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Aanwezig
Floris Alkemade (Rijksbouwmeester), Marc Linger (RVB), 10.2.6 
10.2.6

(RCE),
(Universiteit Leiden), 10.2.e 
(Karres + Brands), 10.2.6 

(Karres + Brands), Pi de Bruijn (Architecten Cie), Erik van Noord (Architecten
(RVB), 10.2.6 

(ARBM)

(gemeente DH, DSO), 10.2.6 
(RVB), 10.2.6(RVB), 10.2.6

(RVB), 10.2.6 
(ARMB), 10.2.6

Cie), 10.2.6 
10.2.6

(ARBM),

Genodigden tussen 12:00 - 13:00 voor toelichting publieksentree Tweede Kamer
(Tweede Kamer), 1 (3.2.610.2.6 (Tweede Kamer).

Afwezig met kennisgeving
10.2.6 (TU Delft)

Welkom en opening
Floris opent de vergadering. Naar aanleiding van het verslag van 18 december 2019 wordt 
er gevraagd of de geheimhoudingsplicht van de leden van het Kwaliteitsteam formeel kan 
worden opgeheven in verband met het openbaar maken van stukken. Er wordt afgesproken 
dat de leden worden ontslagen van de geheimhoudingsplicht voor alle documenten die 
openbaar worden. De projectdirecteur zal de leden hierover berichten.

Centrale energievoorziening
De projectmanager en technisch manager van de centrale energievoorziening geven een 
toelichting op het plan van ARUP. Momenteel worden uitgangspunten vastgesteld voor de 
afronding van het VO. 10.1.b

lO.I.b

10.1.b
10.1.b
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uitwerking van de installatietechniek per bouwdeel wordt georganiseerd door 
complexdeeladviseurs. Hiervoor vindt afstemming plaats met de architecten.

10.1.b

10.1.b

WKO-bron
Verwarming en koeling van het complex zal geregeld worden door een WKO-bron die zich

bevindt. Uitgegaan wordt van inkoopwarmte van de 
stadsverwarming en een aansluiting op een WKO-ring van Energierijk Den Haag. Hierdoor 
kan er een efficiente uitwisseling van warmte en koude plaatsvinden.

lO.I.d

Leidingtrace
Het precieze verloop van het trace van de 10.1 .b vanaf 10.1 .b

moet nog worden bepaald. Hiervoor zijn een aantal varianten gemaakt. 10.1 .b

. In verband met de motie Beckerman zal het 
archeologisch onderzoek dat hiervoor verricht zal moeten worden, publiek toegankelijk 
worden.

Optimalisaties
Er vindt momenteel afstemming met gebruikers plaats om te onderzoeken of de 
vermogensvraag verkleind kan worden, zodat de installatietechniek minder ruimte zal 
innemen.

Toetsing concept VO installatietechniek
Eind oktober 2019 hebben experts en adviseurs een reactie gegeven op het concept VO 
installatietechniek. Er werd gevraagd hoe het ontwerp voor de ondergrondse infrastructuur 
eruit komt te zien en wat de impact is op het rioleringssysteem. Inmiddels blijkt dat 75% van 
de ondergrondse kabels en leidingen nog niet in beeld is. Een tweede belangrijke vraag was 
wat de ruimtelijke implicaties van de ondergrondse installatietechniek zullen zijn op het 
ontwerp van de openbare ruimte. Het is van belang te beseffen dat het ontwerp voor de 
ondergrond niet binnen de opdracht voor de buitenruimte valt. Tenslotte was er 
onduidelijkheid over de maaiveldhoogte. De hoogtes van de verschillende gebouwen en 
drempels zijn bekend, maar het verloop van het maaiveld is nog niet recent ingemeten. De 
vragen die gesteld zijn naar aanleiding van het concept VO-installatietechniek spelen nog 
steeds.

Reacties Kwaliteitsteam:
• Het Kwaliteitsteam heeft ernstige bedenkingen bij de basis van het plan aangezien 

het hele concept is gebaseerd op een ondergronds leidingtrace terwiji 75% van de 
bestaande ondergrondse leidingen nog niet bekend is. De consequenties die deze 
bestaande leidingen op het plan hebben, zouden snel in beeld moeten worden 
gebracht.
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. 10.1.b
Aangeraden wordt om bij het

gebouw van het RIVM in Utrecht te kijken, omdat zij met dezelfde vraag te maken 
hebben gehad. Zowel de architectonische als de ruimtelijke uitwerking vraagt de 
nodige aandacht.
Advies 36: De inpasbaarheid van de rookgasafvoer is een cruciale factor om te
kunnen beoalen of de'*Q '* uberhaupt op de bedachte locatie geolaatst kunnen
worden.

