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(Winhov Architecten), io.2.e Wob 
Hoogevest Architecten), Pi de Bruijn (de Architecten Cie), Eric van Noord (de 
Architecten Cie), io.2.e Wob (Karres en Brands).

(Van10.2.e Wob

Opening en welkom
Floris opent de vergadering. Het verslag van de bijeenkomst van het 
Kwaliteitsteam van 22 juli jl. is door de leden goedgekeurd en wordt 
formeel vastgesteld.

Grafelijke zalen
De architect presenteert het ontwerp voor de Grafelijke zalen, waarin een 
balans is gezocht tussen veiligheidseisen, gebruikseisen, klimaat- 
technische aspecten en de monumentale waarde van het gebouw. Er is 
besloten dat de renovatie van de Grafelijke Zalen vooralsnog buiten de 
projectscope van de renovatie van het Binnenhof valt. Als de renovatie 
van de Grafelijke zalen in de toekomst alsnog wordt uitgevoerd, dan is er 
een geconsolideerd ontwerp waarmee verder gegaan kan worden.

Kelders als ontvangstdomein
De voorgestelde ingrepen concentreren zich met name in de lichthof en 
de kelders van de Grafelijke zalen. De kelders zijn het oudste gedeelte 
van het Binnenhof. Momenteel is de monumentaliteit van de kelders niet 
optimaal te ervaren door de huidige inrichting en gebruik. Het voorstel is 
om de verschillende kelders leeg te maken en beter op elkaar te laten 
aansluiten. Er wordt een ontvangstruimte gemaakt in de achterste kelder
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en er komt een nieuwe entree aan de zuidzijde. De logistieke entree blijft 
op de huidige plek in de Lairessekelder.
De architect steit voor om een nieuwe doorgang te maken tussen de 
middeiste keider en de voorste keider. De doorgang wordt 95 centimeter 
breed waardoor er zo min mogeiijk wordt ingegrepen in het historische 
materiaai. Het hoogteverschii tussen de twee keiders wordt opgevangen 
met vier treden. Daarnaast wordt er een bredere doorgang gemaakt die 
de achterste keider met de iichthof verbindt. De doorgang ioopt diagonaai 
waardoor bezoekers direct bij een trap uitkomen. Op deze manier 
ontstaat er een iogische route die door de verschiiiende keiders naar de 
iichthof gaat.
Om goede entrees te maken is het veriagen van het maaiveid, zoais in 
nauwe afstemming met het ontwerp van de buitenruimte is voorgesteid, 
noodzakeiij k.

Verticale ontsluiting in de Iichthof
Het ontwerp voor de verticaie ontsiuiting is aangepast met behoud van de 
toegankeiijkheid en bereikbaarheid van de zaien. De architectonische 
opgave was om de iogistieke verbindingen in te passen zonder het gevoei 
van 'buitenruimte' in de iichthof te veriiezen. De nieuwe iift heeft een 
bereik van drie niveaus (keider, Ridderzaai en Roizaai). Daarnaast wordt 
de Roizaai met de Weeszaai verbonden door een nieuwe iift te creeren in 
de bestaande ronde toren in het Roizaaigebouw. Op deze manier worden 
de verschiiiende zaien integraai toegankeiijk gemaakt. Het gekozen 
materiaai van staai, baksteen en natuursteen refereert aan buitenruimte.

Inpassing instaiiaties
De architect geeft aan dat het voor hem beiangrijk was om de juiste 
baians te vinden tussen de comforteisen en monumentaie waarde van het 
gebouw. io.i.bWob

In verschiiiende gesprekken met de gebruiker, RCE en 
adviseurs is gekeken wat haaibaar en verantwoord is. Hierbij is kritisch 
gekeken naar de gesteide norm. Het bieek dat de comforteisen ook 
omiaag zouden kunnen, waardoor de dimensionering van de kanaien 
verkieind kon worden. Op deze manier passen de kanaien binnen het 
dakviak en wordt er meer recht gedaan aan het monument.

10.1.bWob
Er moet

nog onderzocht worden in hoeverre dit haaibaar is.

