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(duurzaamheid), io.2.eWob (politieke
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(ARMB), 10.2.e Wob
Kees Doornenbal (Rappange), Evelyne Merkx (Merk-X), Sylvia Karres (Karres en 
Brands), io.2.e Wob (Karres en Brands).

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

(ARBM), 10.2.e Wob

(RVB),
(RVB),

(ARBM)

Afwezig met kennisgeving

Marc Unger (RVB)

Opening en welkom
Floris opent de vergadering. Hetverslagvan de bijeenkomst van het Kwaliteitsteam van 14 
en 28 oktober jl. is door de leden goedgekeurd en wordt formeel vastgesteld.

Eerste Kamer
Kees Doornenbal, de architect, presenteert de stand van zaken van het ontwerp voor de 
Eerste Kamer. Hi] gaat hierbi] in op twee aspecten; de Hofkapel en de nieuwe entree voor 
Prodemos.

Hofkapel
De Hofkapel is het oudste gedeelte van het Binnenhof en is gedeeltelijk in gebruik van de 
Eerste Kamer. Met name de twee kappen die bestaan uit eikenhouten en grenenhouten 
spanten hebben een grote monumentale waarde. Idee is om aan de linkerzijde wordt een 
grote vide te creeren waardoor men zicht heeft op de bijzondere kapconstructie en op een 
oude middeleeuwse muur. Naar alle waarschijnlijkheid bevindt zich in de muur nog een 
gotisch raam van de Hofkapel. Het voorstel is om stuc van de muur te halen, zodat een deel 
van de geschiedenis zichtbaar wordt gemaakt. In de kap komt een nieuwe indeling, onder 
meer met een grote vergaderruimte gemaakt met glazen wanden. Daglicht valt naar binnen 
door de oorspronkelijke dakkappellen uit 1880.

1



VERTROUWELIJK Datum
9 december 2020

In het bouwdeel links van de Hofkapel (boven de centrale foyer) worden in de gang langs de 
glaskap op de verdieping wanden weggehaald, zodat er vanaf de tweede verdieping op het 
plafond met glas in lood gekeken kan worden. Boven het glas in lood is een grote glaskap 
gesitueerd die zorgt voor lichttoetreding in de foyer.

Nieuwe entree voor Prodemos
In eerste instantie was hetvoorstel van de architect om een nieuwe buitenentree te maken 
voor bezoekers van Prodemos. De architect geeft aan dat het lastig is om de nieuwe entree 
op een goede manier onder de galerij in te passen. In verband met veiligheid moet er een 
hek worden gemaakt om het gat van de trap been. De trap kan worden afgesloten met een 
luik met natuurstenen bestrating. Het luik kan tegelijkertijd dienen als hek, wanneer de 
entree toegankelijk is. Het luik zou ook uitgevoerd kunnen worden in glas. Een derde optie 
die getoond wordt, is een hardstenen 'autoliftje'. Indian de entree niet toegankelijk is, 
vormt het hek een soort dakje onder de galerij. Omdat de architect van geen van de 
getoonde varianten echt overtuigd is, wordt nog een alternatief voorstel getoond waarin 
een bestaande doorgang wordt gebruikt, zodat er toch geen buitentrap gemaakt hoeft te 
worden. Er moet wel een nieuwe uitgang worden gemaakt. Er wordt nog onderzocht in 
hoeverre dit laatste idee haalbaar is.

Reactie Kwaliteitsteam:
• Complimenten voor het gepresenteerde werk. Het is een goed idee om de kap en 

het gotische raam zichtbaar te maken en de geschiedenis leesbaar. Door het 
creeren van een vide wordt er een ruimtelijke omgeving gemaakt waarin 
verschillende tijdslagen kunnen worden beleefd. In de uitwerking is het wel van 
belang om te zoeken naar rust. Verschillende werelden bij elkaar laten komen, 
vraagt om nader onderzoek

• Bij de zoektocht naar het raam is het belangrijk om na te gaan wat achter het raam 
komt te zitten. 10.1 .b Wob

