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Bijeenkomst Kwaliteitsteam

Vergaderdatum en -tijd 
Vergaderplaats

14 oktober 2020, 16:30-19:00 u
Rembrandtzaal, Korte Voorhout, Den Haag / Webex
(digitaal).

28 oktober, 9:00-11:00 u 
Webex (digitaal)

Aanwezig bij deel over beveiliging TK 14/10

Floris Alkemade (Rijksbouwmeester), io.2.e Wob 
(RVB), 10.2.e Wob

(politieke geschiedenis), 
(ARMB),

102 e Wob

(RVB), 10.2.e Wob 10 2 e Wob

(ARBM)
(Tweede Kamer), 10.2.e Wob (Tweede Kamer)10.2.e Wob

Aanwezig bIj tweede deel 14/10

Floris Alkemade (Rijksbouwmeester), io.2.e Wob 
(erfgoed), io.2.e Wob
geschiedenis), Marc Unger (RVB), 10.2.e Wob 
(RVB), 10.2.e Wob 
(ARBM), 10.2.e Wob

(stedenbouw), io.2.e Wob 
(duurzaamheid), 10.2.e Wob

(RVB), 10.2.e Wob 
(ARMB), 10.2.e Wob

(Tweede Kamer), Pi

(politieke

(ARBM), 10.2.e Wob 
(Tweede Kamer), 10.2.e Wob 

de Bruijn (de Architecten Cie), Eric van Noord (de Architecten Cie), Sylvia Karres 
(Karres en Brands), 10.2.e Wob (Karres en Brands).

Aanwezig 28/10

Floris Alkemade (Rijksbouwmeester), io.2.e Wob 
(erfgoed), io.2.e Wob
geschiedenis), Marc Unger (RVB), 10.2.e Wob

(RVB), 10.2.e Wob

(stedenbouw), 10.2.e Wob 
(duurzaamheid), 10.2.e Wob

(RVB), 10.2.e Wob 
(ARBM), 10.2.e Wob 

(Tweede Kamer), Pi de Bruijn (de Architecten Cie), Eric

(politieke

(RVB), 10.2.e Wob 
(ARBM), 10.2.e Wob 
van Noord (de Architecten Cie), Sylvia Karres (Karres en Brands).

Opening en welkom
Floris opent de vergadering. Het verslag van de bijeenkomst van het Kwaliteitsteam van 16 
September jl. is door de leden goedgekeurd en wordt formeel vastgesteld.
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Beveiliging Tweede Kamer
Dit betreft een vertrouwelijke briefing.

Ontwerp publieksentree Tweede Kamer en Hofplaats
Op basis van de adviezen van die het Kwaliteitsteam op 16 September jl. heeft gegeven, 
hebben de ontwerpers doorgewerkt aan de verschillende varianten voor de publieksentree 
van de Tweede Kamer.

Bomen
Het voorstel is om van de Hofplaats en Hofweg zoveel mogelijk een pleinruimte te maken. 
Hiervoor is hetvan belang om de bestaande rij kastanjebomen te doorbreken. Er is 
onderzoek uitgevoerd naar de vitaliteit en verplaatsbaarheid van de bomen op de 
Hofplaats. Het blijkt dat de verwachte levensduur van de kastanjebomen 5 tot 15 jaar is. De 
slagingskans van het verplaatsen van de bomen is klein.

Ondergrondse entreehal
De architect presenteert de minimale afmetingen van de ondergrondse entreehal van de 
publieksentree van de Tweede Kamer. 10.1 b WOB

Bezoekers lopen
vanuit de ondergrondse entree naar een toegangstrap. De bestaande gevel van het gebouw 
wordt aangepast om ruimte te creeren voor de omioop en ervoor te zorgen dat er daglicht 
naar binnenkomt. De gevellijn van de plenaire zaal wordt als het ware doorgezet naar het 
maaiveld. Bezoekers kunnen het gebouw op drie verschillende plekken verlaten. Onder de 
plenaire zaal komt een ruimte waar publiek, pers en politiek elkaar kunnen ontmoeten.

Drie denkrichtingen voorde centrals publieksentree
Er worden drie denkrichtingen voor de centrale publieksentree op de Hofplaats 
gepresenteerd.

