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1. Welkom en opening 

De verschillende adviezen die het Kwaliteitsteam in de afgelopen maanden heeft gegeven 
met betrekking tot de renovatie van het Binnenhof zijn verzameld in een overzicht. Er wordt 
bijgehouden hoe er met de adviezen wordt omgegaan. Het Kwaliteitsteam adviseert 
onafhankelijk. Het is vervolgens aan de projectorganisatie van het Rijksvastgoedbedrijf om 
de adviezen over te brengen aan de ontwerpers en adviseurs, na weging ten opzichte van 
de projectrandvoorwaarden. De projectorganisatie monitort vervolgens hoe door de 
ontwerpers en adviseurs met de adviezen wordt omgegaan, zodat dit in het adviesoverzicht 
kan worden bijgehouden. 

2. Presentatie historisch onderzoek buitenruimtes Binnenhof 

011111~11 geeft een toelichting op de cultuurhistorische typering en waardering 
van 31 buitenruimtes op en rond het Binnenhof. Het onderzoek van Steenhuis Meurs is 
geordend aan de hand van een zestal episodes, waarin de belangrijkste kenmerken van een 
tijdsperiode en de ruimtelijke ontwikkelingen rond het Binnenhof worden beschreven en 
gevisualiseerd in paletkaarten. 
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• Episode 1: Een zelfvoorzienend kasteeldorp (1229 - 1588)  
Gedurende de eerste vier eeuwen fungeerde het Binnenhof als autarkisch centrum 
van het Hollandse graafschap, waar zowel politiek als het Hofleven van de graven 
plaatsvond. Dankzij de grafelijkheidsrekeningen en loonlijsten is veel informatie 
beschikbaar over het leven en de inrichting van de buitenruimten van toen. Deze 
bronnen schetsen het beeld van een enorm Hofbedrijf met keukens, een 
brouwerij, bakhuis, bottelarij, wasserij ect. 

• Episode 2: Stadhouders en Staten sleutelen aan een paleis voor de dynastie (1588 -
1702)  
Na het uitroepen van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden wordt het 
nog middeleeuws aandoende Binnenhof verbouwd en verfraaid. Ook tuinen en 
stadspleinen werden aangelegd door gerenommeerde hoveniers. Omstreeks 1640 
opende het tot dan toe nog steeds gesloten hof zich naar de stad, met een 
doorbraak van de Grenadierspoort (aan de oostzijde van het complex, ook 
Mauritspoort genoemd). 

• Episode 3: Een monumentaal Opperhof (1702 - 1813)  
In 1747 raakte de Republiek verzeild in de Oostenrijkse successieoorlog en stonden 
er Franse troepen op invallen. In de laatste kwart van deze eeuw wordt het nieuw 
stadhouderlijk kwartier gebouwd, die door vormgeving en massa reageert op het 
oude stadhouderlijke vleugel aan de overzijde; een opperhof ontstaat. 
In de Franse tijd (1795-1813) veranderde er niet veel aan de uiterlijke verschijning 
van het Binnenhof. Het Hof verhuisde naar het paleis in Amsterdam (1807), het 
Binnenhof werd gebruik als militaire kazerne, school en hospitaal. 

• Episode 4: Stedenbouwkundige vervolmaking, restauratie en inbreiding (1813 — 
1913)  
Er vonden grootschalige restauratie en uitbreidingen op het Binnenhof plaats. 
Omdat Willem I verhuisde naar het Noordeinde, kwam het Binnenhof beschikbaar 
voor het ministerie van Koloniën, Justitie en de Hoge Raad. Alle ministeries werden 
rondom het Binnenhof gehuisvest. Groen werd uit de openbare ruimte 
weggehaald, de Singel en het Spui werden gedempt wegens stank. 

• Episode 5: Een nieuwe noord-zuidas (1913 - 1975)  
In de eerste decennia van de 20ste eeuw gingen de bouwwerkzaamheden door. Een 
grote infrastructurele doorbraak was de aanleg van een nieuwe verkeersas, de 
Hofweg, naar ontwerp van H.P. Berlage. 

• Episode 6: De grote greep van de tweede as; een paleis voor de democratie (1975 -
heden)  
Na veel discussie startte in 1992 de bouw van een nieuw Tweede Kamercomplex 
met een passage tussen het Plein en de Hofplaats naar ontwerp van architect Pi de 
Bruijn. Het was de bedoeling dat de passage openbaar toegankelijk zou worden, 
maar veiligheidseisen beletten dat. Catherina Polak Daniels ontwierp de dak- en 
vijverterrassen voor het Ministerie van Algemene Zaken. 

Troost, duiding, liefde voor de plek 
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vertelt dat de gelaagdheid van het Binnenhof het resultaat is van het feit 
dat door de eeuwen heen iedereen op de plek van de macht wilde zitten. Zij zou het verhaal 
van de zes episodes graag een keer aan de leden van de Tweede Kamer vertellen. Het 
relativeert om de beseffen dat men al 8 eeuwen met het Binnenhof bezig is. 