. lO.I.b

• Het Kwaliteitsteam geeft aan dat het belangrijk is om de ruimtelijke impact van de
te tonen aan de gebruikers. Er wordt benadrukt 

negatieve gevolgen kan hebben op de inrichting van de
10.1. b
10.1. b
publieke ruimte van het Binnenhof. 
Advies 37:10.1 .b

• Het Kwaliteitsteam vraagt zich af in hoeverre een landschapsarchitect of ruimtelijk 
expert deel uit maakt van het team dat beslist over de afwegingen die gemaakt 
moeten worden met betrekking tot de installatietechniek. Aanbeveling is om de 
ruimtelijke kwaliteitsborging een plek te geven in het proces, aangezien de 
techniek grote impact kan hebben op de openbare ruimte.
Advies 38: Betrek een landschapsarchitect of ruimtelijk expert bii het team dat
beslist over de afwegingen die eemaakt worden met betrekking tot 
installatietechniek. Het is van belang te beseffen dat de ‘technische knoop' een
ruimtelijke impact op het maaiveld heeft. De ruimtelijke kwaliteitsborging moet
een plek krijgen.

• Door de projectleider wordt benadrukt dat het VO pas afgerond is, als aangetoond 
kan worden dat het ontwerp haalbaar is. Dit geldt voor installatietechniek, maar 
ook voor de consequenties hiervan op de buitenruimte en archeologie. Dit 
betekent dat de toetsine op het concept VO-installatietechniek die in oktober heeft
plaatseevonden. noe in het VO moet worden meegenomen. en niet pas in het DO
aan de orde komt.

. lO.I.b

Aangezien de grond door de jaren been verstoord en versnipperd is 
opgegraven, is er door de gemeente aangegeven dat dit de kans is om een 
totaalbeeld van de archeologische ondergrond te verkrijgen. Er wordt daarom 
gepleit om het archeologisch onderzoek uit te breiden.
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VO Buitenruimte
De ontwerpers van de buitenruimte presenteren het VO. De belangrijkste uitgangspunten 
voor het ontwerp zijn conform het PVE als voIgt:

Verhelderen van de stedenbouwkundige structuur op en om het Binnenhof door 
de samenhang en de overgangen tussen buitenruimten te verbeteren;
Het versterken van de identiteit van de verschillende buitenruimten door beter aan 
te sluiten op de verschillen in functie, sfeer en geschiedenis;
Verbeteren van de gebruiks- en belevingswaarde van de buitenruimten door 
inpassing van de gewenste functionaliteit waaronder logistiek, veiligheid en 
beveiligingsmaatregelen;
Het samenbrengen van alle eisen met een vanzelfsprekende en samenhangende 
beeidkwaliteit als eindresultaat.

Hofplaats en Hof van Albemarle
De Hofplaats was oorspronkelijk onderdeel van het bebouwde gebied tussen twee poorten 
en is nooit een formeel plein geweest. Door de doorbraak van Berlage is de Hofplaats een 
restruimte geworden die nooit goed vorm heeft gekregen. De landschapsarchitecten 
benadrukken dat de Hofplaats vraagt om een nieuwe ruimtelijke interpretatie en een 
nadere invulling van het begrip 'ontmoeting tussen Staat en bevolking'. Voor het ontwerp 
wordt uitgegaan van drie verschillende ruimtes: de Hofplaats, de Hofweg en het Hof van 
Albemarle. Het Hof van Albermarle (de Maurtistuin) zou gezien kunnen worden als een 
schakelstuk tussen de Hofplaats en het Buitenhof. Het idee van de ontwerpers is om van de 
Hofplaats en Hofweg een pleinruimte te maken. Het zou een samenhangende plek moeten 
worden waar bomen een belangrijke rol spelen met een eenduidige pleinverharding. De 
logistiek wordt in shared space opgelost. Voorstel is om een aantal van de bestaande 
bomen uit de bomenrij op de Hofplaats te verplaatsen en in het midden van de ruimte een 
spiegelvijver met fontein te maken. Deze ondiepe vijver zou gezien kunnen worden als een 
natuurlijk eindpunt van het Spui. De vijver wordt aan de kant van de Hofweg 50 centimeter 
hoog en aan de kant van de Tweede Kamer 12 centimeter hoog. Op deze manier wordt er 
ingespeeld op het hoogteverschil van de Hofplaats. Of de spiegelvijver uiteindelijk 
gerealiseerd kan worden, hangt samen met de keuzes die gemaakt worden met betrekking 
tot de publieksentree van de Tweede Kamer.

