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	 (RCE) 

1. 	Raad van State/ Voormalige Hofkapel 

0111Mgeeft een presentatie over de stand van zaken van het ontwerp voor de 
Raad van State in de voormalige Hofkapel. 

Voorgevel en entree 
Het ontwerp voor de gevel en de entree van het gebouw is gebaseerd op verschillende 
uitgangspunten, 

• Het benadrukken van de symmetrische gevelopbouw met achtdeling 
• Hergebruiken van plaquette van Johan van Oldenbarnevelt bij de entree 
• Op een slimme manier omgaan met het hoogteverschil van c. 40 cm met het 

Binnenhof, rekening houdend met toegankelijkheid voor invaliden 
• Te maken entree in het midden van de achtdeling (twee deuren) 
• Creëren van een eenduidige zonwering in de vorm van een luifel op de begane 

grond 
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laat zien dat Merk X momenteel bezig is met studies naar de uitwerking van 
de deuren bij de entree en de luifel. 

Begane grond en kelder 
Doordat de entree in het midden van de gevel is geplaatst, ontstaat er een heldere 
plattegrond. 1~ beschrijft dat ze op drie plekken in het gebouw een verhaal wil 
vertellen aan de gebruikers en toekomstige bezoekers: bij de entree over de geschiedenis 
van de Raad van State aan de hand van foto's en beelden op de wand, in het midden van 
de begane grond wordt een tekst van Johan van Oldenbarnevelt gemaakt in de marmeren 
vloer en in het achterste gedeelte van het gebouw (in kamer 24) de geschiedenis van de 
Hofkapel door het gebouw zelf te laten spreken (de vloer en het plafond zijn uit deze ruimte 
weggehaald, waardoor er een vide ontstaat ten behoeve van de nieuwe verticale 
ontsluiting). 
De begane grond is ingedeeld in een gang met grote en kleine togen in vier richtingen. Er 
komen transparante puien in de geopende togen. In de kelder van het gebouw wordt 
installatie- en archiefruimte gemaakt en aan het water worden nieuwe vergaderplekken 
voorgesteld. 

Trap en lift als nieuw vrijstaand element 
Vanuit de nieuw gemaakte vide is de kap van de voormalige Hofkapel te zien en kan men de 
hoogte van het bouwdeel ervaren. Doordat de wanden worden afgetikt, kan het verleden 
en de gelaagdheid van het gebouw worden beleefd. Een nieuw element van trappen en lift 
komt vrij te staan in deze ruimte. Op de eerste verdieping komt een uitloop naar buiten, 
waardoor men vanuit een andere positie langs de gevels aan de Hofvijver kan kijken. 

De dubbele kap 
Een bijzonder en nog gaaf herkenbaar onderdeel van de Hofkapel is de dubbele kap uit 
1644. Een van de twee kappen wordt in het voorstel van Merk X helemaal open gemaakt, 
het dakbeschot dat in de andere kap zit blijft voor een deel behouden. Het programma is er 
zo ingepast, dat de unieke langwerpige zolderruimte ervaren kan worden. De Volle Raadzaal 
heeft een gesloten ronde pui, waarin deuren geplaatst worden die naar binnen opengaan, 
zodat men langs de zijkant kan kijken. Langs de randen van de zaal bevinden zich lange 
banken met daarin opgenomen verhogingen vanwaar men door de monumentale 
dakkapellen zicht heeft naar buiten. Naast de Volle Raadzaal bevindt zich de lunchruimte en 
een aparte vergaderplek. In twee gesloten elementen die los in de ruimte staan, zijn de 
toiletten, keuken en berging gesitueerd. Deze twee elementen buigen in het plafond mee 
met de vorm van de kappen. 

Installatietechniek 
Tussen de twee kappen wordt een zone voor installaties gemaakt, waardoor de 
installatietechniek vrijwel onzichtbaar is. De inblaas van lucht bevindt zich uit het zicht, 
boven het sierbeschot van de kap. Het voorstel van de restauratie architect is om de isolatie 
van de kappen aan de binnenkant te leggen. 