Variant A: Trap in spiegelviiver
Het eerste voorstel is om een entree te maken die zich in een grote spiegelvijver op 
de Hofplaats bevindt. Een rechte trap wordt omgeven door water en geeft toegang 
tot een compacte ondergrondse scanruimte. De trap heeft een trapeziumachtige 
vorm met bordessen. Twee liften zijn in het midden van de trap en op de rand van 
de vijver gepositioneerd zodat de bezoekers langs de liften naar beneden lopen. 
Uitgangspunt is dat de trap en liften ondergeschikt zijn aan de vijver. De vijver staat 
drie maanden per jaar droog vanwege het klimaat. Daarom moet er een 
doorloopbeveiliging bij de trap komen en dient er ook nagedacht te worden over 
de bodem van de vijver.
Door een nieuwe vijver de creeren op de Hofplaats ontstaat er als het ware een 
klein pleintje voor de Hofpoort dat terugverwijst naar het oorspronkelijke 
Clingelplein. Het idee is om hier een nieuwe boom te plaatsen. De ruimte kan 
ingezet worden als wacht- en verzamelplek voor bezoekers. Aan de kant van de 
vijver, langs de Hofweg, komt een zitrand zodat mensen hier in de zon kunnen 
zitten.lO.I.b Wob
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In het voorstel voor de 'trap in spiegelvijver' moeten drie van de bestaande bomen 
worden weggehaald. Het idee is om rond de overige bomen een zachtere 
verharding te maken, zodat de Hofplaats vergroend wordt.

Variant B: Verzonken tuin
De tweede optie is om een verdiept cirkelvormig plein te maken met een diameter 
van ongeveer 20 meter, die toegang geeft tot een ondergrondse scanruimte. Het 
plein ligt op 5 meter diepte ten opzichte van de Hofplaats en is via een luie trap te 
bereiken. De rand van de kuil wordt vormgegeven door zittreden, waardoor het 
hoogteverschil wordt verzacht en er veel personen kunnen zitten rondom de 
verdiepte ruimte. In deze variant zijn veel verschillende uitwerkingen mogelijk. Het 
verdiepte plein kan bijvoorbeeld worden vormgegeven als vijver of tuin. i b wob

Twee liften
zijn aan de zijkant van het plein gesitueerd en staan los van de verdiepte kuil.
10.1b WOB

Variant C: Terrasmodel
In de derde variant wordt een verdiepte kuil voorgesteld die door middel van 
verschillende bordessen, terrassen en treden te bereiken is. Het lagergelegen plein 
geeft opnieuw toegang geeft tot een ondergrondse scanruimte. De architect geeft 
aan dat er weinig kwaliteit op het maaiveld ontstaat.

Reactie Kwaliteitsteam:
• Om als Kwaliteitsteam gefundeerd oordeel te geven over de verschillende

varianten, moet allereerst een schets van de ruimtelijke problematiek van de plek 
worden gegeven. Zwaarwegende punten hierbi] zijn:

o Met de verkeersdoorbraak van Berlage (1914) is een hybride ruimte 
ontstaan. Die ingrepen moeten worden gelezen als een poging om de 
staat in het publiek domein zichtbaar te maken langs een 'rituele route' 
die de verschillende staatsorganen en betekenisvolle plekken met elkaar 
verbindt;

o De coupure die Berlage heeft aangebracht door de doorbraak Grote 
Marktstraat heeft het plein losgekoppeld van de Spui-as. Wat later nog 
versterkt is door de aanleg van de stadssnelweg op de Schedeldoekhaven. 
Het plein is daardoor betrekkelijk geisoleerd komen te liggen; 

o Dit is nog eens versterkt door de plaatsing van de bomenrij langs de 
Hofweg en de zware verkeers-inrichting van de Hofweg, waardoor de 
Hofplaats nog meer losgesneden is van z'n context; 

o De nieuwbouw van de Tweede kamer heeft uiteindelijk deze problematiek 
niet weten op te lossen. Ondanks de entree (passage) en het balkon ligt 
het plein nu aan twee zijden aan zeer introverte bebouwing. De looproute 
naar het Binnenhof via de Hofpoort is door de volume-opzet van de 
Tweede Kamer sterk in kwaliteit verminderd. De poort en het Cingelplein 
zijn nagenoeg onvindbaar;

o Tezamen met de inrichtingvan de Hofweg met bomenrij en rijioper
resulteert dit in een plek die functioneel losgesneden is van de stad. Maar
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die er ook niet in slaagt om op symbolisch niveau de geschiedenis van de 
Nederlandse staat en de betekenis van de instituties leesbaar te maken.

