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(WDJArchitecten), io.2.e 
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I0.2.e
(ARBM), 10.2.e

10.2.e

(Arcadis), io.2.e

Afwezig met kennisgeving

(Universiteit Leiden)I0.2.e

Opening en welkom
Floris opent de vergadering. Het verslag van de bijeenkomst van het Kwaliteitsteam van 18 
maart jl. is door de Ieden goedgekeurd en wordt formed vastgesteld. De architecten die 
aan het Tweede Kamercomplex ontwerpen, presenteren vandaag de belangrijkste ingrepen 
uit het Functioned Voorontwerp.

Publieksentree, Tweede Kamer
De architect presenteert drie actuele varianten voor de centrale publieksentree van de 
Tweede Kamer. Ter introductie van de presentatie worden een aantal voorbeelden van 
ondergrondse entrees van parlementsgebouwen in Duitsland, Canada, Hongarije en de 
Verenigde Staten getoond.

Reactie Kwaliteitsteam:
• Het Kwaliteitsteam raadt af om te kiezen voor variant A (entree op de Hofpiaats). 

Het is geen representatieve entree voor het 'hart van de democratie' en er 
ontstaat een ongewenste onderbreking van het plein.

• Over variant B (entree verdiept in de Hofpiaats) blijft het Kwaliteitsteam verdeeld. 
Het advies wordt herhaald.
Advies: 41: Onderzoek of de vraeen met betrekking tot praktische zaken zoals
beheer en onderhoud in het ontwerp van variant B kunnen worden opeelost.
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• Een aantal leden twijfelt echter over de ruimtelijke werking van de aanbouw. 10,1
b
WO
B

• Om een goede afweging tussen variant B en C te kunnen maken is het van belang 
dat beide optics met dezelfde zorgvuldigheid verder worden uitgewerkt door de 
architect. Bij variant C wordt een volwaardige uitwerking nog gemist.
Advies 29: Werk variant B en C voor de centrale publieksentree van de Tweede
Kamer uit met dezelfde aandacht en zorgvuldigheid. zodat beide voorstellen met
elkaar vereeleken kunnen worden. Van belang hierbii is dat beide varianten
landschaDoeliik worden ineebed. zodat ook de conseauenties voor het olein en
samenhane met de omeeving beter inzichteliik worden.

• Tenslotte wordt door de Projectdirecteur opgemerkt dat de publieksentree buiten 
de bestaande gebouwenvelop niet in het budget voor de renovatie van het 
Binnenhof is opgenomen.

Gebouw N, Tweede Kamer
De architect presenteert de belangrijkste ingrepen in bouwdeel N. Het gaat hierbij om 
voorstellen voorde knoop rondom de Statenpassage, de Huisentree, het Ledenrestaurant 
en de expeditie. Het idee is om voor de expeditie zowel gebruik te maken van de ruimte 
tussen gebouw C en K en de ruimte tussen K en N. Door twee verschillende ruimtes in te 
zetten voor de expeditie, is er de mogelijkheid om een scheiding te maken tussen 'schone' 
en 'vuile' stromen, piekmomenten in expeditie-verkeer op te vangen en te voorkomen dat 
er meer dan noodzakelijk congestie ontstaat tussen facilitaire, publieke en representatieve 
stromen.

Reactie Kwaliteitsteam:
• Over het voorstel om voor de expeditie zowel gebruik te maken van de ruimte 

tussen gebouw C en K en de ruimte tussen gebouw K en N heeft het Kwaliteitsteam 
sterke twijfels. Door de expeditie tussen gebouw C en K te handhaven, moet het 
goederenvervoer achteruit manoeuvreren in een drukke en representatieve 
publieke ruimte. Daarnaast kan het ontwerpvoorstel om een 'groene gracht' te 
maken niet gerealiseerd worden. Benadrukt wordt dat - als het echt niet anders 
kan - de ruimte tussen gebouw K en N de meest logische pick is om de expeditie te 
maken, omdat het aansluit bij de overige logistieke stromen op en rond het Plein. 
Advies 40: Het Kwaliteitsteam raadt af om voor de expeditie van de Tweede Kamer
zowel gebruik te maken van de ruimte tussen gebouw C en K als de ruimte tussen
gebouw K en N. Het Kwaliteitsteam hecht veel waarde aan de veilieheid van de
bezoeker en de kwaliteit van de publieke ruimte voor het Mauritshuis als
hoofdtoegang tot het Binnenhof. De ruimte tussen gebouw K en N liikt de meest
logische plek om de expeditie te realiseren. omdat het aansluit bii de overige
logistieke stromen op het Plein.

