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Aanwezig
Floris Alkemade (Rijksbouwmeester), Marc Unger (RVB), 10.2.e 
10.2.e

(RCE),
(Universiteit Leiden), 10.2.e 

(Karres + Brands), 10.2.e
(Architecten Cie),

(RVB), 10.2.e 
(ARBM)

(gemeente DH, DSO), 10.2.6 
(TU Delft), 10.2.6

(Architecten Cie), 10.2.6 
(Wessel de Jonge Architecten), 10.2.6 

(ARMB), 10.2.6

(Karres
+ Brands), 
10.2.6

(ARBM),

Welkom en opening
Floris opent de vergadering en checkt of iedereen aanwezig is.

Gebouw N - Expeditie
De architecten van de Tweede Kamer presenteren twee mogelijke posities voor de 
expeditie. Beide varianten bieden direct toegang tot de kelder van gebouw N en de centrale 
liftkern. De twee voorgestelde posities hebben zowel voor- als nadelen.

• De eerste optie is om de expeditie op de huidige positie, tussen gebouw C en K. te 
houden. De expeditie bevindt zich dan tegenover representatieve functies als het 
Mauritshuis en aan de toegang van het Binnenhof, maar blijft uit het zicht van de 
huisentree van de Tweede Kamer. Nadeel van deze optie is dat het 
goederenvervoer achteruit moet steken in een drukke en representatieve publieke 
ruimte. Daarnaast kan het ontwerpvoorstel voor de buitenruimte tussen gebouw
C en K om op deze plek een 'groene gracht' te maken dan niet gerealiseerd 
worden. Bovendien is het onduidelijk hoe ervoor gezorgd wordt dat de expeditie 
op maaiveld op termijn niet zal verrommelen.

• Het tweede voorstel is om de expeditie tussen gebouw K en N te realiseren, naast 
de huisentree van de Tweede Kamer aan het Plein. Een voordeel van deze variant 
is dat de expeditie direct aan de straat gelegen is. De huidige expeditie kan 
getransformeerd worden in groene ruimte. Door de architecten wordt aangegeven 
dat de Tweede Kamer van plan is om contractuele afspraken te maken met 
leveranciers over de levertijden (tussen 6 uur en 9 uur's ochtends). Er zullen 
echter momenten voorkomen dat er te laat wordt geleverd. Een risico is dan dat
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het goederenvervoer het representatief vervoer van de Tweede Kamer in de weg 
staat en dat het laden en lessen in het zicht van de huisentree gebeurt.

Reacties Kwaliteitsteam:
• Het Kwaliteitsteam benadrukt dat de variant tussen gebouw K en N, waarin de 

expeditie aan het Plein gesitueerd is, heel compact is en daarbij -als vanzelf-een 
goed/gedisciplineerd beheer afdwingt, zodat er geen containers langdurig in de 
publieke ruimte komen te staan. Tegelijkertijd bestaat er het risico dat bij de 
robuustere variant tussen gebouw C en K, de ruimte op maaiveld permanent vol 
komt te staan met containers. Ook is het onveilig en dus uiterst ongewenst om 
manoeuvrerende en achteruitstekende vrachtwagens in dit drukke 
voetgangersgebied bij het Mauritshuis toe te staan.

• Daarnaast wordt aangegeven dat de ruimte tussen gebouw K en N een logische 
plek is om de expeditie te maken, omdat het aansluit bij de logistieke stromen op 
en rond het Plein. Het Kwaliteitsteam hecht veel waarde aan de veiligheid van de 
bezoeker en de publieke ruimte voor het Mauritshuis en de hoofdtoegang van het 
Binnenhof.