Reacties Kwaliteitsteam:  
• 
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Advies 26 aan Merk X — uitstapvenster, Raad van State: het Kwaliteitsteam acht de 
voorgestelde ingreep van Merk X voor een uitstapraam vooralsnog onwenselijk. 
Wat is de onderbouwing van deze ingreep en wat is de betekenis hiervan voor de 
Raad van State? 

Advies 27 aan Merk X— luifel, Raad van State: positief over het voorstel om een 
luifel te maken aan de zuidgevel van het gebouw van de Raad van State. Het is een 
helder gebaar en versterkt de gevelcompositie. Het voorstel van Merk X vraagt om 
een goede en gedetailleerde uitwerking.  

Advies 8 aan ontwerpers — ensemblewaarde Binnenhof: het Kwaliteitsteam raadt 
aan om een gevelaanzicht (inclusief daklandschap) van het gehele Binnenhof terug 
laten komen in een volgende bijeenkomst van het Kwaliteitsteam, zodat de 
samenhang tussen verschillende voorgestelde interventies gezien kan worden. Hoe 
dragen de bewerkingen bij aan de ensemblewaarde van het Binnenhof? 

Advies 28 aan RVB — isoleren dubbele kap van de Hofkapel: Onderzoek de 
mogelijkheid om aan de buitenkant van de kappen te isoleren in plaats van aan de 
binnenkant. Als er aan de binnenkant van de kappen geïsoleerd wordt, raakt men 
zicht op de bijzondere kapconstructie voor een groot deel kwijt. Onderzoek 
daarnaast de isolatie-eisen gelet op het gebruik van de Volle Raadzaal van één 
keer in de weekt. Wellicht volstaat een dunner isolatiepakket, waardoor er meer 
zichtbaar blijft van de kappen. 

2. 	Algemene Zaken 

• 

• 

• 

• 
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Reacties Kwaliteitsteam 
• 

• 

3. 	Bouwde& K, Tweede Kamer 

 	van Wessel de Jonge Architecten geeft een presentatie over de stand van 
zaken van het ontwerp voor het voormalig Ministerie van Koloniën. Het gebouw zal met 
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name gebruikt gaan worden door Kamerleden. Er worden een aantal nieuwe fractiekamers 
gemaakt. 

Trap en vide 
Het voorstel is om trappen en bruggen te maken in het hart van het gebouw, zodat elke 
verdieping en ook de ruimtes aan de voor- en aan de achterkant van het bouwdeel 
verbonden worden met elkaar. De allure van het gebouw wordt hersteld door de vide in het 
gebouw terug te brengen. De begane grond wordt opener gemaakt en de oorspronkelijke 
tourniquet blijft behouden. 

Nieuwe dakverdieping 
De kap van het voormalig Ministerie van Koloniën bestaat voor een deel uit een bijzondere 
constructie van gietijzeren spanten, ontworpen door architect Willem Rose. De 
kapverdieping staat momenteel vol met installaties. Uit het PvE blijkt dat er meer vierkante 
meters nodig zijn om ook werkplekken te kunnen creëren. De enige plek waar deze nieuwe 
ruimte gemaakt zou kunnen worden is in de kap. Door een installatievloer te maken op de 
bovenste verdieping, kan alle installatietechniek op een efficiënte en onzichtbare manier 
over het bouwdeel verspreid worden. Om deze klimaatvloer te kunnen realiseren én 
bruikbare ruimte te maken, moet de kap omhooggehaald worden. Het idee is om een 
nieuwe kap te maken, dat helemaal rondom loopt en een eenduidig beeld geeft vanaf het 
Plein. Dit nieuwe dak wordt in het midden opgetild zodat er licht binnenkomt. 
Er is onderzocht of de bijzondere spanten hergebruikt kunnen worden in de nieuwe 
bewerking. Nelissen geeft aan dat hier vooralsnog niet voor gekozen is, aangezien de 
spanten dan mogelijk alleen als decoratie dienen. Tegelijkertijd geeft Nelissen aan dit graag 
verder te willen onderzoeken. 