Gebouw H, Tweede Kamer
De architect presenteert een aantal verbetervoorstellen voor bouwdeel H, het voormalige 
Hotel Central. Nieuwspoort is een van de huidige gebruikers van het gebouw. Uitgangspunt
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is dat Nieuwspoort op dezelfde locatie terugkomt.

Herstel Voorgevel; Aangezien de huidige gevel groot onderhoud nodig heeft, wordt 
voorgesteld om het open karakter van de plint te herstellen en een nieuwe 
gevelafwerking te maken die geinspireerd is op het oorspronkelijke ontwerp. De 
nieuwe materialen zijn duurzaam en innovatief. De Noors granieten plint wordt 
gehandhaafd. Er komt tegelwerk rondom kozijnen en de stalen ramen en 
hekwerken worden hersteld.
Ooenen Achtereevel: De huidige achtergevel is gesloten en mist relief. Achter het 
stucwerk is de originele betonnen gevel nog grotendeels aanwezig. De architect 
stelt voor om de oorspronkelijke contouren te herstellen, waarbij de bestaande 
stalen puien behouden blijven. De gevel wordt opgedikt en opnieuw gestukt ten 
behoeve van verbetering van de akoestiek. De originele openingen op de begane 
grond worden teruggebracht en zorgen voor een open en vriendelijke plint. 
Voorstel is om hier het Statenlokaal en Nieuwspoort te situeren, zodat beide 
toegankelijk zijn.
Entrees vanuit N. liften en trappen: De aansluitingen met bouwdeel N blijven op de 
huidige posities. Een liftkern wordt verwijderd waardoor de eerste verdieping 
beter toegankelijk wordt. Op de route van de ministerkamers naar de Plenaire Zaal 
wordt een extra lift geplaatst om de integrale toegankelijkheid te optimaliseren. 
Ontmoetinesplekken. printers en pantry's: In het hart van de werkverdiepingen 
worden nieuwe centrale ontmoetingsplekken voorgesteld. Hier bevinden zich 
toiletten, een pantry en vergader- en belruimten.
10.1b WOB

Reactie Kwaliteitsteam:
• Het Kwaliteitsteam heeft veel waardering voor de voorstellen van de architecten. 

Het is positief om te zien dat de kernkwaliteiten van het gebouw worden 
teruggebracht.

• Aanbevolen wordt om door te ontwerpen aan de dakopbouw, zodat het meer de 
uitstraling van een echt dak krijgt.

• 11.1

Gebouw A en B, Tweede Kamer
Er worden door de architect verschillende ingrepen uit het Functioneel Voorontwerp 
gepresenteerd voor gebouw A en B.

Gebouw A: De architect stelt voor om lO.I.b
passen waardoor de entree een meer gastvrij en welkom ontvangst biedt. 
Daarnaast wordt de voormalige trap van Napoleon hersteld, waardoor er een 
zichtlijn naar de entree van de Oude Zaal ontstaat en de trapbreedte voldoet aan 
de regelgeving omtrent brandveiligheid 10.lb 
de Schepelhal ruimtelijk aan te passen. Roltrappen worden verwijderd en 
vervangen door een vaste trap om de ruimte richting gebouw A meer te openen en

aan te

. Een ander voorstel is om
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de logistieke lijnen tussen de Oude Zaal, de Schepelhal en de sanitaire 
voorzieningen fors te verbeteren. Er komt ook een directe verbinding tussen de 
centrale publieksentree en de Schepelhal, waardoor de Oude Zaal ook vanuit deze 
richting beter wordt ontsloten. Tenslotte worden er ondersteunende 
voorzieningen en vergaderzalen gemaakt.
Gebouw B: Voorstel is om het Centraal Service Plein te verplaatsen naar het 
Comptoir Generaal. Hierdoor ligt het CSP minder geisoleerd en is het goed 
toegankelijk vanuit het hart van het beveiligd gebied. Er wordt een nieuwe lift- en 
trapcombinatie voorgesteld om de gebouwen B en C beter integraal toegankelijk te 
maken. Hiertoe wordt ook de verbinding tussen gebouw B en C op de tweede 
verdieping aangepast. Bij het verticale stijgpunt wordt ook een pantry en sanitaire 
voorziening voorgesteld, zodat het een logistiek knooppunt wordt, analoog aan de 
verbinding tussen K en N. De dakvormen van het Schepeihuis en 
Goudsmidskeurhuis worden hersteld.

Reactie Kwaliteitsteam:
• Complimenten voor de verfijning en precisie van het ontwerp. Er wordt een keten 

aan ogenschijnlijk kleine ingrepen voorgesteld die zorgen voor logische 
verbeteringen in het gebouw.

Gebouw C en K, Tweede Kamer
De architect presenteert een aantal functionele verbeteringen voor gebouw C.

