
middenkelder en voorkelder en een nieuwe doorgang naar het nieuwe trappenhuis in de 
lichthof.

Verticale ontsluiting in de lichthof
In de huidige situatie is de aanloop naar de Ridderzaal, Rolzaal en Weeskamer erg 
onoverzichtelijk. Voorstel is om de lichthof te overdekken met glas en een nieuwe invulling 
te geven met trappenhuis en lift om de verschillende zalen te ontsluiten. De uitdaging is om 
de logistiek in te passen, zonder het gevoel van 'buitenruimte' in de lichthof te verliezen.

Installaties en veiligheid
10.1.b

10.1.b

Reacties Kwaliteitsteam:
• Het totaalbeeld is dat er een optelsom van ingrepen nodig is om het gebouw te 

laten voldoen aan de eisen/wensen die er zijn vanuit gebruik, installatietechniek, 
logistiek en toegankelijkheid. Bij alles is een continue afweging tussen 
monumentwaarde en bruikbaarheid noodzakelijk.

• De doorbraken in de kelder ten behoeve van nieuwe entrees en een nieuwe 
routing betekent het verlies van veel (grotendeels) middeleeuws metselwerk en 
ook verlies van beleving (het dwalen). Zijn alle doorbaken echt noodzakelijk? 
Kunnen deze teruggebracht of geminimaliseerd worden? En wat betekent dat voor 
het gebruik?

• Er wordt een grote inspanning gedaan om de Ridderzaal, Rolzaal en Weeskamer 
toegankelijk te maken. De Weeszaal en Rolzaal kunnen echter niet tegelijkertijd
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gebruikt worden in verband de akoestiek (vioeren). Een essentiele vraag die 
tijdens de bijeenkomst van het Kwaliteitsteam op 30 mei \«erd gesteld was in 
hoeverre het van belang is om de Weeskamer integraal toegankelijke te maken, 
vanwege de ruimtelijke impact die deze ingreep heeft op de lichthof. Het 
Kwaliteitsteam geeft aan dat deze vraag nog steeds speelt. Het gebruiksvriendelijk 
maken van het gebouw lijkt nu ten koste te gaan van het monument.
Advies Grafeliike zalen: Het integraal toegankeliik maken van de Weeskamer heeft
een neeatieve invioed oo de beleving van het monument. Het is daarom van
belang om te heroverweeen of de trap en lift in de lichthof tot de Weeskamer
doorgetrokken moeten worden.

• Het Kwaliteitsteam heeft grote twijfels over de wijze waarop 10.1b

Advies 35 installatietechniek Ridderzaal: Het is veel logischer om oo de 
voorgestelde plek in de Ridderzaak in te blazen en via de vioer lucht af te zuigen.
De installatietechniek is op deze manier ook in bouwkundig oozicht makkeliiker in
te passen in het gebouw. 

• 10.1b

Advies: Het Kwaliteitsteam benadrukt dat de veiligheidseis in relatie tot de
monumentaliteit van het gebouw bekeken moet worden. Pit geldt overigens voor
alle monumenten aan het Binnenhof.

Mogelijke locaties voor de publieksentree van de Tweede Kamer
Het RVB presenteert 8 verschillende posities waar de centrale publieksentree van de 
Tweede Kamer zou kunnen komen. In de komende weken wordt er door veiligheidsexperts 
gekeken naar de verschillende opties.

Geen entree onder de Plenaire Zoo/
10.1.b

Kans voor het verbeteren van de Hofplaats
Het RVB geeft aan dat het belangrijk is om naast veiligheid, ook naar de ruimtelijke kwaliteit 
te kijken bij het beoordelen van de verschillende posities voor de publieksentree. Het 
creeren van een entree aan de Hofplaats biedt een kans om deze wezenloze stedelijke 
ruimte te verbeteren en aantrekkelijker te maken.
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Reacties Kwaliteitsteam:
• Het Kwaliteitsteam vindt het van belang dat het Tweede Kamergebouw een 

publieke uitstraling krijgt aan de Hofplaats en een gastvrije entree biedt passend bij 
de democratie. Dit kan onder meer bereikt worden door het activeren van plinten. 
Een publieksentree op maaiveld draagt ook hieraan bij.
Advies hoek Hofplaats: Onderzoek of aan de Hofplaats een bovenerondse entree
eemaakt kan worden.