Reacties Kwaliteitsteam 
• 

Advies 23 aan Wessel de Jonge Architecten — dakspanten van het Voormalige  
Ministerie van Koloniën:  Door het weghalen van de bijzondere constructie uit de 
kap, wordt het plan kwetsbaar. Een goede onderbouwing voor het verwijderen van 
de spanten is noodzakelijk. Het Kwaliteitsteam verzoekt de ontwerpers te 
onderzoeken of de monumentale dakspanten van bouwdeel K toch niet behouden 
kunnen blijven door ze bijvoorbeeld op te tillen of op een andere manier terug te 
laten komen in het gebouw. 

• 
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4. 	Publieksentree Tweede Kamer 

geeft een presentatie over de publieksentree van de Tweede Kamer aan de 
Hofplaats. Voor het Herzien VO heeft OMA verschillende varianten uitgewerkt, aangezien er 
discussie is over de entree aan de Hofplaats met betrekking tot veiligheid van de Plenaire 
Zaal. De drie varianten die OMA presenteert zijn als volgt: 

• Gecombineerde entreehal onder de Plenaire Zaal voor zowel gebruikers van de 
Tweede Kamer als bezoekers 

• Aparte entree voor bezoekers in de voet van de Perstoren 
• Entreegebied voor bezoekers buiten het gebouwvolume van de Tweede Kamer, 

onder de Hofplaats. 

Het voorstel van OMA is om de begane grond transparant te maken en een nieuwe schil om 
de Plenaire Zaal heen te draperen. Zo ontstaat er meer ruimte voor het Ledenrestaurant. 

Reacties Kwaliteitsteam:  
• 

Advies 29 aan OMA — entree Tweede Kamer:  het Kwaliteitsteam is positief over het 
voorstel om de entree van de Tweede Kamer op het maaiveld op te lossen in plaats 
van onder de grond. Deze bewerking past beter bij de functie van het Binnenhof—
het publiek moet het hart van de democratie via een hoofdingang binnen kunnen 
gaan, in plaats van via een secundaire in an /ondergronds. 
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5. 	Duurzaamheid Tweede Kamer 

Mat en gEMBEI  geven een presentatie over de duurzaamheid van het 
Herzien VO voor de Tweede Kamer. 

Maatwerk akket 
vertelt dat er per monument tot op detail gekeken is wat de beste 

oplossingen zijn voor een gebouw met betrekking duurzaamheid en historische waarde. In 
stijlkamers wordt bijvoorbeeld voorgesteld om stuc te vervangen door areogel-stuc. De 
kamers zonder detaillering krijgen een dikker pakket isolatie. Zo is er per kamer een 
afweging gemaakt wat de beste oplossingen zijn. Deze afwegingen zijn als uitgangspunt 
genomen voor de berekeningen van DGMR en de kosten. 

Kwantificeren en certificeren 
DGMR benoemt in het VO een aantal thema's met betrekking tot duurzaamheid die 
geadresseerd moeten worden; energie, klimaatadaptatie, circulariteit en mobiliteit. In het 
herzien VO is gepoogd om de verschillende ingrepen die worden voorgesteld te 
kwantificeren. Met de maatregelen uit het PvE wordt de CO2-uitstoot in totaal ongeveer 
40% verlaagd. Dit komt met name door betere installatietechniek. De introductie van onder 
andere schilmaatregelen, het creëren van duurzame energieopwekking en het toepassen 
van PV-cellen betekent dat de CO2-uitstoot van het Tweede Kamer complex in totaal 60% 
verlaagd kan worden. 
DGMR maakt gebruikt van de BREEAM-methodiek voor nieuwbouw en renovatie om de 
voorgestelde bewerkingen te kunnen koppelen aan een certificaat. Op basis van het VO 
wordt er een BREAAM-certificaat Very Good (3 sterren) verkregen. Wanneer er naar het 
maatwerk uit het herzien VO gekeken wordt, krijgen de plannen een Excellent waardering 
(4 sterren). 

Reacties Kwaliteitsteam 
• 

• 

Advies 30 aan DGMR en OMA — duurzaamheid, natuur-inclusief bouwen:  Maak 
natuur-inclusief bouwen onderdeel van het onderzoek naar duurzaamheid. Het 
speelt voor de gemeente Den Haag namelijk een belangrijke rol bij de 
bouwplanbeoordeling en vergunningverlening. 
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