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! Julll Kavel Den Haag 

Den Haag kent een ministerieel district op een steenworp afstand van de oude binnenstad wat 
als oplossing wordt gezien voor het tot provinciaal bestaan gedoemde Den Haag. Gebouwen 
als de ministeries van VWS en VROM , Zurich- en hoftoren en het stadhuis behoren tot de 
spectaculaire projecten die tot in het buitenland opvallen. 

Een doom in het oog, althans volgens enkele geëmotioneerde wethouders, zijn de huidige 
ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie. Hoewel ze in het hart van het district liggen zijn 
de uit de jaren zeventig afkomstige twee Jackblocks esthetisch en functioneel niet meer van 
deze tijd. 

Hoog tijd om de puntjes op de i te zetten en het Wijnhavenkwartier, één van de vele namen die 
het district draagt, eindelijk het volstedelijke karakter mee te geven wat de huidige nieuwbouw 
niet is gelukt. De jackbleeks gaan tegen de vlakte en worden direct ernaast opgetrokken in een 
nieuwe tijd. Tevens worden de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie gezien als de 
dragers van de Nederlandse maatschappij. Het zijn de moeders onder de ministeries. Twee 
redenen waarom deze combinatie alle aanzien en uitstraling verdient. 

Het perceel krijgt de naam 'JuBi kavel' met zich mee, waarschijnlijk omdat Carel Weeber in 
1982 het BANK cluster, een andere benaming voor het gebied tussen het winkelcentrum New 
Babylon en de Nieuwe Kerk, verkaveld heeft. Zo ontstond het open naar het Spui en op de 
Nieuwe Kerk georiënteerde plein, de laan die als structurerende en prominente langzaam
verkeersroute de Nieuwe Kerk met het Centraal Station verbond en de rationele kavelsgewijze 
invulling die slim tegemoet leek te komen aan de gefaseerde bebouwingspraktijk. Het in het 
plan horende sociale woningbouwcomplex de 'Zwarte Madonna' wordt na decennia kibbelen 
tussen de eerder genoemde wethouders, 'gesaneerd'; helaas moet volkshuisvesting op zulk 
een maatschappelijke toplocatie wijken voor internationale aanzien, hoogstedelijk voorkomen, 
allure en uitstraling. 

figuur 1 Overzicht plangebied 
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Richard Meier is vervolgens losgelaten op het JuBi kavel welke in een fase 1 en 2 werd 
opgesplitst, het oude en het nieuwe kavel. Hij ontwerpt een langwerpige sokkel die uitstrekt van 
het danstheater aan het Spuiplein tot aan het ministerie van VROM aan het CS waarop tien 
torens in hoogte oplopen tot 110 meter, in eerder genoemde richting. Deze laatste twee torens, 
in fase 2, herbergen de moeders der ministeries. 

figuur 2 Plan Richard Meier 

Dit voorstel, wat nu toch echt gestalte begint te krijgen na veertig jaar antwoorden zoeken, stoot 
mij tegen de borst. De vraag is opnieuw opgepakt en het JuBi kavel is als thesis herzien met 
academische ogen. Het plan van Richard Meier is niet zozeer slecht; het is echter 
voorspelbaar, aansluitend en wat saai. Gebouw na gebouw ontstaat in al haar pracht en glorie 
echter het Wijnhavenkwartier zakt ook met dit ontwerp weg in een zoektocht naar stedelijkheid 
echter zonder dat deze een leefbaar menselijk karakter vindt. 

Tijd voor wat nieuws! 
De stedelijke setting maakte mij duidelijk dat er geen plaats is voor wéér een icoon, een eiland 
binnen de rooilijnen waar architect losgeslagen, letterlijk, huisvest. De aangereikte fase 2 met 
haar burgerlijke Hollandse kavellijn en in de directe nabijheid gelegen ministeries worden als 
uitgangspunt genomen. De beperking van de kavellijn op het gebied en het inspelen op en 
aanpassen aan de door Soeters en Hoogstad ontworpen ministeries zijn bepalend, niet het 
vinden van een architectonisch antwoord van deze tijd en plaats. 

Er is ontworpen op het praktisch eenvoudige principe van massa wegnemen. Een rechthoekige 
massa binnen het kavel met een hoogte net boven de aangrenzende bebouwing is bewerkt; 
waar moet en kan massa worden weggehaald zodat de mooie panden aan de andere zijde van 
de straat in hun recht blijven en niet worden ontkracht en hoe kan de 'stad' in het kavel grijpen 
en er niet omheen bewegen. 