• Geen van de voorgestelde uitwerkingen van de expeditie overtuigt het 
Kwaliteitsteam. Er wordt benadrukt dat er een breder onderzoek gedaan zou 
moeten worden naar mogelijke opiossingen, waaronder het gebruiken van de 
parkeerkelder of het inzetten van andere voertuigen. Is er bijvoorbeeld een 
mogelijkheid om de logistiek in de parkeergarage te organiseren door gebruik te 
maken van de twee verdiepingslagen van 1.90 meter in de garage door een deel 
van de tussenvioer daar weg te halen en voldoende hoogte te maken voor een 
ondergrondse toegangsroute?
Advies 40: Toon wat de ruimteliike conseauenties van beide opties ziin op de
publieke ruimte. zodat er een evenwichtie beeld ontstaat van de voor- en nadelen
van beide voorstellen. De varianten moeten ruimteliikverder worden uiteewerkt
om tot een eoede keuze te kunnen komen. Het is van belang om te onderzoeken
hoe de varianten eeoptimaliseerd kunnen worden en of er nog alternatieve
opiossingen te bedenken ziin. Een transformatie van het Kamercomolex vraaet
immers ook om een verbeterine van de huidige logistiek.

Centrale Publieksentree Tweede Kamer
De architecten van de Tweede Kamer en de landschapsarchitecten presenteren drie 
hoofdvarianten voor de centrale publieksentree op de Hofplaats. Uitgangspunt van de 
ontwerpers is om van de Hofplaats en Hofweg een pleinruimte te maken. Het zou een 
samenhangende en levendige plek moeten worden.

Het voorstel waarin de Hofplaats door een langgerekt gebouw wordt afgezoomd, die tijdens 
de vorige bijeenkomst van het Kwaliteitsteam op 5 februari 2020 werd gepresenteerd, is 
afgevallen na gesprekken met de Tweede Kamer. 10.1 .b
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• Variant A: Entree op de Hofplaats
Het eerste voorstel is om een langgerekt volume van glas te maken ongeveer ter 
plaatse van de Grondwetbank, dat als entreepaviljoen dient en toegang geeft tot 
een ondergrondse scanruimte. Het entreegebouw ligt iets verdiept in het plein en 
wordt omgeven door een cirkelvormig relief dat bestaat uit 5 treden van 20 
centimeter. Op deze manier wordt op de Hofplaats een plek gemaakt waar 
bezoekers kunnen verblijven. Uitgangspunt is dat het gebouw zo wordt 
vormgegevens dat het eruit ziet als een transparent scherm dat als het ware voor 
de historische bebouwing is geplaatst.

• Variant B: Entree in Hofplaats
De tweede optle is om een verdiept cirkelvormig plein te maken met een diameter

. Het plein ligt opvan 28 meter,10.1 .b
5 meter diepte ten opzichte van de Hofplaats en is via een klassieke trap te 
bereiken. De rand van de kuil wordt vormgegeven door twee zittreden, waardoor 
het hoogteverschil wordt verzacht en er veel personen kunnen zitten rondom de 
verdiepte ruimte.
In deze variant zijn veel verschillende uitwerkingen mogelijk. Het verdiepte plein 
kan bijvoorbeeld worden vormgegeven als vijver of tuin. De trap kan vervangen 
worden door een lange hellingbaan (125 m lang, 4%) die voldoet aan 
toegankelijkheidseisen voor mindervaliden. De hellingbaan begint dan op het 
brede gedeelte van de Hofplaats, maakt een krul en eindigt voor de entree van de 
ondergrondse scanruimte. De hellingbaan verdwijnt gedeeltelijk onder het 
maaiveld, waardoor er een afdak ontstaat waar men kan wachten voordat men het 
gebouw betreedt.

Variant C: Uitbouw
In de derde variant wordt een cirkelvormige extensie van het bestaande gebouw 
voorgesteld die verwijst naar de ronding van de plenaire zaal. Bezoekers worden 
via deze uitbouw aan de Perstoren naar een ondergrondse scanruimte geleid. De 
architectuur van de extensie sluit aan op de oorspronkelijke architectuur van het 
Tweede Kamergebouw. Daarnaast is het idee om een spiegelvijver te maken op de 
Hofplaats. Deze ondiepe vijver zou gezien kunnen worden als een natuurlijk 
eindpunt van het Spui. Variant C voldoet in functionele zin aan de eisen die de 
Tweede Kamer stelt, 10.1 .b

Readies Kwaliteitsteam:
• Complimenten voor de uitwerking. Er zijn door de architecten en ontwerpers van 

de buitenruimte veel stappen gezet ten opzichte van de vorige vergadering. Er is 
goed en zorgvuldig doorgewerkt.

