
Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

VERTROUWELIJK 

Aan de leden van 

het Kwaliteitsteam Renovatie Binnenhof 

verslag Bijeenkomst Kwaliteitsteam 

Vergaderdatum en -tijd 	30 mei 2018 9:00-11:00 
Vergaderplaats 	 Grafelijke Zalen 1 bibliotheek Mauritstoren, Binnenhof 22 
Kopie aan 	 De leden van het Kwaliteitsteam Binnenhof, 

projectdirectie 
Bijlage(n) 

Aanwezig 

(Rijksbouwmeester), ~1  (Universiteit Leiden), MI  
(TU Delft), [~1  (gemeente DH, DSO), 

(projectdirecteur, RVB), 	 (Winhov 
(Van Hoogevest Architecten) 

(ARBM), 	 (ARBM) 

1. Rondgang Grafelijke Zalen (09:00) 

11~111..2  (RVB) geeft een snelle rondleiding door het complex van de 
Grafelijke Zalen. 

2. Presentatie voorlopig ontwerp Grafelijke Zalen (09:45) 
El licht de ontwikkelings- en restauratiegeschiedenis van de 

Grafelijke Zalen (GZ) toe. Belangrijkste uitgangspunt is om de ingrepen zo minimaal 
mogelijk te maken, terug te gaan naar de basis. Een uitdaging ligt bij het verbeteren  
van het klimaat van de zalen. 

~111~1  licht het VO Grafelijke Zalen toe. De belangrijkste thema's zijn: 
Toegang; een nieuw adres. Er zijn verschillende gebruiksgroepen 
(hoogwaardigheidsbekleders, scholieren, catering), die de GZ op verschillende 
manieren binnenkomen. Door één entreezone aan de zuidzijde van de GZ te creëren 
kunnen alle groepen bediend worden. 
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Het gaat niet alleen om een trap als toegang, het gaat ook om het ritueel van naar 
binnengaan. Een losstaande luifel markeert het binnenkomen. Het is nog een 
zoektocht naar ruimte en vorm. 
Ontvangst en route: de drie kelders blijven zo leeg mogelijk. In beide entrees komt 
wel een veiligheidsvoorziening (scanstraat). De rechter entree is integraal 
toegankelijk, de linker entree niet. 
De lichthof tussen de Ridderzaal en de achterbouw met onder meer de Kelderzaal, 
Rolzaal en Weeskamer wordt uitgegraven tot op kelderniveau. Vanuit de kelder via 
een monumentale trap naar de Ridderzaal en met nog een steek is de Rolzaal 
bereikbaar. Het voorstel wordt gezien als een ceremoniële route naar de Ridderzaal 
en moet zo min mogelijk een trappenhuis verbeelden. Toevoeging lift: niet te hoog 
en niet aan de zuidkant om de lichtinval in het lichthof zo hoog mogelijk te houden. 
Afweging tussen ruimtelijkheid , licht en functionaliteit. 

Reacties Kwaliteitsteam 

De lichthof 

Het entreegebied 
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Conclusie  
Essentiële vraag is het wel/niet ontsluiten van de Weeskamer. 
Essentiële vraag is de vereenvoudiging en verruiming van de nieuwe entree tot de 
GZ. 
Het kwaliteitsteam vraagt specifiek om inzicht in de onderzochte alternatieven en 
zou bij voorkeur een schetsmaquette van het lichthof met de voorgestelde 
ingrepen zien. 

3. 	Mededelingen en afsluiting (10:45 — 11:00) 

[MI  over duurzaamheid: 
Alles wordt voorbereid om van het gas af te gaan, maar de 

echte klap moet gemaakt worden met een gebiedsgerichte aanpak middels 
EnergieRijk Den Haag. 
https://www. rijksvastgoed  bed riif. nl/vastqoed/proiecten-i n-aanbested incgden-
haag-energie-rijk 

In overleg wordt een datum gekozen voor een bijeenkomst voor de zomer: 
26 juni 2018 van 17:30 tot 19:00. 	 zal dan een toelichting 
geven op het VO van de Eerste Kamer en Hofkapel. De gereserveerde datum van 
11 juli komt hiermee te vervallen. 

Verder wordt afgesproken dat er één gezamenlijke visie (statement) komt van het 
Kwaliteitsteam. 

lp] bedankt iedereen voor aanwezigheid en inbreng. 
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