• Het Kwaliteitsteam benadrukt dat een ingreep in de Hofplaats de vraag aan de 
orde stelt of er sprake is van een 'mislukt plein' dat opgegeven kan worden, omdat 
niemand het zal missen, of dat er sprake is van een 'onvolmaakt plein' dat met 
gerichte interventies verbeterd kan worden. Een verbeteringsstrategie heeft 
absoluut de voorkeur van de leden. Uitgangspunt zou moeten zijn dat de 
functionele en representatieve kwaliteit van de Hofplaats versterkt zou moeten 
worden. Dit betekent:

o Het maaiveld zo veel mogelijk intact laten - de Hofplaats was, is en blijft 
een stedelijke ruimte;

o Zo veel mogelijk behoud van publiek gebruik, dus zo min mogelijk 
ruimtebeslag ten behoeve van de entree van de Tweede Kamer; 

o Zo min mogelijk objecten op het maaiveld die het publieke gebruik en de 
publieke beleving hinderen. Dit betekent zo min mogelijk vaste 
hekwerken en paaitjes. Dit vraagt om een compacte opiossing waarin 
noodzakelijke voorzieningen worden geintegreerd; 

o Het nu al introverte karakter van het Tweede Kamergebouw wordt veel 
verder versterkt door de entree ondergronds te brengen. De gevels 
worden gesloten, de huidige entree gaat dicht. Het risico van een harde, 
vijandige en mens-onvriendelijke omgeving moet worden verminderd; 

o De historische en symbolische functie van het plein moet worden 
hersteld. Dit betekent dat de route naar de Hofpoort versterkt moet 
worden en de historische betekenis van de plek in samenhang met het 
Spui leesbaar gemaakt moet worden; 

o Reversibel en minimaal: de ingreep moet zodanig zijn dat, als in de
toekomst andere vormen van beveiliging mogelijk zijn of de logistiek van 
het complex wijzigt, de inrichting van de publieke ruimte niet gefixeerd is 
vanuit de huidige functionele eisen. De inrichting moet dus zoveel 
mogelijk 'functieneutraal' zijn.

• Het Kwaliteitsteam geeft aan dat de studies laten zien dat een nieuw, volwaardig 
verdiept publiek plein praktisch niet uitvoerbaar is en ruimtelijk niet tot een 
overtuigende opiossing leidt. De voorkeur van de leden gaat daarom uit naar 
variant A en B. Hiervan heeft A de voorkeur om nader uitgewerkt te worden om de 
volgende redenen:

o Het maaiveld blijft in deze optie het meest intact; 
o Het ruimtebeslag van de entree is minimaal;
o Door trap, lift en vijver te combineren worden hekwerken voorkomen en 

ontstaan een gewenste compacte opiossing. Het zicht op bestaande 
cultuurhistorische waardevolle gevels wordt zo min mogelijk gehinderd; 

o De spiegelvijver is goed te combineren met 'landschappelijk' ingepaste 
beveiligingsmaatregelen en is publieksvriendelijk; 

o De symbolische werking is positief te waarderen; 
o De ingreep is reversibel: mocht de functionele entree van het complex 

wijzigen dan blijft een mooi plein met een waterpartij over.
• Variant B scoort op al deze punten beduidend minder goed, hetgeen inherent is 

aan dit concept;
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Een zo forse ingreep in het maaiveld dat er feitelijk geen bruikbare en 
beleefbare publieke ruimte op maaiveld meer overblijft;
Spreiding en scheiding van de verschillende onderdelen van de opiossing 
(liften, trappen, hekwerken etc.) waardoor de ingreep veel extra ruimte 
vergt en ook op ooghoogte zeer dwingend aanwezig is en het zicht op 
bestaande bebouwingop meerdere plekken hindert. 
Beveiligingsmaatregelen hebben de status van een toevoeging in plaats 
van geintegreerd te worden in het landschapsontwerp;
Het nu al introverte karakter van het complex wordt versterkt. De ingreep 
benadrukt dit;
De betekenis van de Hofpoort wordt verder gereduceerd, de verbinding 
met het Spui wordt niet opnieuw leesbaar gemaakt, de importantie van 
de plek wordt niet gesymboliseerd;
Het 'leven op straat' wordt ruimtelijk losgemaakt van het huis van de 
democratie;
De ingreep is niet reversibel;
Het idee van een verzonken tuin overtuigt niet: dit beeld zal technisch niet 
te realiseren zijn.