. 10.1b WOB

Het Kwaliteitsteam benadrukt dat een verdiepte opiossing zoals in variant B 
getoond wordt een uitdaging is op het gebied van onderhoud en waterbeheer.
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Gevraagd wordt in hoeverre de ontwerpers hierover nagedacht hebben. Het zou 
interessant kunnen zijn om te onderzoeken of er een uitwerking kan worden 
gemaakt waarbij de vijver wordt vormgegeven als waterplein. Gedacht zou kunnen 
worden aan een laag permanent water en een deel dat uit te breiden is, zodat 
(overtollig) regenwater kan worden opgeslagen. Het Kwaliteitsteam vraagt zich 
daarnaast af hoe het verdiepte plein eruitziet in de avond of nacht.
Advies: 41: Onderzoek of de vraeen met betrekking tot oraktische zaken zoals
beheer en onderhoud in het ontwerp kunnen worden opgelost.

• Het Kwaliteitsteam geeft aan dat er behoefte is om een volgende keer meer 
informatie te krijgen over de route die bezoekers afleggen in het gebouw. Hoe 
wordt het publiek vanuit de centrale publieksentree naar de Schepelhal geleid? Is 
het nog mogelijk om in de Schepelhal een groenstrook te realiseren, zoals er 
eerder werd voorgesteld?
Advies 42: Maak inzichteliik hoe de loeistiek/routine in de kelder eeoreaniseerd
wordt vanaf de centrale publieksentree. Maak dat ook inzichteliik voor de
bovenerondse variant.

• Het Kwaliteitsteam heeft sterke twijfels over variant A. Dit is de minst goede 
variant. Het entreegebouw kan nooit zo rank en transparent worden uitgevoerd als 
door de architecten wordt voorgesteld, omdat er minstens twee liften gerealiseerd 
moeten worden. Er ontstaat een ongewenste onderbreking van het plein doordat 
er met de ingreep van het entreegebouw een voor- en achterkant wordt 
gecreeerd. Bovendien ontneemt het gebouw het zicht op de historische gevel.

• Over variant B is het Kwaliteitsteam verdeeld; een deel van de commissie ziet 
positieve elementen in de variant en heeft daarnaast opmerkingen over beheer, 
onderhoud en sociale veiligheid. Een ander deel van de commissie heeft ernstige 
bezwaren omdat het plein wordt opgeofferd zonder dat daar overtuigende 
kwaliteiten tegenover staan. De ingreep mist de royale maat en schaal van de 
bekende Internationale voorbeelden. Het bestaande gebouw wordt nog 
introverter. De beeldimpressies zijn te optimistisch.

• De voorkeur van de meeste leden van het Kwaliteitsteam gaat uit naar optie C. Het 
is een mooie toevoeging aan het bestaande gebouw. Deze variant is eenvoudig en 
activeert de plint van het Tweede Kamer. De composite is overtuigend en het 
voorstel om een watertafel of vijver aan te leggen op de Hofplaats spreekt de 
leden aan. Het Kwaliteitsteam zou graag zien dat deze variant verder wordt 
uitgewerkt. Aanbeveling is om te onderzoeken of de scanstraten ook op een 
compacte manier op het maaiveld gerealiseerd zouden kunnen worden, zodat er 
geen ondergrondse ruimte gemaakt hoeft te worden. Het is namelijk omsiachtig 
dat bezoekers die op het maaiveld het gebouw binnenkomen, eerst naar een 
ondergrondse scanruimte worden geleid om vervolgens weer naar boven te gaan. 
Advies 29: Werk variant C voor de publieksentree verder uit en onderzoek of het
mogelijk is om de scanstraten op een compacte manier op het maaiveld te
realiseren. Een bovengrondse oolossing scheelt aanzienllik in kosten en bouwtiid.

• Tenslotte wordt opgemerkt dat er voor geen van de gepresenteerde voorstellen 
voor de publieksentree budget beschikbaar is. De projectdirecteur roept iedereen 
daarom op om mee te denken over de wijze waarop budget verkregen kan 
worden. De voorzitter antwoordt dat dit niet de primaire taak is van het 
Kwaliteitsteam.
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Mededelingen en afsiuiting
De volgende bijeenkomst van het Kwaliteitsteam vindt plaats op 20 mei, 
9:00-12:00 uur.

VERTROUWELIJK
5


