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Flohs Alkemade (Rijksbouwmeester), 10.2.e Wob (stedenbouw), 10.2.e Wob 
(erfgoed), 10.2.e Wob 
geschiedenis),
10.2.e Wob 
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Sander Nelissen (WDJ Architecten), Matthijs de Kraker (WDJ Architecten).

(duurzaamheid), 10.2.e Wob (politieke

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

(ARBM),

Afwezig met kennisgeving

Marc Unger (RVB)

Opening en welkom
Floris opent de vergadering. 
het Kwaliteitsteam op. Het verslag van de bijeenkomst van het Kwaliteitsteam van 9 
december jl. is door de leden goedgekeurd en wordt formeel vastgesteld.

10.2.e Wob stelt zichzelf voor, hi] voIgt 10-2e Wob a Is lid van

Gebouw K, Tweede Kamer
De architect presenteert de stand van zaken van het ontwerp voor hetvoormalig Ministerie 
van Kolonien. Het gebouw stamt uit 1860 en werd ontworpen door architect Rose. Het 
nieuwe voorstel is gebaseerd op een aantal kernwaarden die voorkomen uit het 
oorspronkelijke ontwerp:

Stilistische vernieuwing
Het exterieur van het gebouw kenmerkte zich door veel decoratie in de gevel. In 
het gebouw bevond zich een monumentale route vanaf de entree. De 
representatieve Regentenkamer en andere kantoren waren op de eerste 
verdieping gesitueerd.
Tvpologische vernieuwing - een modern kantoor
Het ontwerp van Rose was gebaseerd op een corridortype met lichthoven en werd 
gekarakteriseerd door veel grote ramen. De 'standaardkantoren' hadden een 
relatief sobere uitrusting met lichte wandkieuren.
Technologische vernieuwing
Rose had een innovatief, centraal systeem voor verwarming en ventilatie
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ontworpen dat was verbogen en geintegreerd in de architectuur. De 
bouwtechnische vernieuwing kenmerkte zich door het gebruik van smeedijzer 
(vioer- en dakbalken), gietijzer (kolommen, consoles, ornamenten, installaties) en 
het zinken dak.

Historische ontwikkelingen
Het heteluchtsysteem dat Rose bedacht had, bleek niet goed te functioneren en werd 
daarom vanaf 1867 vervangen door een uitgebreid systeem van schouwen. De 
gebouwuitbreidingen die erna voigden in 1883 en 1895, werden direct inclusief schouwen 
gerealiseerd. Doordat rond 1920 centrale verwarming werd aangelegd, werd een groot deel 
van de schouwen toen weer verwijderd.
In 1935 werd een centrale liftschacht gemaakt. Er kwam een opwaarderingvan de begane 
grond van dienstverdieping tot kantoorverdieping. De ontsluiting werd hierdoor veel 
minder ruimtelijk en licht.
In 1997 werd de aansluiting gemaakt tussen het gebouw en bouwdeel N dat door de 
Archietcten Cie ontworpen werd. Op deze manier kwam er een overgangvan het gebruik 
als zelfstandig pand naar gebruik door de Tweede Kamer. De gekozen positie voor de 
aansluiting, op de verre hoek van het gebouw, leverde intern een onoverzichtelijke krappe 
aansluiting op. In 1997 werden daarnaast de installaties aangepast. 10.1 b WOB

Op elke
verdieping werd een horizontaal systeem met koven en verlaagde plafonds gecreeerd. 
Koven werden toen ofwel over de kooflijsten geplaatst, of de perklijsten zijn aangepast aan 
de koven. In totaal is hierdoor in 40 van de 68 kantoren het sierstuc plafond aangetast. Alle 
ruimten op de begane grond en de westelijke gangen zijn voorzien van een verlaagd 
plafond, dat lager hangt dan de ramen en de deurlijsten. In de loop van de jaren is het dak 
van het gebouw sterk verrommeld.

Ontwerp
Ten opzichte van het ontwerp dat de architect op 22 juli jl. heeft getoond aan het 
Kwaliteitsteam, zijn een aantal aspecten verder uitgezocht (o.a. distributieprincipes, lagere 
luchthoeveelheden en de dakvorm). Op basis hiervan worden een aantal nieuwe voorstellen 
gedaan, die voortborduren op de kernwaarden van het oorspronkelijke ontwerp van 
architect Rose:

Stilistische vernieuwing
Het dak wordt in het nieuwe voorstel deels verhoogd - het komt 100 mm lager te 
liggen dan in het eerdere plan. Hoewel de ingreep zichtbaar is, zorgt hetvoor rust 
en een minder storende vorm door het verwijderen van niet-originele 
toevoegingen.
In het interieur wordt de ruimtelijke, lichte entree en de betekenis van de 
gietijzeren kolommen teruggebracht. Het kleurenpaletvoor het interieur wordt 
gebaseerd op kleur-historisch onderzoek.