Reactie Kwaiiteitsteam:
• Compiimenten voor het gepresenteerde werk. De ingrepen zijn 

overtuigend en goed doordacht. Het is mooi dat het de architecten 
is geiukt om een ruimteiijke structuur te maken waarbij het
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gebouw beter toegankelijk wordt en de geschiedenis opnieuw 
beleefd kan worden.

• In de getoonde plannen worden twee bestaande doorgangen in de 
achterste kelder dichtgezet. Gevraagd wordt of hier geen nissen 
van gemaakt kunnen worden, zodat de verschillende historische 
lagen afleesbaar blijven.

• Het Kwaliteitsteam vraagt zich af in hoeverre de keiders integraai 
toegankeiijk zijn aangezien de hoogteverschiiien worden opgeiost 
met treden. De architect antwoordt dat de keider richting het 
nieuwe stijgpunt in de iichthof integraai toegankeiijk is. Voor de 
middeiste en voorste keider geidt dit niet.

• Gevraagd wordt wat het betekent voor de Grafeiijke zaien ais de 
piannen voor de buitenruimte niet worden uitgevoerd. Er wordt 
geantwoord dat er een inventarisatie is gemaakt waarin de 
consequenties inzichteiijk zijn gemaakt.

• Het Kwaiiteitsteam benadrukt dat de entree mooi en ingetogen is 
opgeiost. Het veriagen van het maaiveid is een essentieie ingreep 
om de entree op deze manier te kunnen reaiiseren. De ieden zijn 
erg benieuwd naar de verdere uitwerking van de buitenruimte. 
Advies: Zora dat bii de komende renovatie het maaiveid zo wordt
aanaeiead dat het aeconsoiideerd ontwerp voor de Grafeiiike zaien
aitiid kan worden uitaevoerd.

• Er wordt gevraagd in hoeverre het giazen dak in de iichthof schoon 
te maken is. De architect antwoordt dat er een iuik in het dak 
wordt gemaakt waardoor men reiatief makkeiijk bij het dak kan 
komen.

• Het Kwaiiteitsteam geeft aan dat de impressies met betrekking tot 
de instaiiatietechniek in de Ridderzaai reaiistischer verbeeid 
zouden kunnen worden.
Er zijn goede redenen om deze ingrepen te doen, durf daarom 
eeriijk te zijn wat de ruimteiijke impact hiervan is.

• Tensiotte merkt het Kwaiiteitsteam op dat het mooi is om te zien 
dat cuituurhistorische waarden door de architecten ais 
uitgangspunt zijn genomen bij het ontwerpen. Prestatie-eisen ten 
aanzien van comfort en binnenkiimaat zijn hierop aangepast. Het 
kiimaat in de Ridderzaai wordt met de voorgesteide ingrepen 
substantieei verbeterd ten opzichte van de huidige situatie, 
tegeiijkertijd is de ruimteiijke impact op het monument kieiner dan 
tijdens de voorgaande bijeenkomsten getoond werd.

Hofplaats en publieksentree Tweede Kamer
De ontwerpers presenteren de ontwikkeiing van de Hofpiaats in de 
afgeiopen eeuwen. De Hofpiaats was oorspronkeiijk onderdeei van het 
gebied tussen twee verdedigingsmuren. Het is nooit een formeei piein 
geweest, maar voornameiijk bebouwde ruimte en transitieruimte. Door de 
doorbraak van Beriage is de Hofpiaats tot restruimte geworden die nooit 
goed vorm heeft gekregen. Er wordt benadrukt dat de Hofpiaats daarom 
vraagt om een nieuwe ruimteiijke interpretatie en een nadere invuiiing
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van het begrip 'ontmoeting tussen Staat en bevolking'. Het idee van de 
ontwerpers is om van de Hofpiaats en Hofweg een pieinruimte te maken. 
Er wordt gekeken hoe de pieinruimte verievendigd kan worden en hoe het 
ontwerp kan worden ingepast in de'Kern Bijzonder'.

Studie Locatie Bomen
Er is onderzoek uitgevoerd naar de posities van de bestaande bomen op 
de Hofpiaats. Het biijkt dat de verwachte ievensduur van de bomen 5 tot 
15 jaar is. De siagingskans van het verpiaatsen van de bomen is reiatief 
kiein.