Entrees en verbindineen: Op de begane grond wordt een nieuwe verbinding 
voorgesteld tussen gebouw C en K door het beglazen van een bestaande 
onderdoorgang. Deze doorgang verkort de route van en naar de entree aan het 
Plein en geeft toegang tot de buitenruimte. Op de tweede verdieping wordt een 
nieuwe verbinding voorgesteld tussen gebouw C en K door een nieuwe glazen gang 
die aansluit op de traphal. Streven is om deze gang ook echt transparant uit te 
voeren zodat het zicht vanuit de gang op het Torentje behouden blijft. De 
vioerniveaus op de tweede verdieping worden gelijkgetrokken zodat de huidige 
hoogteverschillen komen te vervallen.
Trap 1° naar 2‘ verdieping: de huidige lastig beloopbare en vindbare trap tussen de 
1® en 2' verdieping kan vervangen worden door een nieuwe trap die direct vanuit 
het historische trappenhuis toegankelijk is,
Werkruimten: lange werkruimten worden opgedeeld en onderbroken met 
transparante overlegplekken. Op die manier kom er daglicht tussen werkruimten 
en gangen.

Daarnaast presenteert de architect de belangrijkste ingrepen in gebouwdeel K, het 
voormalig Ministerie van Kolonien.

Nieuw eebouwhart: de twee atria in het hart van het gebouw worden 
Niveauverschillen op de begane grond worden weggenomen. Bij de bestaande 
aanbouwen in de atria is er nog discussie tussen de nut en noodzaak van het 
verwijderen ervan voor een eenduidig en helder beeld enerzijds en het behouden 
ervan vanwege de monumentale waarden en de praktische bruikbaarheid.
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Centraal trappenhuis: De bestaande eenzijdige trap en lift worden aangepast door 
de bestaande liftschacht te verwijderen en loopbruggen te introduceren. Op deze 
manier ontstaan kortere looplijnen over de verdiepingen, wordt de orientatie 
verbeterd en meer daglicht in het gebouw gebracht.
Entrees en ontmoeten: Qp het knooppunt van de gebouwen N, K en C wordt per 
verdieping een nieuwe ontmoetingsplek gemaakt (analoog aan opiossing B), die 
alle drie de gebouwen bedient. De bestaande liften in gebouw K worden 
verwijderd waarmee vrije zicht- en looplijnen ontstaan tussen de drie gebouwen. 
Twee nieuwe liften worden naast de ontmoetingsplek geplaatst.
Dakverdiepine: Voorstel is om een nieuwe verhoogde dakkap te maken met extra 
kantoorruimte. Vanuit de publieke ruimte is het dak nauwelijks zichtbaar en 
rustiger dan het huidige dak met vele opbouwen en verstoringen.

Reactie Kwaliteitsteam:
• Omdat het lastig is om alle ingrepen en voorstellen in detail te volgen, is het 

verzoek om bij een volgende bijeenkomst van het Kwaliteitsteam dieper in te gaan 
op het ontwerp. Ook in deze gebouwen worden de ingrepen met respect voor het 
bestaande gedaan en geven waar mogelijk meer betekenis aan de monumenten.

• Aangezien de werkruimten in gebouw C ook uit fractiekamers bestaan, is het van 
belang om na te denken over privacy.

Parkeergarage en expeditie
De huidige parkeergarage heeft twee ontsluitingen voor voertuigen - een ingaande 
hellingbaan en een uitgaande hellingbaan. Op basis hiervan is een studie gedaan hoe de 
ontsluiting in de toekomst zou kunnen plaatsvinden waarbij zowel autoverkeer als fietsers 
veilig en functioneel toegang krijgen tot de parkeergarage. Hierbij is ook gekeken naar de 
optie om een nieuwe fietstrap te realiseren op het plein waarbij de fietsers een aparte 
entree hebben. Hiertoe zijn een aantal opties onderzocht. Daarnaast heeft de architect 
onderzocht of de expeditie in de parkeergarage gerealiseerd zou kunnen worden. Dit blijkt 
niet mogelijk.

Reactie Kwaliteitsteam:
• Het Kwaliteitsteam is benieuwd wat de ruimtelijke implicates van de voorgestelde 

ontwerpinterventies zijn op het maaiveld boven de parkeergarage. Dit kan grote 
invioed hebben op hoe de publieke ruimte wordt ervaren.
Advies 43: Onderzoek en maak inzichteliik wat de ruimtelijke imolicaties voor de
publieke ruimte ziin van het voorstel om de oarkeererage onder het Plein te
oreaniseren. De impact van deze inereoen heeft nameliik grote invioed op de
inrichtine van de buitenruimte.

