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Vergaderplaats 	 Johan de Witthuis, Den Haag 
Kopie aan 	 De leden van het Kwaliteitsteam Binnenhof, 

projectdirectie 
Bijlage(n) 

Aanwezig 

(Rijksbouwmeester), 	 (TU Delft), 
(gemeente DH, DSO), 	 voor 	 (RCE), 

(Universiteit Leiden), 	 (projectdirecteur, RVB), 
(RVB), 	 (ARBM), 

(RVB), 	 (RVB) 

Genodigden 

(DOK architecten), 
(OMA), 

1. Welkom en opening 

2. Reactie door coordinerend architect minoma  en 
restauratiearchitect 	 J, betreffende de buitenschil van 
de Hofkapel en de aanpak 3de verdieping+lift Stadhouderlijk Kwartier 

Ten aanzien van advies 3 aan DOK uit het verslag van 26 juni jl.: De bovenste 
verdieping van de Mauritstoren wordt, anders dan de Grafelijke Zalen, niet 
beoogd voor (semi)publiek gebruik. Ook is het perforeren van de kap in 
tegenspraak met het uitgangspunt van de RCE/monumentenzorg: behoud van het 
beeld buiten als uitgangspunt. Bovendien is er twijfel of het getoonde beeld (een 
glazen accent) daadwerkelijk haalbaar is met de beoogde liftcapaciteit en de 
benodigde liftsnelheid. Vooralsnog twijfelt het Kwaliteitteam aan de haalbaarheid 
en gewenstheid van de ingreep. 

DOK licht het belang toe van een centraal stijgpunt. De plek terzijde van de 
Mauritstoren lijkt daarvoor het meest geschikt. De Mauritstoren vormt, naast de 
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Perstoren, het hoogste element van het Binnenhof. Het bereikbaar maken van de 
torenkamer met een lift is van betekenis, ook omdat de ruimte niet gemakkelijk 
per trap bereikbaar is. Het ontwerpvoorstel is om de lift bovendaks op te nemen 
als een plooiing in het dakvlak. In plaats van een glazen volume dat het dak 
perforeert, krijgt het een leien bedekking. Het bovendakse volume steekt niet 
door de nok. 

Reacties van het Kwaliteitsteam 

Advies 3.1 aan DOK: Het Kwaliteitsteam is meer overtuigd geraakt van de 
haalbaarheid en gewenstheid van de ingreep. Een heldere koppeling van de 
ingreep met het functionele en integrale vlekkenplan en de logistieke route moet 
nog wel bijdragen aan een compleet beeld om een eindoordeel te kunnen geven. 
Het is een totale afweging waarbij inzichtelijk gemaakt moet worden welke 
ingreep het meest/minst schade oplevert. [Nu is alleen de lift als ingreep 
besproken en niet de daarmee samenhangende ingrepen. Ook is het 
aangekondigde alternatief nog niet getoond]. 
Een nadere uitwerking van het opnemen van de lift in het dakvlak wordt tegemoet 
gezien, met de kanttekening dat de RCE kan accepteren dat het bovenste vertrek 
van de Mauritstoren niet met een doorgaande lift maar op andere wijze 
toegankelijk wordt gemaakt. 

Ten aanzien van advies 8 uit het verslag van 26 juni jl.: Een terughoudender 
uitwerking van de buitengevels ziet het Kwaliteitsteam graag tegemoet, daarbij 
rekening houdend met de ensemblewaarden van het Binnenhof. 
En advies 9: Maak inzichtelijk of het verhogen van de kappen daadwerkelijk 
noodzakelijk is voor de bruikbaarheid van de tweede verdieping als Volle 
Raadzaal. Onderzoek nader of de Volle Raadzaal kan worden gerealiseerd, zonder 
de identiteit van de monumentale ruimte te verliezen; een identiteit die met name 
wordt gedefinieerd door de ruimtevorm, gefilterd licht en de hoofd- en 
kromspanten. 