Reacties Kwaliteitsteam  
Het onderzoek laat zien dat het eeuwenoude verlangen naar allure een vorm van liefde is 
voor de plek van het Binnenhof. Dit is precies wat er nodig is om te begrijpen wat de 
betekenis van de huidige generatie bewerkingen moet gaan worden. Het Kwaliteitsteam 
benadrukt dat de plannen die momenteel gemaakt zijn door de ontwerpers en adviseurs 
hier goed bij aansluiten. 

Advies 24 aan Steenhuis Meurs: het Kwaliteitsteam is positief over het idee van 
Steenhuis Meurs om het historisch onderzoek naar de buitenruimten op en rond het 
Binnenhof te presenteren aan de gebruikers. Het onderzoek laat zien dat men al 8 
eeuwen bezig is met het aanpassen en verbouwen van het Binnenhof. De 
ontwikkelingen en de discussies hierover zijn van alle tijden. 

3. 	Presentatie stand van zaken van het ontwerp voor de buitenruimte 

1111.1 presenteert de stand van zaken van het voorlopig ontwerp voor de 
buitenruimtes van het Binnenhof. Karres en Brands is bezig met een ontwerp voor de 31 
buitenruimten. 

Uitgangspunten van het ontwerp 
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Het raamwerk waarbinnen Karres en Brands werkt, is gebaseerd op vier verschillende 
uitgangspunten 

• 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 tot vanzelfsprekende en samenhangende 
beeldkwaliteit als eindresultaat. 

Spanningsvelden opgave 
Bij het ontwerpen aan de buitenruimten, ziet Karres en Brands een aantal spanningen. Er 
dienen bepaalde keuzes gemaakt te worden om tot een goed ontwerp te komen. 

• Spanning tussen representativiteit versus sober en doelmatig 
• Spanning tussen benaderbaarheid van politici versus veiligheidseisen 
• Spanningsveld tussen groeiend bezoekersaantal versus gebruikerskwaliteit 

Inrichting buitenruimten op het Binnenhof 
Het Binnenhof heeft altijd een formele en een informele kant gehad. Ook in het voorstel 
van Karres en Brands komt dit terug door middel van compartimentering van de 
buitenruimten op het Binnenhof. Een tweede belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp is 
het terugbrengen van een onderverdeling van het plein, waarbij Karres en Brands 
geïnspireerd is door het onderzoek van Steenhuis Meurs. Er wordt bijvoorbeeld voorgesteld 
om de fontein weer terug te plaatsen op zijn oorspronkelijke centrale positie het midden 
van het plein. Daarnaast heeft Karres en Brands het idee om een eenduidige plint te creëren 
rond het plein, waarin entrees opgelost kunnen worden. Er worden in de VO's nieuwe 
entrees voorgesteld bij de Raad van State en aan de zijkant van de Grafelijke Zalen. 
Tenslotte wordt de hoogte van het plein verlaagd ter plaatse van de Grafelijke Zalen. 

Verlagen maaiveld Binnenhof 
De belangrijkste ingreep die Karres en Brands voorstelt, is het verlagen van het maaiveld 
van een deel van het Binnenhof. Met deze ingreep kunnen een aantal van de huidige 
problemen ten aanzien van toegankelijkheid van gebouwen worden opgelost. Door het 
maaiveld te verlagen bedraagt het hoogteverschil tussen de entree van de Grafelijke Zalen 
en het maaiveld bijvoorbeeld nog maar 1,20m. Dit verschil zou opgevangen kunnen worden 
door een drietal betonnen of natuurstenen elementen. Er wordt een trap in het verlengde 
van de doorgang van de poort voorgesteld en er komt een hefplateau voor invaliden. Onder 
dit hefplateau zou de entree naar kelder van de Grafelijke Zalen gemaakt kunnen worden. 

Het terugbrengen van de Hofgracht 
Op het Binnenhof was 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. Daardoor is het 'overgangsmoment' — wanneer men ervaart binnen of 
buiten het ensemble van het Binnenhof te zijn — verdwenen. De grachtenstructuur is nog in 
zekere mate herkenbaar in het gebouw en bij het Torentje is alweer een stuk van de gracht 
teruggebracht. In het voorstel van Karres en Brands en OMA krijgt de projectie van de 
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Hofgracht in het bouwdeel van de Tweede Kamer een nieuwe betekenis als tuin. De 
bestaande binnentuin wordt gehandhaafd. 

Hofplaats en Hof van Albemarle 
De Hofplaats was oorspronkelijk onderdeel van het gebied tussen twee poorten en is nooit 
een formeel plein geweest, maar voornamelijk transitieruimte. Door de doorbraak van 
Berlage is de Hofplaats restruimte geworden die nooit goed vorm heeft gekregen. OMA 
geeft meer betekenis aan de Hofplaats door het programmeren van aangrenzende 
gebouwen. 	 benadrukt dat de Hofplaats vraagt om een nieuwe ruimtelijke 
interpretatie en een nadere invulling van het begrip 'ontmoeting tussen Staat en bevolking'. 
Karres en Brands heeft een analyse gemaakt waarin te zien is dat de ruimte op en rond de 
Hofplaats bestaat uit drie verschillende ruimten: de Hofplaats, de Hofweg en het Hof van 
Albemarle. Het idee is om van deze verschillende ruimten één 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. De 
bestaande kastanjes worden gedeeltelijk behouden en lindes worden verwijderd. Er worden 
nieuwe bomen toegevoegd waarbij het belangrijk is om rekening te houden met de 
ondergrondse infrastructuur. 