Hoe komt dit eruit te zien?
• Het Kwaliteitsteam is benieuwd hoe de getoonde glaswanden van de nieuwe 

indeling in de kap van de Hofkapel gedetailleerd gaan worden. Een verdere 
uitwerking en detaillering van het plan is noodzakelijk bij voorkeur met zo min 
mogelijk profielen en stiji- en regelwerk.
Advies: Op de getoonde tekeningen is de materialise tie en sfeer nog niet goed te
zien. De leden ziin benieuwd hoe de inrichting van de kap en de eerste verdieping
met commissiekamers op elkaar aansluiten. Dit vraagt om meer onderzoek en
ontwerp.

• Het Kwaliteitsteam benadrukt dat het maken van een buitentrap niet wenselijk is. 
Alle varianten die getoond worden voor de buitentrap tonen geen overtuigend 
beeld. Complimenten aan de architect die blijft puzzelen tot er een overtuigende 
uitwerking is gevonden.
De leden zijn benieuwd naar de verdere uitwerking van het voorstel om de entree 
van Prodemos via een bestaande ingang en verder inpandig op te lossen. Het 
Kwaliteitsteam vindt het belangrijk dat er voor jongeren een gelijkwaardige entree 
wordt gemaakt. Een entree op maaiveld zou een mooie opiossing zijn.
Advies: Het Kwaliteitsteam ziet graag een nader onderzoek naar de mogeliikheid
om de entree voor Prodemos via een bestaande doorgang op te lossen.
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Raad van State
Evelyne Merkx, de architect, presenteert de stand van zaken van het ontwerp voor de Raad 
van State. Begin 2020 heeft het Rijksvastgoedbedrijf de schuif 2.0 geintroduceerd, waardoor 
de Raad van State niet naar de voormalige Hofkapel verhuisd, maar hun eigen voordeur aan 
Binnenhof 1 behoudt. De Voile Raadzaal komt in de nieuwe plannen op de begane grond ter 
plaatse van de Oude Voile Raadzaal. Het aantal mensen dat in de Voile Raadzaal kan is 
gehalveerd. Er is een flinke uitbreiding (vergroten en uitdiepen) van de kelder nodig om 
installaties kwijt te kunnen en nieuwe werkplekken te kunnen maken. De architect geeft 
aan dat het ontwerp voor de Raad van State op een viertal uitgangspunten is gebaseerd:

Het verbeteren van het aanzicht van het Binnenhof naar de stad;
Het weer in gebruik nemen van de Oude Voile Raadzaal uit 1922;
Beveiliging en techniek;
De verdeling van de belangrijkste functies van de Raad van State.

Het terugbrengen van de gracht
De architect geeft aan dat het terugbrengen van een deel van de Hofgracht voorwaardelijk 
is voor de plannen. 10.1 .b Wob

Het creeren van een gracht zorgt er
bovendien voor dat er daglicht in het souterrain kan komen. Het ontgraven van de gracht is 
van grote invioed op het uiteindelijke gevelbeeld. De architect is voornemens om de 
kademuren en alle bouwsporen in het zicht te laten. Wei zijn nieuwe raamopeningen ter 
plaatse van het souterrain nodig.

Monumentale bouwdelen
De Raad van State isgesitueerd in een knooppuntvan drie bouwdelen; 

Buitenvieugel van het Stadhouderlijk Kwartier 
Trappenhuisje van Peters
Nieuw Stadhouderlijk Kwartier / Kortenhorstvieugel 
Deel van de kelder van de Kortenhorstvieugel

De architect benadruktdat het monument in de nieuwe plannen op een aantal plekken 
wordt aangetast om installaties, toiletten en werkplekken kwijt te kunnen. 10.1 .b Wob

de oorspronkelijke
trap naar het souterrain wordt verwijderd. De voormalige Voile Raadzaal wordt in ere 
hersteld en heeft een maximale capaciteit van 51 personen. 10.1 .b Wob

Een lift wordt
gesitueerd naast het trappenhuis van Peters.