Het Kwaliteitsteam beveelt aan om variant A verder uit te werken.
De bomenstudie is inhoudelijk overtuigend: de gezondheid van de bomen 
en de ruimtelijke kwaliteitswinst van de voorstellen zijn voldoende 
aanleiding om hiervoor een Ians te breken bij de vergunningverlener voor 
de kap dan wel het verplaatsen van de bomen. Het is echter onzeker of 
die vergunningen verleend zullen worden.
Advies: Werk het plan voor het kappen dan wel verplaatsen van de bomen
verder uit in samenhang met het ontwerp voor de publieksentree. Indien
de bomen gekapt worden zou het goed ziin om na te gaan of de bomen op
een andere plek op of rond het Binnenhof 'gecompenseerd' kunnen
worden of dat het kastaniebomenhout gebruikt zou kunnen worden bii de
verdere inrichting. Het is daarnaast goed om na te gaan wie de eigenaar
van de bomen is. Is dit het Riik of de gemeente?
Variant A suggereert op enkele tekeningen zowel klinkers of natuursteen 
als maaiveld, maar ook halfverharding en begroeiing. Advies is om hierop 
door te werken. Het is wenselijk om dit in een consequent gedachtegang 
vorm te geven: een stenig plein met een fontein en bomen of een 
overwegend groene plek in de stad.
Advies: Werk het voorstel om de Hofplaats te vergroenen verder uit. Een
inrichting die bestaat uit begroeiing en halfverharding biedt veel 
mogeliikheden om veiligheidsmaatregelen te integreren. Daarnaast wordt
de plek op deze manier op een logische manier ingepast in de reeks van
(groene) plekken rondom de Hofviiver en Binnenhof. Het groen kan ook
een rol spelen om van de Hofplaats een prettige verbliifsruimte te maken.
Onderzoek of het mogelijk is om de rand van de vijver van constructief 
glas te maken, zodat de trap naar de ondergrondse entreehal vanuit het 
Spui zichtbaar is.
Het is belangrijk om na te denken over onderhoud en beheer. Hoe ziet de 
vijver eruit als deze een aantal maanden per jaar leeg staat? Hoe kan er
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voorkomen worden dat afval zich in de lege vijver ophoopt en het een 
naargeestige plek wordt?

o Het liftenblok dient verder uitgewerkt te worden. De liften, trap en vijver 
moeten in samenhang bekeken te worden. Hierbi] is het belangrijk dat de 
spiegelvijver domineert in plaats van de entree.
Advies: Ontwerp verder aan de vormgevingvan het liftenblok. Hierbii ziin
twee verschillende benaderingen mogeliik. Er kan gekozen worden om de
liften zo klein en onzichtbaar mogeliik te maken. Een andere benadering is
om het liftblok grandeur te seven, maar in maat compact te houden. Het
zou biivoorbeeld een natuurstenen blok kunnen worden dat refereert aan
het bestaande Tweede Kamergebouw.

• Tenslotte wordt er aangegeven dat Gemeente Den Haag graag betrokken wil 
worden bij het ontwerpproces van de publieksentree en de inrichting van de 
Hofplaats. Dit lijkt de leden van het Kwaliteitsteam een goed idee.