Reacties Kwaliteitsteam: 

• 

Advies aan Karres en Brands en Winhov: onderzoek alternatieven hoe het 
hoogteverschil tussen de entree van de Grafelijke Zalen en het maaiveld opgelost 
kan worden op een elegante manier. 

• 

Advies 22 aan OMA en Karres + Brands: positief over het terugbrengen van de 
grachtstructuur op het Binnenhof in de vorm van een tuin. Het Kwaliteitsteam 
adviseert om verder te onderzoeken hoe er een groene afscheiding bij meer 
gebouwen op het Binnenhof kan worden gemaakt in verband met veiligheid. 

• 
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Advies 25 aan Karres en Brand: Onderzoek verschillende varianten voor de 
uitwerking van de Hofplaats. Is er bijvoorbeeld een variant mogelijk waarbij het Hof 
van Albemarle dienstdoet als overgangszone tussen het Buitenhof en de Hofplaats? 
Zou de Hofplaats niet nog extremer vergroend kunnen worden als wordt 
vastgesteld dat deze ruimte geen vanzelfsprekende functie heeft? Of is er misschien 
een mogelijkheid om de tramhalte te verplaatsen naar de Hofplaats, zodat dit een 
logistieke ruimte wordt in plaats van een .lein? 

• 

4. 	Stand van het ontwerp voor de Grafelijke Zalen 

~, en 	 presenteren de stand van zaken van het 
ontwerp voor de Grafelijke Zalen. Het voorstel van Karres en Brands om het peil naar een 
meer historisch niveau te brengen, komt de entree van het gebouw zeer ten goede. De 
inpassing van de installaties in het historische casco is de grootste opgave. 

Maaiveld entree 
De entree kom aan de zuidzijde. Doordat het maaiveld naar beneden wordt gebracht is het 
hoogteverschil nog maar 1,20m. Het idee van Winhov is om rond de entree en soort zone te 
maken waarin trappen, een heffer en eventueel een toegang tot de kelderbak 
georganiseerd kunnen worden. Kortom, om een bouwkundige zone te maken waarin alles 
opgelost kan worden. 

In assin onderstation warmte/koude 
geeft aan dat het een worsteling is om alle gevraagde 

installatietechniek in het gebouw gepast te krijgen. Er is voor het onderstation 
warmte/koude een ruimte nodig van 5 bij 10 meter. Als deze ruimte in een van de kelders 
geplaats wordt, levert dat een logistiek onmogelijke situatie op doordat doorgangen 
worden geblokkeerd en er een grote hoeveelheid leidingen aansluiting moet vinden. 
Winhov heeft samen met Arup geconcludeerd dat dit onderstation niet binnen het 
historische gebouw geplaatst kan worden en stelt daarom voor om de techniekruimte te 
koppelen aan de trappenpartij en deze onder het maaiveld te plaatsen. 

Toegankelijkheid Weeskamer 
In de huidige situatie is de aanloop naar de zalen, met name naar de Rolzaal, erg 
onoverzichtelijk. Winhov stelt daarom voor om een centraal trappenhuis en een lift te 
maken in het Lichthof en alle verschillende ruimtes op deze manier te ontsluiten. Dit levert 
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voor het functioneren van het complex veel op. Het systeem van trappen kan doorgezet 
worden tot aan de Weeskamer. De opgave waar Winhov momenteel mee bezig is gaat over 
de vraag hoe het trappenhuis en lift gemaakt kunnen worden zonder het gevoel van 
buitenruimte van het Lichthof te verliezen. 

Reacties Kwaliteitsteam 

Advies 26 aan Arup en RVB:  onderzoek als alternatief of het mogelijk zou zijn om 
installatieruimten onder de grond op te lossen in plaats van het per historisch 
bouwdeel proberen in te passen. 

• 

Advies 14 aan ontwerpers:  maak inzichtelijk wat de noodzakelijkheid van bepaalde 
gebruikerswensen en voorgestelde ingrepen is. Wat mag een ingreep aan kwaliteit 
kosten of wat mag het financieel kosten? 

• 

Advies aan Winhov, Karres en Brands en OMA:  het Kwaliteitsteam vraagt zich af 
wat de ruimtelijke implicaties van de logistiek en techniek zijn op de publieke 
ruimte van het Binnenhof. Laat zien op welke plekken op het plein luiken komen die 
leiden naar de installatietechniek en visualiseer hoe dat eruit komt te zien. 

5. 	Mededelingen en afsluiting 

De volgende bijeenkomst van het Kwaliteitsteam Renovatie Binnenhof is op 22 mei van 9.00 
—12 uur. 
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