DOK licht toe dat nader onderzoek heeft uitgewezen dat de 17de-eeuwse kappen 
van de Hofkapel behouden kunnen blijven en dat ophogen en verplaatsen niet 
meer aan de orde is. De bestaande kappen met beschot hebben voldoende 
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ruimtelijke kwaliteit. Aan de kilzijde van de kappen zitten bestaande 
gevelopeningen, welke worden benut voor lichttoevoer. 
Daarnaast is gestudeerd op de verschijningsvorm van alle entrees op het 
Binnenhof. Dit heeft geleid tot een terughoudender voorstel voor een nieuwe 
entree in de gevel van de Hofkapel. In de gevel aan de Hofvijver is het ontwerp 
met een nieuw groot raam gehandhaafd. De aanpak van het plaveisel gebeurt in 
overleg met de landschapsarchitect. 

Reacties van het Kwaliteitsteam 

Advies 8.1 aan DOK: Aan een terughoudender bewerking van de buitengevels is 
gedeeltelijk tegemoet gekomen. De aanpak van de entree wordt als richting 
positief ervaren, de aanpak van de gevel aan de Hofvijverzijde niet. Het advies is 
hier om het grote raam achterwege te laten. 
De aanpak van de kap aan de buitenzijde, waarbij de dakkapellen vervangen 
worden door dakvensters, is in dit overleg niet besproken. Het Kwaliteitsteam ziet 
hiervoor nog graag een reactie van DOK tegemoet. Wel is geconstateerd dat de 
binnen/kilzijde (niet-zichtzijde) van de kappen meer ruimte biedt om 
daglichtvoorzieningen te treffen. 

Advies 9.1 aan DOK: Positief over behoud en op zijn plaats houden van de 
kappen. 

Het Kwaliteitsteam ziet een reactie van DOK op de overige adviezen, zoals 
geformuleerd na de voorgaande bijeenkomst op 26 juni 2018, graag tegemoet. 
Deze betreffen de omgang met de kap van het Stadhouderlijk Kwartier (1), de 
beoogde extra ontsluiting naar de kap (2), het plaatsen van de LBK's op de zolder 
boven de Plenaire Zaal (4), hydrofoberen (5), individuele regeling van het klimaat 
(6) en onderzoek vervangen leien door PV-leien (7). 

3. 	Presentatie voorlo 	ontwerp Tweede Kamer door coordinerend 
architect 	 en restauratiearchitect 

De presentatie geeft de stand van zaken van 50% VO. Herstel van oude 
structuren vormt een belangrijk uitgangspunt van de ontwerpopgave. 

A. De entree aan de Hofplaats. 
Belangrijk is de positionering van de scanvoorzieningen en het verwerken van een 
bezoekersaantal dat van 300.000 naar 500.000 gaat. Daarvoor zijn meer 
scanstraten noodzakelijk. De gevel op de begane grond wordt geopend, de 
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constructie onder de Plenaire Zaal kan hiervoor worden aangepast. De 
scanvoorzieningen worden uit de zichtlijn Hofplaats-Statenpassage-Plein 
geplaatst. Er is ruimte voor een etalage-functie op de hoek, aan de zijde 
Hofplaats-Lange Poten. De etalage kan worden ingezet als inleiding op het 
parlement. 

B. De Hofpoort 
De beleving van de poort als poort, die in de huidige situatie niet meer aanwezig 
is, moet worden teruggebracht. Door de hoogtemaat terug te brengen, kan de 
poort weer ervaren worden, bij voorkeur zonder glazen kap. 
De doorgang vanaf de Hofplaats naar de Hofpoort blijft recht (waarmee de 
schuine lijn in de plattegrond van de baan is). 

C. Entree gevel Plein 
De terugliggende gevel blijft behouden zoals bestaand. Dit geeft een betere 
aansluiting op Justitie. 

Reacties van het Kwaliteitsteam. 

Historische Paragraaf / Ontwerpvisie  m.] geeft een toelichting op de ontwerpvisie. Er is een tijdlijn gemaakt 
met alle politieke wijzigingen, bouwactiviteiten en ontwerpen per gebouw. Alle 
gebouwen bezaten ooit een eigen voordeur. Gebleken uit het onderzoek is dat alle 
representatieve en belangrijke vertrekken op de bel-etage liggen. De 
doorwaadbaarheid van het complex voor de gebruiker ligt dan ook op dat niveau. 
Op het begane grond niveau komt het publieke domein. 
Herwaardering van het individuele gebouw en daarmee ook van de 
hoofdontsluiting per gebouw. Door de hoofdontsluiting te benutten krijgen de 
monumentale vertrekken weer een logische koppeling. Niet alle ruimten zijn 
monumentaal, maar door kleur en afwerking kan er per gebouw toch een eenheid 
worden gerealiseerd. 