De vier zijden van het kavel hebben elk hun karakter. De langszijde aan de drukke 
Schedeldoekshaven krijgt een dynamische diagonaal in gevel verwerkt, de statische langszijde 
aan de Turfmarkt krijgt een diagonaal in het grondvlak. De stedelijke publieke ruimte penetreert 
nu het kavel, de ontstane immense overstek 'omarmt' de stad, de lineaire driehoekige schuine 
gevel brengt rustig en tegelijk spanning. De kopse noordzijde grenzend aan de atria van het 
ministerie van VROM (Hoogstad) trekt zich met respect voor haar overbuur terug; een 
diagonale 'haarlijn' blijft staan echter de complete gevel trekt zich in de langsrichting terug. 

Constructieve oplossingen om het ontwerp stijf, stabiel en sterk te maken moesten vooralsnog 
intern worden gevonden om de expressie van de éénduidige vorm te behouden. Vele 
hyperstructuren houden het gebouw op haar plaats. Drie dwarsspanten, een diagonaal 
langsspant, een driehoekig spant en het stijve dak- en grondvlak vertegenwoordigen de grove 
structuur. Vele schuine kolommen vangen de vloeren op. Achter de gekromde gevel bevindt 
zich een zelfdragend net van regels en kolommen welke een maas van sterke driehoeken 
creëert. 
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JuBi Kavel Den Haag 
---------------------------------------

De constructie lokt vier atria uit die langs het eerder genoemde diagonaalvlak zijn gecentreerd 
welke voor de nodige lichtval en openheid zorgt. De atria zorgen voor een duidelijke scheiding 
in gebruik; in de atria is ruimte voor meer collectieve, publieke en open ruimtes terwijl buiten de 
atria individuele, kleine, gesloten ruimtes zich bevinden. 

De gekromde éénduidige vorm maken het gebouw spannend, uniek en toch anticipeert het op 
de bestaande bebouwing, De gezochte hoogbouw is uiteindelijk niet gevonden; de zeventig 
meter hoogte houdt bescheiden rekening met het Binnenhof. Het karakter is niet gezocht in de 
hoogte en massa maar in het wegnemen, zoals Rem Koolhaas op blz. 626 van zijn boekje 
S,M,L,XL, prachtig beschrijft .. . 

" ... , where the most important parts of the building consist of an absence of building . 
. . . , not designed, simply carved out .. . " 

AFSTUDEERSCRIPTIE V.L de Gouw, AUGUSTUS 2003 PAGINA3 



.JuBI K-ei Den Haag 

SAMENVATTING 1 

INHOUDSOPGAVE 4 

1 INLEIDING 5 

2 DEOPORACHT 6 

3 DE ORIËNTATIE 8 
§ 3.1 De geschiedenis 8 
§ 3.2 De visies van architecten 9 
§3.2.1 De bestaande visies 9 
§ 3.2.2 Mijn eigen visie 11 
§ 3.3 De politiek 11 

4 ANALYSE 12 
§4.1 Beleving 12 
§4.2 Gemiste beleving 15 

5 ONTWERP 20 

6 UITWERKING VAN TIEN DEELFASES 23 
§ 6.1 Stedelijke Setting 23 
§6.2 Constructie 26 
§6.3 Routing 27 
§6.4 Hallen 28 
§6.5 Entree 29 
§6.6 Façade 30 
§6.7 Werkwand 30 
§6.8 Plein 31 
§6.9 Ontsluiting 32 
§6.10 Materialen 32 

7 SLOTWOORD 33 

LITERATUURLIJST 34 

AFSTUDEERSCRIPTIE V.L de Gouw, AUGUSTUS 2003 PAGINA4 



[ 
.Julll Kavel Den Haag 

Dit verslag is een bundeling van gedachtes en beslissingen die ten grondslag liggen aan het 
ontwerp. Alvorens het ontwerp te verklaren wordt er oriënterend naar de directe omgeving van 
het aangeboden kavel gekeken waaruit de nodige conclusies getrokken kunnen worden. 
Vervolgens wordt de massastudie die ten grondslag ligt voor het ontwerp uitgelegd waama het 
ontwerp wordt uitgewerkt middels tien samenhangende deelpunten. Dit samen moet een beeld 
vormen hoe het gebouw is gevormd, hoe het functioneert en voornamelijk, waarom. Het 
verslag kent tot slot een terug- en vooruitblik. 
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.Julll Kavel Den Haag 

Donald1 bood de interessante opdracht aan. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie 
zijn gehuisvest in de sterk verouderde en niet flexibele jackblocks2 in de binnenstad van Den 
Haag (zie figuur 1). Beide ministeries vragen om moderne werkplaatsen. Conventionele 
kantoren, de enige werkplek waar het gebouw aan kan voldoen, volstaan niet meer. De vraag 
om een andere kijk op kantoren is aan de orde. De ministeries krijgen een steeds meer open 
karakter. Ambtenaren werken op locatie, thuis of in teamverband aan projecten en er wordt 
steeds meer parttime gewerkt. Ook zijn de ministeries steeds meer toegankelijk voor publiek. 
Het contact tussen de ministeries en de maatschappij wordt intenser. 
Naast de veranderende opvatting over de werkplek is het gebouw simpel te klein en 
achterstallig in onderhoud. Renovatie en herstructurering van de bestaande twee jackblocks 
weegt niet op tegen de kosten van nieuwbouw. De vraag waar deze ministeriele combinatie 
zich zou moeten vestigen heeft menig wethouder jaren geboeid. 