Kelder
De architect heeft twee varianten voor de kelder uitgewerkt, een smalle (onder het 
bestaande bouwdeel) en een bredere (onder het bestaande bouwdeel en onder de galerij) 
variant. Na onderzoek en gesprekken met diverse partijen is gekozen voor de brede variant, 
omdat het programme er anders niet inpast. Er moet voldoende ruimte zijn voor de 
installaties van de CEV (centrale energievoorziening) en er is ruimte voor nieuwe 
werkplekken nodig. Er moet daarnaast een keuken in de kelder komen. Er vinden nog
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gesprekken plaats over het precieze programma van deze keuken. De hoogte van de kelder 
is 2,60 meter.

Verdiepingen
Op de eerste verdieping wordt de kamer van de vicepresident gemaakt in de voormalige 
ledenkamer. Daarnaast komen er twee ruimtes voor de kamerbewaarder en de secretaris. 
Op de eerste verdieping bevindt zich ook de Schrijverskamer. Deze lunchruimte is eigendom 
van de Tweede kamer, maar wordt gedeeld gebruikt. Er komt een nieuwe lift op de plek 
waar zich momenteel twee toiletten bevinden. De lift gaat tot de tweede verdieping.
Het voorstel is om op de tweede verdieping grotere ruimtes te maken, door tussenwanden 
te verwijderen. Hierdoor kunnen twee ruime vergaderruimtes gemaakt worden met een 
aparte pantry-voorziening.
Op de derde verdieping is de zolder gesitueerd. 10.1 .b Wob

10.1.bWob

Reactie Kwaliteitsteam:
• Complimenten en grote waardering voor het gepresenteerde werk. Het 

Kwaliteitsteam is zeer positief over het voorstel om de historische gracht terug te 
brengen. De gracht zal een van de meest zichtbare ingrepen van de renovatie van 
het Binnenhof worden. Het aanzicht van het Buitenhof wordt met de ingreep sterk 
verbeterd. Het totale ensemble wordt beter leesbaar. Bovendien doet de gracht

en zorgt hetvoor een leefbare kelderverdieping. Aangezien 
de gracht de verschillende bouwdelen raakt van de Tweede Kamer, Eerste Kamer 
en Raad van State, benadrukt het Kwaliteitsteam dat de gracht in samenhang 
ontworpen moet worden. Er is een duidelijke voorkeur om in samenwerking met 
Karres en Brands het ontwerp voor de gracht te laten maken.

• Bij de uitwerking is het van belang om de maatvoering van de historische maten 
van de gracht te volgen. En een punt van aandacht is de beeindiging van de gracht, 
het zou logisch zijn om de gracht door te zetten tot de hoek van het ensemble. Er 
moet nagedacht worden over hoe er omgegaan kan worden met stilstaand water.

• Het Kwaliteitsteam benadrukt dat het prachtig is dat een deel van de oude gevels 
hersteld wordt en in het zicht komen door de ingreep van de gracht. Het is slim om 
de gevels naar bouwdeel te differentieren. Een uniforme strakke plint zou hier niet 
passen, aangezien de bouwdelen een verschillend karakter hebben. Een belangrijk 
aandachtspunt is materialiteit. Hoe breng je de verschillende gevels met elkaar in 
balans?

• Het Kwaliteitsteam geeft aan dat het creeren van een nieuwe kelderbak onder het 
deel van de Oude Voile Raadzaal een technisch lastige opgave is. Het is daarnaast

10.1.b Wob
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spannend wat er opgegraven zal worden. De architect reageert dat er nog 
destructief onderzoek uitgevoerd moet worden.

• In het voorstel van de architect worden veel kleine ruimtes met werkplekken 
gemaakt in de kelder. De leden vragen zich af of de kelderverdieping niet opener 
gemaakt kan worden in plaats van allemaal kleine kamertjes.

• De tekeningen van de architect laten zien dat de demarcatie tussen de Raad van 
State en de Tweede Kamer (voor wat betreft de technische installaties) niet tot een 
optimale situatie leidt. Dit doet afbreuk aan de kwaliteitvan het ontwerp.