D. Nieuw Stadhouderlijk Kwartier 
Per gebouwdeel is de structuur onderzocht. Het Paleis uit 1790 is nog duidelijk 
herkenbaar. De trap van Lodewijk Napoleon is in recente tijden aangepast. 
Voorstel is om hier een ruime lift, een liftkamer (van 4 x 2,5m), te maken. Er is 
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een functionele noodzaak voor een grote lift in verband met representatief bezoek 
en het vervoeren van grote voorwerpen. De historische trap blijft behouden en 
wordt, door het verwijderen van de aangepaste trap van Lodewijk Napoleon, in 
betekenis hersteld. 

E. Landsdrukkerij 
Dit bouwdeel heeft vele wijzigingen van bouwkundige aard ondergaan, waardoor 
een driedeling is ontstaan. De opgave is om de historische structuur weer te 
herstellen. De hoofdtrap en de voordeur zijn in de geschiedenis steeds verplaatst. 
In het tussenhof kan een lift en een trap toegevoegd worden onder een nieuwe 
overkapping. 

F. Pompgebouw 
Dit is een klein bouwdeel met een mooie historische trap. Voorstel is om de 
verdiepingsvloer te verwijderen zodat een dubbele hoge ruimte ontstaat. 

G. Comptoir 
Het comptoir, het eerste kantoorgebouw van Nederland, is een alzijdig gebouw. 
De waarden zijn hoofdzakelijk gelegen in de structuur die wordt versterkt. 

H. Goudsmidkeurhuisje en Schepelhuis 
Van dit bouwdeel is de gevel van het Goudsmidkeurhuisje waardevol. De 
gedachte nu is deze panden uit te hollen en om alleen de schil te laten staan ten 
behoeve van een groot verticaal stijgpunt dat de vele aansluitende 
niveauverschillen overbrugt en (integraal) toegankelijk maakt. In de toekomt is 
het mogelijk om vanuit dit trappenhuis de doorsteek te maken naar de Grafelijke 
Zalen. 
De kappen/het daklandschap worden/wordt hersteld. 
Door het leegmaken van deze gebouwen ervaar je de identiteit van de andere 
gebouwen beter. 

I. Ministerie van Koloniën 
De verbinding van Koloniën met de TK ligt nu ter hoogte van de bediendengang. 
Het plan is om deze verbinding naar voren te halen. In het hart van het gebouw is 
een nieuwe verkeerscirculatie gedacht met een 8-vorming ontsluitingssysteem. 
Plan is verder om een nieuwe verhoogde kap te plaatsen voor het onderbrengen 
van klimaatinstallaties en functionele ruimtes. 

J. Ministerie van Justitie 
In dit pand zijn weinig ingrepen voorzien: alleen het verlangen van de ramen aan 
de zijde van de Statenpassage. De liften worden aan de gang gepositioneerd. 

K. Hotel Central 
Inwendig vertegenwoordigt het gebouw geen waarden meer. Het krijgt een 
nieuwe indeling met een centrale gang en aan weerszijden commissiezalen. De 
onderpui van de gevel aan de Lange Poten wordt hersteld en daarmee ook de 
relatie met de straat. De achtergevel, die in de huidige situatie erg plat is, krijgt 
een nieuw profiel. 
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Reacties van het Kwaliteitsteam. 

Advies 10 aan OMA 
Er is behoefte om de presentatie en onderliggende stukken te bestuderen, zodat 
meer gedetailleerd gereageerd kan worden. De stukken worden als hardcopy 
toegestuurd. 
Het Kwaliteitsteam adviseert om een specialistische vergadering te beleggen die 
geheel gewijd is aan installatie en duurzaamheid. 

4. 	Mededelingen en afsluiting 

De vergadering wordt met dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng 
gesloten. 

De volgende bijeenkomst staat gepland op woensdag 17 oktober 2018 van 9:00 
tot 12:00 
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