Tuinen op de voormalige Hofgracht
Om het Binnenhof lag ooit een dubbele gracht met een poortensysteem dat daaraan 
gekoppeld was. In de loop van de tijd is er steeds minder overgebleven van deze 
grachtstructuur. In het voorstel krijgt de projectie van de Hofgracht onder andere tussen de 
bouwdelen van de Tweede Kamer een nieuwe betekenis als tuin. Dit betekent dat de 
huidige expeditiehof plaats maakt voor een groene invulling.
De bestaande tuinen in de binnenplaatsen wordt gehandhaafd. De tuinen op de gracht aan 
de Buitenhofzijde krijgen een verdiepte ligging waardoor er weer lichttoetreding in de 
kelders van deze bouwdelen mogelijk is. Het stukje gracht tussen Hofvijver en de 
Stadhouderspoort wordt in het kader van het herstel van het Buitenhof aangelegd door de 
gemeente.
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Het Binnenhof
Het Binnenhof heeft altijd een formele en een informele kant gehad en er waren diverse 
soorten ruimten rondom de grafelijke zalen tussen de poorten die deels verdwenen zijn.
Een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp is het terugbrengen van een zekere 
diversificatie van het plein rondom de grafelijke zalen. Een belangrijk onderdeel is het 
herstel van het monumentale Voorhof waarvoor onder andere wordt voorgesteld om de 
fontein weer terug te plaatsen op zijn oorspronkelijke centrale positie in het midden van de 
buitenruimte. Daarnaast is het idee om een eenduidige plint te creeren, waarin entrees 
kunnen worden opgelost. Tenslotte wordt de hoogte van het plein verlaagd ter plaatse van 
de nieuwe entree van Grafelijke Zalen. Met deze ingreep kan het architectonisch voorstel 
voor de nieuwe entree van de grafelijke zalen eenvoudiger worden opgelost. Door het 
maaiveld te verlagen bedraagt het hoogteverschil tussen de entree van de bezoekersruimte 
van de Grafelijke Zalen en het maaiveld nog ten opzichte van de middenkelder nog maar 
1,20m. Dit verschil zou kunnen worden opgevangen door een drietal elementen; een trap, 
zitelementen en een hellingbaan.

Reacties Kwaliteitsteam:
• Complimenten voor de heldere conceptuele keuzes in de plannen; het biedt een 

goede basis voor verdere verfijning. Over de voorstellen met betrekking tot de 
compartimentering, de verlaging van het maaiveld en de entree van de 
bezoekersruimte in de Grafelijke zalen is het Kwaliteitsteam positief. Het ontwerp 
is tegelijkertijd kwetsbaar. De voorgestelde heldere structuren in het plan worden 
mogelijk in de uitwerking bedreigd door praktische zaken zoals veiligheid en 
installatietechniek.

• Over de voorgestelde verlaging (droge gracht) aan de rechterzijde van de 
Stadhouderspoort zou het Kwaliteitsteam meer informatie willen. Wordt deze 
strook groen of bestraat? Wordt het publiektoegankelijk of afgeschermd? Het is 
een sympathiek idee om de oude gracht op deze manier zichtbaar te maken, maar 
het gevaar bestaat dat het een onbestemde greppel wordt en een verzamelplaats 
van regenwater en afval.

• Het Kwaliteitsteam is positief over de plannen voor de 'groene gracht' in het 
Tweede Kamergebouw. De Tweede Kamer staat kritisch tegenover een binnentuin 
en heeft andere plannen hebben voor de Schepelhal; voor het totaalbeeld is een 
aaneengesloten reeks van tuinen echter absoluut wenselijk.
Advies 22: Positief over het terugbrengen van de erachtstructuurop het Binnenhof
in de vorm van groen. Dit voorstel sluit uitstekend aan bii de wens in het PvE om de
historische eelaaedheid binnen het complex meer tot uitdrukking te iaten komen.