• Tenslotte wordt gevraagd waarom er bij de luchtbehandelingskasten niet gekeken 
wordt naar de terugverdientijd in het kader van duurzaamheid.

Buitenruimte
Sylvia Karres, de landschapsarchitect, presenteert de stand van zaken van het ontwerp voor 
de buitenruimte van het Binnenhof.

Binnenhof
Het Binnenhof heeft altijd een formele en een informele kant gehad en er waren diverse 
soorten ruimten tussen de poorten die deels verdwenen zijn. Een belangrijk uitgangspunt is 
het herstel van het monumentale Voorhof waarvoor onder andere wordt voorgesteld om 
de fontein weer terug te plaatsen op zijn oorspronkelijke centrale positie in het midden van 
de buitenruimte. Daarnaast is het idee om een eenduidige plint te creeren, waarin entrees 
en hoogteverschillen kunnen worden opgelost. De ontwerpers zijn bezig met een 
uitgebreide inventarisatie van de bestaande toegangen op het Binnenhof. Er wordt een plan 
gemaakt voor de vormgeving van de verschillende entrees.
Aan de achterzijde wordt de voormalige Blomhof/Coeltuun opnieuw vormgegeven. Het 
maaiveld wordt verlaagd en er komt een geleding in het stratenpatroon. Er worden twee 
extra bomen geplant. De bestaande boom komt in een bakconstructie te staan, waardoor 
de wortels beschermd worden. Er is een ronde en vierkante variant uitgewerkt voor de 
boombakken. Het gebied moet toegankelijk zijn voor laden en lossen.
Daarnaast wordt de hoogte van het plein verlaagd ter plaatse van de nieuwe entree van 
Grafelijke Zalen. Er is in de loop der jaren veel geknutseld aan de hoogteligging. Dit leidt tot 
praktische problemen. Met de ingreep van het verlagen van het maaiveld worden een 
aantal van de praktische problemen opgelost en kan het architectonisch voorstel voor de 
nieuwe entree van de Grafelijke zalen op termijn gerealiseerd worden.
De landschapsarchitect geeft aan dat inpassing van de CEV haar zorgen baart. De CEV zal 
dwars door de wortels van de bestaande bomen lopen. 10.1 b WOB

Dit
vraagt de aandacht in het vervoigproces.

Tuinen ter plaatse van de voormalige Hofgracht
Om het Binnenhof lag ooit een dubbele gracht met een poortensysteem dat daaraan 
gekoppeld was. In de loop van de tijd is er steeds minder overgebleven van deze 
grachtstructuur. In het voorstel krijgt de projectie van de Hofgracht onder andere tussen de 
bouwdelen van de Tweede Kamer een nieuwe betekenis als tuin. De bestaande tuinen in de 
binnenplaatsen wordt gehandhaafd. Daarnaast wordt de gracht aan de Buitenhofzijde 
hersteld. Door middel van een brug komt het Binnenhofcomplex weer los te liggen van het 
Buitenhof. De architect geeft aan dat het nog onduidelijk is wat er met de Schepelhal gaat
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gebeuren. Er is op dit moment ook een discussie over de inrichtingvan de ruimte tussen 
bouwdeel C en K. De Tweede Kamer wil hier graag een expeditiehof van maken.

Reactie Kwaliteitsteam:
• Complimenten, er wordt op een fijnzinnige manier aan de plannen gewerkt. Het 

Kwaliteitsteam geeft aan dat het goed is om de buitenruimte als samenhangend 
concept gepresenteerd te krijgen.

• Het is mooi dat er een systematische aanpak wordt gemaakt voor de vormgeving 
van de entrees aan de binnenkantvan het complex. Het Kwaliteitsteam zou hier 
tijdens een volgende bijeenkomst dieper op in willen gaan.

• Er is een vraag over het voorstel om de fontein op het plein te verplaatsen. Is dit 
echt de juiste plek? Waarom wordt er bijvoorbeeld niet gekozen om de fontein in 
de centrale zichtas te plaatsen?