Tvpologische vernieuwing
Voorstel is om de heldere beginopzet terug te brengen door het verwijderen van 
detonerende installaties en binnen-afwerkingen. De lichthoven krijgen een groene 
inrichting (zichttuin).
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Technologische vernieuwing
Uitgangspunt is om het nieuwe installatiesysteem zo onzichtbaar mogelijk in het 
gebouw in te passen. Waar mogelijk worden vioerpakketten en garderobekasten 
hiervoor benut. De zoldervloer wordt bijvoorbeeld verhoogd, waardoor er 
horizontale distributie kan plaatsvinden. 10.1 b WOB

Door volledige benutting van de lichthoven voor luchtafvoer, kan 
het vioerpakket 600 mm worden gemaakt in plaats van de eerder bedachte 700 
mm. De voorzetwanden kunnen hierdoor 400 mm breed worden in plaats van 500 
mm. Detonerende koven, verlaagde plafonds en kabelgoten worden verwijderd. De 
resterende ijzeren dakspanten worden zichtbaar en constructief hergebruikt.

Reactie Kwaliteitsteam:
• Dank voor de heldere presentatie. Er is bij de leden grote waardering voor de 

inspanningen die zijn gedaan om in te spelen op eerdere bezwaren en adviezen 
van het Kwaliteitsteam. De voorgestelde ingrepen zijn een verbetering ten opzichte 
van het plan dat getoond werd tijdens de vorige bijeenkomst op 22 juli jl.

• Complimenten voor de studie naar de dakopbouw. Het ontwerp ziet er natuurlijk 
en rustig uit. Het dak wordt zichtbaar gemaakt, op een terughoudende en elegante 
manier.

• Het Kwaliteitsteam is positief over de opiossing van de voorzetwanden. Het is slim 
dat de lichthoven ingezet kunnen worden voor het terugwinnen van lucht, 
waardoor de ruimten voor installatietechniek kleiner gedimensioneerd kunnen 
worden. Het behoud van de plafonds is prachtig. Het Kwaliteitsteam vraagt zich 
wel af of de kleinere dimensionering van de kanalen kan leiden tot meer 
'geluidsoverlast' van de installaties.

• De leden adviseren om te onderzoeken in hoeverre het dak van het gebouw 
ingezet kan worden voor de productie van energie. Zonnecellen kunnen op een 
subtiele manier in het dak verwerkt worden. Er is bijvoorbeeld een Nederlands 
bedrijf dat dunne PV-cellen maakt. Hierdoor kan de textuurvan ribben op het dak 
gehandhaafd blijven en zal het dak alleen meer glimmen ten opzichte van de 
huidige situatie. Het zou verstandig zijn om dit verder te onderzoeken en eventueel 
te werken met een proefstuk.
Advies: Onderzoek of PV-cellen op een goede manier ingepast kunnen worden op
het dak van het gebouw. Dit past in de traditie van innovatie die het gebouw
kenmerkt. Het is verstandig om te werken met een proefstuk.

• Het Kwaliteitsteam benadrukt dat de entree aan het Plein sterk verbeterd wordt 
door de voorgestelde ingrepen.

• Tenslotte wordt aan de architect gevraagd waar hij nog verbeteringen ziet.
Hij antwoordt dat het creeren van buitenruimte onder druk staat vanwege de 
vraag naar expeditie-ruimte voor de Tweede Kamer. Het zou mooi zijn als de 
ruimte tussen gebouw C en K ingezet zou kunnen worden voor het maken van een 
'groene gracht'. Het Kwaliteitsteam heeft hier tijdens de vorige bijeenkomsten op 
28 oktober en 9 december jl. al een advies over gegeven.

Mededelingen en afsiuiting
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De leden zijn teleurgesteld en verbaasd dat de presentatie over het ontwerp voor de 
publieksentree van de Tweede Kamer op het laatste momentvan de agenda is gehaald. 
Verschillende varianten en overwegingen moeten aan het Kwaliteitsteam getoond kunnen 
worden. Het Kwaliteitsteam heeft tenslotte een onafhankelijke adviserende rol. Het is lastig 
als de leden niet op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Juist omdat het hier om 
een complexe opgave gaat, is het belangrijk om een open gesprek te kunnen voeren. Het 
voorstel is om de projectdirecteur hier een brief over te sturen.

De volgende bijeenkomst van het Kwaliteitsteam vindt plaats op 10 maart van 9:00 -12:00 
uur.
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