• Een tweede interessante positie voor de publieksentree is het Plein (via de huidige 
parkeergarage). Bij deze variant komt het publiek centraal in de Statenpassage 
binnen en ontstaat er een logische en symbolische route door de Statenpassage 
been - men begint bij Willem van Oranje en eindigt in het 'hart van de 
democratie'.

Presentatie concept DO Stadhouderlijk Kwartier
presenteert de stand van zaken van het ontwerp voor het Stadhouderlijk

Kwartier.

Openbare commissiekamer
In het voorstel van de architect wordt de huidige ingang van de Raad van State de nieuwe 
toegangsdeur naar de openbare commissiekamer die in de voormalige Voile Raadzaal komt. 
Bezoekers komen via een scanpoortje in een hal en kunnen vervolgens met een trap of lift 
naar een publieke wachtruimte die zich in de kelder bevindt. Vanuit daar kan men naar de 
openbare commissiekamer, waar maximaal 15 personen kunnen verblijven. De
installatieruimte voor de openbare commissiekamer bevindt zich naast de wachtruimte.
10.1.b

Nieuwe kelder
Het idee is om een nieuwe kelder te maken. 10.2.6 
de gemeente en RCE nauw te betrekken in verband met archeologie.

geeft aan dat het van belang is om

Eerste en tweede verdieping
Voorstel is om het bestaande hoogteverschil tussen de gang en de vertrekken op de eerste 
en tweede verdieping te benutten voor het wegwerken van leidingen. Daarnaast wordt er in 
de gang een convectorgoot gemaakt om de verwarming in op te lossen. De architect heeft 
onderzocht of er op bepaalde plekken meer kamers gemaakt zouden kunnen worden, 
omdat de gebruiker behoefte heeft aan meer kleine werkruimtes.

Zotder
Uitgangspunt is om de bijzondere spanten (constructie uit 1880) en de zakgoot die zich op 
de zolderverdieping bevinden te handhaven. De zolder wordt opgedeeld in kantoor- en 
vergaderruimte en installatieruimte. De zakgoot wordt beloopbaar gemaakt en er worden 
luiken gemaakt zodat men bij de installaties kan komen. Ter plaatse van de 
kantoorvertrekken wordt een deel van de zakgoot met glas overkapt, zodat er een gang 
ontstaat. Een mogelijkheid zou zijn om zonnepanelen in het glas van de kap te verwerken, 
hier is echter nog geen geld beschikbaar voor.

Isolatie en installatietechniek
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Aan de binnenkant van de kap wordt isolatie geplaatst. 10.1 .b

10.1.b

lO.I.b

Reacties Kwaliteitstcam:
Grote waardering voor het ontwerp. Het Kwaliteitsteam is positief over het idee 
om de glazenkap met zonnepanelen te combineren, in de zomer kan de kap 
namelijk erg opwarmen. Er zijn veel goede voorbeelden van zonnepanelen in glas. 
Het zou beter zijn als de aanvoer van ventilatielucht 10.1 .b

Een voordeei hiervan is dat de lucht
op deze manier voorverwarmd of gekoeld kan worden. Het zou ook interessant 
kunnen zijn om te kijken of de fontein op het Binnenhof ingezet zou kunnen 
worden in verband met koeiing.
Het Kwaiiteitsteam vraagt zich af hoe er voorkomen kan worden dat kunst en 
historische interieurs beschadigd raken door watermistinstailaties. Is hierover
nagedacht?
lO.I.b

Mededelingen en afsiuiting
10.2.e heeft op verzoek van de Tweede Kamer een toelichting gegeven 
over het duurzaamheidsrapport dat hij afgelopen zomer in opdracht van het RVB heeft 
afgerond. In deze bijeenkomst bleek dat 10.2.g
Kamer een snelle beoordeling heeft gemaakt van het rapport. ® 10.2.9,11-1 Wob

in opdracht van de Tweede

De volgende bijeenkomst van het Kwaliteitsteam vindt in principe plaats op dinsdae 5 
februari van 10 tot 13 uur.
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