• Het Kwaliteitsteam is zeer positief over het creeren van een 'groen-blauwe gracht'. 
Aan de voorkant van het complex wordt er door middel van deze ingreep een 
nieuwe scheiding vormgegeven tussen het Binnenhof en de stad. Het aanzicht van 
het Buitenhof wordt sterk verbeterd. De leden benadrukken dat het goed zou zijn 
als er ook aan de achterkant van het complex een duidelijkere overgang tussen het 
ensemble en de stad wordt gemaakt door middel van het terugbrengen van de 
voormalige grachtstructuur.

o Het Kwaliteitsteam zou graag dieper ingaan op de mogelijkheid om in de 
Schepelhal een 'projectie van de Hofgracht' te maken. Het Kwaliteitsteam 
vraagt zich af in hoeverre de gebruiker zich realiseert wat de betekenis 
zou kunnen zijn van de 'groene gracht'. Het zou goed zijn om dit nog beter 
over het voetlicht te krijgen.
Advies: De Schepelhal kan een belangriike rol spelen in hetvormgeven
van de 'groene gracht' en is een belangriike schakel tussen de
publieksentree van de Tweede Kamer en de entree van de Grafeliike
zalen. Het Kwaliteitsteam is groot voorstander van een 'groene invulling'
van de Schepelhal en zal daar actief op adviseren. 

o Het Kwaliteitsteam heeft tijdens de vorige bijeenkomst op 28 oktober jl. 
aangegeven een sterke voorkeur te hebben voor het creeren van een 
'groene gracht' tussen gebouw C en K in plaats van het maken van 
expeditie ruimte.
Advies: Het Kwaliteitsteam vraagt zich af of het echt noodzakeliik is om
twee expeditie-hoven te maken. De leden hebben een sterke voorkeur
voor een expeditehof en het creeren van een 'groene gracht' tussen
gebouw C en K.
De groene kwaliteiten van de gracht op deze plek ziin van wezenliik
belang. Het Kwaliteitsteam zou graag zien dat dit als serieuze optie
getekend wordt.

• Het Kwaliteitsteam vindt het een goede zet om het maaiveld te verlagen aan de 
kantvan de Grafelijke zalen om de mogelijkheid te creeren om op termijn alsnog 
een nieuwe entree voor de Grafelijke zalen te kunnen maken. De leden 
benadrukken dat het zeer belangrijk is dat die nieuwe entree er uiteindelijk ook 
daadwerkelijk komt.

• De buitenruimte van het Binnenhof bestaat voor een groot deel uit een 
steenachtig oppervlak. Het Kwaliteitsteam geeft aan dat het nog onduidelijk is hoe
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er precies met wateroverlast wordt omgegaan. Opvang van regenwater onder de 
bestrating zou een interessante opiossing kunnen zijn. Belangrijk om hierover niet 
alleen in het platte vlak na te denken, maar driedimensionaal.

• De voorkeur van de leden gaat uit naar het maken van ronde in plaats van 
vierkante boombakken bij de Blomhof/Coeltuun.

• Het Kwaliteitsteam bekijkt de ontwikkelingen met betrekking tot de CEV met zorg. 
Aanbeveling is om de ruimtelijke kwaliteitsborging een plek te geven in het proces, 
aangezien de techniek grote impact heeft op de inrichting van de openbare ruimte. 
Advies: De ruimtelijke impact van de CEV op de buitenruimte is een belangriike
ontwerpopgave. Aangezien het naar alle waarschiinliikheid onmogeliik wordt om
alle luiken en putten onzichtbaar te maken. moet hier met zorg aan ontworpen
worden.

• De leden van het Kwaliteitsteam vragen zich af wat de status van het, inmiddels 
publiek gemaakte, duurzaamheidsrapport is. Het Kwaliteitsteam voert daarover 
graag nog een gesprek.

• Tenslotte wordt gevraagd wat de ideeen zijn met betrekking tot het meubilair dat 
in de openbare ruimte komt te staan.

Mededelingen en afsiuiting
De volgende bijeenkomstvan het Kwaliteitsteam vindt plaats op 20januari van 9:30 - 12:00 
uur.
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