Expeditiehof
De architecten presenteren het ontwerp voor de expeditie van de Tweede Kamer. De 
bestaande expeditie bevindt zich tussen gebouw C en K (levering en afval) en tussen 
gebouw N en K (afval). Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het maken van 
nieuwe expeditieruimte op de volgende plekken:

1. Pleingarage
2. Tussen gebouw N en K
3. Tussen gebouw C en K

Voorkeursmodel
Arcadis heeft verschillende mogelijkheden voor het creeren van expeditieruimte in de 
parkeergarage onderzocht. Dit lijkt onmogelijk omdat de garage een lage verdiepingshoogte 
heeft, waardoor er geen vrachtwagens in kunnen rijden. De architecten geven aan dat het 
voorkeursmodel een combinatie is tussen opties 2 en 3. Er worden in dit model zowel 
hefplateaus tussen gebouw N en K gemaakt, als tussen gebouw C en K. Omdat de ruimte 
tussen C en K lets kleiner is, zouden hier kleinere wagens ingezet kunnen worden. De 
grotere voertuigen die gebruikt worden voor het vervoeren van etenswaren kunnen dan 
laden en lossen tussen gebouw N en K. De kelder moet enigszins uitgebreid worden om de 
heftplateaus op beide plekken te kunnen maken.
10.1.bWob

Groene gracht
In het VO Buitenruimte werd voorgesteld om een 'groene gracht' te maken tussen gebouw 
C en K. Op deze manier zou het oude trace van de gracht weer vorm kunnen krijgen. Dit 
voorstel staat in contrast met het idee om de ruimte tussen C en K te gebruiken als 
expeditiehof. De architecten benadrukken dat dit de enige plek is waar de expeditie op het 
eigen terrein van de Tweede Kamer georganiseerd zou kunnen worden.

Readies Kwaliteitsteam

VERTROUWELIJK 6



VERTROUWELIJK Datum
14 oktober 2020
28 oktober 2020

• Het Kwaliteitsteam vraagt zich af of het echt noodzakelijk is om twee expeditie- 
hoven te maken. De leden hebben een sterke voorkeur voor het creeren van een 
'groene gracht' tussen gebouw C en K.
Advies: Er wordt door de ontwerpers aangenomen dat de noodzaak van een
expeditiehof belangriiker is dan de kwaliteit van een 'groene gracht'. Het
Kwaliteitsteam vindt deze aanname niet kloppen. De groene kwaliteiten van de
gracht ziin van wezenliik belang. Onderzoek alternatieve mogeliikheden voor het
organiseren van expeditieruimte.

o Er zou bijvoorbeeld gekeken kunnen worden of de expeditie deels tussen 
gebouw N en K en deels in de parkeergarage opgelost zou kunnen 
worden. De grote vrachtwagens die niet in de garage passen kunnen dan 
op maaiveld, tussen N en K, laden en lossen. De overige kleinere busjes 
kunnen wel gebruik maken van de ruimte in de parkeergarage. Op deze 
manier wordt de impact op het maaiveld zo veel mogelijk gereduceerd. 

o Door in te zetten op het creeren van een overslagpunt/hub buiten het 
Binnenhof waar goederen van grote vrachtwagens overgebracht kunnen 
worden naar kleinere elektrische wagens zou ervoor kunnen zorgen dat 
het merendeel van de logistiek in de garage plaats kan vinden. De grote 
vrachtwagens die voorlopig nog nodig zijn voor het vervoeren van 
etenswaren kunnen wel gebruik maken van de ruimte tussen N en K. 

o Indien het echt niet anders kan en er toch gekozen wordt om voor de 
expeditie zowel in te zetten op de ruimte tussen gebouw N en K en 
gebouw C en K, zou er overwogen kunnen worden of de 'groene gracht' 
op een andere plek op het Binnenhof teruggebracht kan worden. 
Bijvoorbeeld in de Schepelhal.

o Een andere overweging zou kunnen zijn om in plaats van de twee insteken 
tussen gebouw N en K, en C en K, een lus te maken. Een deel van het 
gebouw van Kolonien moet dan aangepast worden. Op deze manier 
hoeven vrachtwagens niet meer in- en uit te steken, maar kunnen ze als 
het ware een rondje rijden. Dit heeft een positief effect op de publieke 
ruimte en zorgt voor meer veiligheid. Er ontstaat een veel logischer 
systeem.

• Gevraag wordt in hoeverre er nu een opiossing wordt bedacht voor de expeditie 
die over 10 jaar achterhaald zal zijn. Het is belangrijk om hierover na te denken.

• Tenslotte wordt gevraagd op welke manier de opiossingen gevalideerd zijn met 
experts.

Mededelingen en afsiuiting
De volgende bijeenkomst van het Kwaliteitsteam Binnenhof is op woensdag 9 december 
van 9:00 - 12:00 uur.
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