• Het voorstel om de bomen op de Hofplaats te herschikken en een vijver aan te 
leggen spreekt het Kwaliteitsteam aan, vooral omdat de Hofplaats op deze manier 
meer een plein wordt (gelijk het Plein en het Buitenhof). Wei denkt het 
Kwaliteitsteam dat de keuzes die gemaakt worden met betrekking tot de 
publieksentree van de Tweede Kamer uiteindelijk bepalend moeten zijn voor 
herinrichting van de Hofplaats en niet andersom.
Advies 39: Het is wenseliik dat de architecten van de Tweede Kamer en ontweroers
van de buitenruimte een gezamenliike visie oo de inrichtine voor de Hofplaats
ontwikkelen.
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Publieksentree op de Hofplaats
Door de architect worden verschillende posities gepresenteerd waar de centrale 
publieksentree van de Tweede Kamer zou kunnen komen. 10.1 .b

De
entree moet dus buiten het gebouw worden geplaatst. De meest waarschijnlijke positie is 
op de Hofplaats, waarvoor er verschillende varianten zijn uitgewerkt:

• Het eerste voorstel is een bovengrondse glazen doos die in het midden van de 
pleinruimte wordt gesitueerd en toegang geeft tot een ondergrondse ruimte met 
scanstraten. Bezoekers betreden het gebouw van de Tweede Kamer via deze 
ondergrondse toegang. De vraag is of deze variant voldoende ruimtelijke en 
representatieve kwaliteit heeft.

• Het tweede voorstel bestaat uit een alzijdig, sculpturaal object dat op de Hofplaats 
wordt geplaatst, lets uit de as van het Spui. Bezoekers gaan via het paviljoen naar 
een ondergrondse entreeruimte met scanstraten. Een referentieproject voor deze 
variant is de entree van het Louvre in Parijs. Nadeel van dit voorstel is dat de 
plinten van het Tweede Kamergebouw gesloten blijven 10.1 .b

• De derde variant bestaat uit een gebouw met scanstraten dat als het ware tegen 
de bestaande gevel wordt geplaatst en op deze manier direct toegang geeft tot het 
Tweede Kamercomplex. Bezoekers komen door een voordeur het complex binnen.

• In de laatste variant wordt voorgesteld om de Hofplaats af te zoomen met een 
langgerekt gebouw, van waaruit men toegang heeft tot een ondergrondse ruimte 
met scanstraten. Deze variant grijpt terug op de doorbaak die Berlage ooit 
voorstelde. In het langgerekte gebouw zouden verschillende functies kunnen 
komen zoals een cafe, een debatcentrum, ruimte voor Prodemos en een winkel. De 
Hofweg wordt opnieuw vormgegeven en de Hofplaats wordt een voorplein voor de 
Tweede Kamer.

Reacties Kwaliteitsteam:
• Het Kwaliteitsteam heeft een sterke voorkeur om de opiossing te zoeken in een 

extensie van het bestaande gebouw, zodat de publieksentree van het Tweede 
Kamercomplex op het maaiveld gerealiseerd kan worden. Het Kwaliteitsteam raadt 
aan om een alternatief te onderzoeken waarbij er een soort band om het 
bestaande gebouw zou kunnen worden gecreeerd, buiten de bestaande 
gebouwschil. De nieuwe gevel kan dan een bepaalde openheid hebben. Bovendien 
kan het voorstel voor een spiegelvijver nog steeds worden gerealiseerd en hoeven 
er mogelijk minder bomen te worden verplaatst. Het is wenselijk dat de 
architecten van de Tweede Kamer en de ontwerpers van de buitenruimte hiervoor 
een gezamenlijke visie op de Hofplaats ontwikkelen.
Advies 29: Ontwerp een variant voor de publieksentree van de Tweede Kamer
waarbij de oolossing wordt gezocht in een bescheiden extensie van het bestaande
gebouw. Op deze manier kunnen bezoekers het complex door de voordeur
betreden en kan ergezorgd worden dat het Kamergebouw een publieke uitstraling
krijgt aan de Hofplaats.

• Het lijkt het Kwaliteitsteam goed als er naast de variant van een extensie van het 
gebouw, ook verder wordt gestudeerd op de laatste variant, waarin een straat en 
een besloten hof worden gemaakt doordat de Hofplaats wordt afgezoomd met een
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gebouw. Het ruimtelijke thema van publiek interieur is ge\«orteld in de stad Den 
Haag. Deze variant vraagt wel om een verdere uitwerking van de vormgeving van 
het plein. Hoe komt het semi-private hof eruit te zien? Hoe wordt het 
intermediaire gebouw vormgegeven? Hoe wordt het geprogrammeerd? Het is 
daarnaast belangrijk om te beseffen dat er in dit voorstel een stuk openbare ruimte 
wordt onttrokken aan de stad en dat alle bomen zullen worden gekapt. De ervaring 
leert dat dit op veel weerstand zal stuiten.

Mededelingen en afsiuiting
De volgende bijeenkomst vindt plaats op 18 maart van 8:00 -12:00 uur.
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