Zone ring entree
De architect presenteert de minimaie afmetingen van de entreehai van de 
pubiieksentree van de Tweede Kamer. io.1bWOB

Een beiangrijk uitgangspunt is dat de doorstroom van 
bezoekers zo efficient mogeiijk georganiseerd wordt. io.i.bWob

De bestaande gevei van het 
gebouw wordt aangepast om ruimte te creeren voor de omioop en ervoor 
te zorgen dat er dagiicht naar binnenkomt. De geveiiijn van de pienaire 
zaai wordt ais het ware doorgezet naar het maaiveid. Er wordt 
voorgesteid om de grondwetbank tegen/nabij de nieuwe gevei te 
piaatsen. Bezoekers kunnen het gebouw op verschiiiende piekken 
veriaten.

Varianten centrale pubiieksentree
Er worden drie denkrichtingen voor de centraie pubiieksentree op de 
Hofpiaats gepresenteerd.

Variant A: Rechtetrap
Het eerste voorstei is om een rechte trap te maken ongeveer ter 
piaatse van de Grondwetbank, die toegang geeft tot een 
ondergrondse scanruimte. De trap wordt 12 meter breed. Het 
pariement in Hongarije en Gaiierie D'ltaiia in Turijn dienen ais 
referentie projecten.

Variant B: Verdiepte cirkei - Druppei in het water 
De tweede optie is om een verdiept cirkeivormig piein te maken 
met een diameter van 20 meter, dat toegang geeft tot een 
ondergrondse scanruimte. Het piein iigt op 5 meter diepte ten 
opzichte van de Hofpiaats en is via een iuie trap te bereiken. De 
rand van de kuii wordt vormgegeven door zittreden, waardoor het 
hoogteverschii wordt verzacht en er veei personen kunnen zitten 
rondom de verdiepte ruimte. In de materiaiisatie van de Hofpiaats 
komt de cirkeivormige vorm van het verdiepte piein terug. In deze
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variant zijn veel verschillende uitwerkingen mogelijk. Het 
verdiepte plein kan bijvoorbeeld worden vormgegeven als vijver of 
tuin. Er kan ook een tussenbordes worden gemaakt dat 2 meter 
verdiept ligt ten opzichte van het maaiveld.

Variant C: Entreetheater
In de derde variant wordt een entreetheater voorgesteid. 
Bezoekers worden via een snede in de Hofpiaats door middei van 
trappen naareen veriaagd piein geieid dat opnieuw toegang geeft 
tot een ondergrondse scanruimte. Deien van de trappen worden 
vormgegeven ais ziteiementen met groen. Een iiftschacht steekt 
ais een vrijstaand architectonisch eiement boven het maaiveid uit.

Reactie Kwaiiteitsteam:
• Compiimenten voor de studies. Er is in de afgeiopen weken hard 

gewerkt. Er zijn drie varianten uitgewerkt met verschiiiende 
eigenschappen. Er vait wat te kiezen.

• In een aantai van de getoonde varianten voor de pubiieksentree 
wordt geen iift getekend, terwiji dit wei een vereiste is in verband 
met toegankeiijkheid. De ruimteiijke impact van een iift op het 
pubiieke piein is groot. Het is van beiang om de iiften in te 
tekenen zodat ereen reaiistisch beeid wordt geschetst. Het is 
interessant dat het iiftbiok in variant C ingezet wordt ais een 
beeidbepaiend eiement.

• Er wordt opgemerkt dat het goed zou zijn om te onderzoeken of er 
iets met de bomen op de Hofpiaats kan worden gedaan indien ze 
piaats moeten maken voor de nieuwe pubiieksentree. Van 
kastanjehout kunnen bijvoorbeeid meubeis worden gemaakt.

• 10.1bWOB

Tijdens de vorige bijeenkomsten is er gepieit om 
te onderzoeken of er in een van de varianten een extensie van het 
bestaande gebouw gecreeerd kan worden waarin de nieuwe 
pubiieksentree kan worden gemaakt. Het Kwaiiteitsteam wii hier 
tijdens een voigende bijeenkomst graag meer over horen.

• Er wordt daarnaast benadrukt dat het Kwaiiteitsteam geen goed 
beeid heeft van wat de veiiigheidseisen van de Tweede Kamer 
precies inhouden. Het zou goed zijn om hier tijdens een voigende 
bijeenkomt over geinformeerd te worden door de Tweede Kamer.