Gebouw J, Tweede Kamer
De architect presenteert een aantal ingrepen in gebouw J, het voormalige Ministerie van 
Justitie. Het gebouw is door Peters ontworpen heeft een hoge monumentale waarde.
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Entree vanuit gebouw N: De huidige entree wordt intensief gebruikt, er zijn vaak 
opstoppingen voor de 'circle lock'. De 'circle lock' wordt verplaatst, waardoor er 
kan worden voorzien in zowel een 'circle lock' als tourniquet.
Liften: de bestaande lift wordt vervangen door een nieuwe lift die toegankjelijk 
vanuit de gang rondom de patio. De tweede lift in de zuidvieugel wordt verplaatst. 
Door deze verder naar achteren te plaatsen kan een belangrijke verbetering in de 
beeidkwaliteit worden bereikt, met name op de derde verdieping.
10.1.b

Ontmoetings- en overleeruimten: Op de begane grond is een ontmoetingsplek
Door verwijdering van 

tussenwanden kan de oorspronkelijke kwaliteit van de vestibule en de doorrit naar 
de binnenplaats worden hersteld. Ook in de gangen op de verdiepingen wordt de 
beeidkwaliteit hersteld. Door de architect worden mogelijkheden aangegeven om 
voorzieningen zoals kopieermachines en afruimmeubels uit het zicht te halen. 
Indeling derde verdieping: In de huidige situatie is de gangstructuur rommelig door 
verspringende scheidingswanden tussen de gang en kantoorruimtes. De lift bevindt 
zich voor een deel in de doorlooproute van de gang. Ter verbetering van de 
ruimtelijke beleving en functionaliteit van deze verdiepingslaag wordt een 
herindeling voorgesteld. Werkruimtes worden gerealiseerd tegen de buitengevels, 
ten behoeve van een optimale daglichttoetreding. Door herpositionering van de lift 
komt de gangruimte volledig vrij voor doorloop en zullen spanten niet meer als 
obstakel worden ervaren. De algemene voorzieningen worden in centraal gelegen 
ruimtes ondergebracht.

ingepastlO.I.b

Reactie Kwaliteitsteam:
• Heldere presentatie. Veel waardering voor het ontwerp.
• Het Kwaliteitsteam benadrukt dat onderhoud aan de buitenschil overeind moet 

blijven, alsmede hetterugdraaien van eerdere verstoringen in het interieur, zoals 
de conservering van het schilderwerk van de plafonds en van de iconische 
Handelingenkamer. Ditzou een logische kwaliteitsslag betekenen.

• 10.1b WOB

• Het Kwaliteitsteam vraagt zich af of het verplaatsen van de liften niet ingewikkeld 
is. Is de ingreep het bereikte voordeel waard in alle gevallen?

• De leden zijn daarnaast benieuwd wat er gaat gebeuren met de versteende 
binnenplaatsen.

Algemene adviezen voor architecten Tweede Kamer
Twee van de adviezen die de leden van het Kwaliteitsteam tijdens de bijeenkomst geven, 
zijn van toepassing op de voorstellen voor alle bouwdelen van de Tweede Kamer.

• Het Kwaliteitsteam is op hoofdlijnen meegenomen in de klimaatconcepten, maar 
wil graag meer inzicht krijgen. De leden zouden meer willen weten over de klimaat-
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technische ingrepen en eisen. Hoe wordt de schil van het gebouw opgebouwd? 
Kan er bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van de stijgpunten in het gebouw in 
verband met ventilatie?
Advies 44: Het Kwaliteitsteam raadt aan om tiidens een voleende biieenkomst van
het Kwaliteitsteam dieoer oo in te eaan op de klimaatconceoten voor hetTweede
Kamercomolex.

• Daarnaast verzoekt het Kwaliteitsteam de architecten van de Tweede Kamer 
nadrukkelijk aan te geven wanneer gebruikerseisen leiden tot een onlogische of 
suboptimaal eindresultaat.
Advies 14: Het Kwaliteitsteam verzoekt de architecten van de Tweede Kamer
inzichteliik te maken wat de noodzakeliikheid van beoaalde eebruikswensen en
vooreestelde ingrepen is. Het eaat om een eoede motivering en een evenwicht
tussen functionele en installatietechnische eisen van de gebruiker en
cultuurhistorische waarden van het gebouw.

Mededelingen en afsiuiting
Er wordt verzocht door de leden om te kijken of er op korte termijn een extra bijeenkomst 
van het Kwaliteitsteam kan worden georganiseerd, aangezien de agenda van het overleg zo 
vol gepland was en er weinig tijd was om op alle plannen in te kunnen gaan.

De volgende bijeenkomst is op 17 juni van 14:30 -17:30.
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