• Het Kwaiiteitsteam geeft aan dat er twee verschiiiende 
standpunten mogeiijk zijn bij het ontwerp voor de pubiieksentree 
en de inrichting van de Hofpiaats. Ten eerste zou er door de 
ontwerpers gekozen kunnen worden om het bestaande pubiieke 
piein zoveei mogeiijk intact te houden. In dit gevai dient er 
gekozen te worden voor een kieine en compacte opiossing met 
betrekking tot de entree (bijvoorbeeid variant A of een kieinere 
uitwerking van optie B). Het aiternatief is om juist in te zetten op 
een groots gebaar waarbij het geheie piein onderdeei wordt van de
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nieuwe entree. Als er voor deze laatste variant gekozen wordt is 
het interessant om te onderzoeken of er op het verdiepte piein dat 
in variant B en C getoond wordt een nieuwe pubiieke functie 
gemaakt kan worden. Beide benaderingen zijn interessant om nog 
wat verder uit te werken.
Advies: Onderzoek bii het ontweroen aan de pubiieksentree en
Hofpiaats de moaeiiikheid om het bestaande pubiieke piein zoveei
moaeiiik te behouden door een minimaie inareep. Ontwerp
daarnaast verder aan een maximaie variant waarbii de Hofpiaats
onderdeei wordt van een representatieve pubiieksentree. Laat de
iift zien.

• Gevraagd wordt of er andere uitwerkingen van de zonering en 
routing bij de entree mogeiijk zijn waardoor er meer 
ontwerpvrijheid ontstaat. Er wordt door de architecten 
vastgehouden aan een ondergrondse entreeruimte van 25 bij 35 
meter. Er worden geen aiternatieven getoond in de orientatie of 
organisatie van deze functies. Het zou goed zijn om verschiiiende 
varianten te onderzoeken en na te denken over hoe de 
scanstraten precies vorm kunnen krijgen.
Advies: Onderzoek aiternatieve uitwerkingen voor de zonerina en
routing van de ondergrondse entreehai.

• Het is een interessante gedachte om de piint van het Tweede 
Kamergebouw te verievendigen door de gevei van de pienaire zaai 
tot op de begane grond door te zetten en de grondwetbank 
tegen/nabij de gevei te piaatsen. Op deze manier wordt de gevei 
geactiveerd.

• Het Kwaiiteitsteam geeft aan meer te wiiien weten over de ideeen 
van de ontwerpers over cuituurhistorische context waarbinnen hier 
gewerkt wordt. Hoe verhouden de nieuwe voorsteiien voor de 
pubiieksentree zich bijvoorbeeid tot de Hofpoort? Wat is de impact 
van de ontwerpen op de geveis van de bestaande bebouwing? Het 
is van beiang dat de beieefbaarheid van de bestaande 
monumenten wordt vergroot.

• Het Kwaiiteitsteam is gecharmeerd van variant A. Het is een 
bescheiden en eenvoudige opiossing die de Hofpiaats intact houdt. 
Er wordt gevraagd of de trap ook een andere vorm zou kunnen 
krijgen. Waarom is de trap in dit voorstei bijvoorbeeid niet 90 
graden gedraaid, zodat er een iogische route vanuit het Spui 
ontstaat?

• De voorkeur van de meeste ieden van het Kwaiiteitsteam gaat uit 
naar optie C. Deze variant heeft een open karakter en bouwt voort 
op de vorm van het bestaande piein. Deze variant iegt wei een 
grote ciaim op te ruimte van de Hofpiaats.

• Het is opvaiiend dat de bomen in eike variant die getoond wordt, 
precies op dezeifde piek gesitueerd zijn. Het zou goed zijn ais het 
ontwerp voor de buitenruimte aangepast wordt aan de 
verschiiiende voorsteiien voor de pubiieksentree. De drie 
configuraties bieden verschiiiende mogeiijkheden.
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Mededelingen en afsiuiting
De volgende bijeenkomst van het Kwaliteitsteam vindt plaats op 14 
oktober van 16:30 - 19:00 uur in Den Haag.
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