Allerhande locaties in Den Haag zijn de afgelopen veertig (!)jaar de revue gepasseerd. Van 
locaties buiten Den Haag tot aan spreiding van de ministeries onder leegstaande panden van 
de Rijks Gebouwendienst Alle varianten zijn bestudeerd echter de meest reële is de plaats 
naast de Jackblocks waar het sociale woningbouwcomplex de 'Zwarte Madonna' staat (zie 
figuur 1 ). Het terrein kreeg de naam Ju Bi Kavel mee; kavel aangezien Weeber het terrein 
tussen de winkelpassage New Babylon en de Nieuw Kerk (BANK) al jaren eerder had verdeeld 
in strakke gebieden. Ju Bi staat voor de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie. 

De opdracht is aangereikt omdat de politiek en architectuur al jaren aan het struikelen waren 
over een ondertussen interessante locatie. De plannen van Richard Meier (zie figuur 2) om acht 
torens met onderliggende sokkel te bouwen zijn allerminst verrassend en veel te braaf. 
Gebouw na gebouw ontstaat in al haar pracht en glorie echter het Wijnhavenkwartie~ zakt ook 
met dit ontwerp weg in een zoektocht naar stedelijkheid echter zonder dat deze een leefbaar 
menselijk karakter vindt. Wellicht kan een academische visie enigszins vernieuwend en 
ontluikend werken en een onconventioneel antwoord geven op het Ju Bi Kavel. 

De redenen tot verbouwing of herbouwing van de ministeries Binnenlandse Zaken en Justitie: 

• Ze zijn een doorn in het oog; 
• De bedoeling is dat het overheidscamplex straks beter aansluit bij de andere nieuwe 

gebouwen in de Haagse binnenstad, zoals het stadhuis, de Residentie en de theaters 
aan het spui; 

• De twee torens zijn té plomp; 
• Het gebouw is kil en afstotend; 
• Het moet het BANK-kluster laten uitgroeien tot een keten van stedelijke dynamiek; 

winkels, cafés, restaurants en als hoogtepunt een lekker plein tussen de achterkant 
van het stadhuis en de Resident; 

• Het nieuwe centrum van Den Haag een hoogstedelijk karakter meegeven. 

1 Dhr. D. van Dansik, voorzitter afstudeercommissie 
2 Zie literatuurlijst nummer 1 
3 Gebied waar vroeger de oude Wijnhaven lag. Nu de T urfmarkt. 
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.luBi Kavel Den Haag 

Samengevat onderbouwen onderstaande punten mijn enthousiasme voor het onderwerp. 

De politieke complexiteit 

Daar het een overheidspand betreft van de eerste orde heeft ook ieder ambtenaar hier een 
mening over welke op democratische wijze gehoord dient te worden. Het is als zodanig geen 
beleidsstuk en meer een mooi staaltje eigenbelang. 

Hoogbouw 

Het is niet met zekerheid bepaald maar gezien de opties voor de locaties is in vele gevallen 
hoogbouw niet uit te sluiten wat resulteert in hoogtorens, wellicht de hoogste van Nederland. 

De locatie 

De locatie is bepalend voor wat betreft de begroting maar ook de symbolische waarde van de 
plaats van de ministeries is van belang. 

De uitstraling 

Als de ministeries in het ministeriële district komen te liggen is de uitstraling ervan bepalend 
voor de omgeving; de hoogbouw is bepalend voor de vergezichten in de oude binnenstad, Zo 
is de symbolische waarde van het binnenhof een bepalende factor voor de inrichting van haar 
omgeving. Een dominerende karakteristieke toren zou het binnenhof, zelfs letterlijk, in de 
schaduw kunnen leggen. 

De Architectuur 

De Architectuur omhelst vele facetten; het beklemtoont het regerende centrum van Nederland, 
echter zet het ontwerp de binnenstad in de schaduw of moet het ontwerp zich schikken naar 
het oude centrum? Wellicht is er sprake van een symbiose. De ministeries van Binnenlandse 
Zaken en Justitie worden gezien als de dragers van de samenleving en staan aan de basis van 
alle ministeries; boegbeelden van besturend Nederland en verdienen daarom de juiste 
uitstraling. Een overtuigende aanwezigheid in het BANK-kluster kan het gebied doen 
samensmelten én interessant maken. 

De Stedenbouw/stadsinrichting 

Het ministeriële district is een heet hangijzer binnen de stadsinrichting van Den Haag. De 
uitstraling is vooral na 18:00 uur niet wat een stad als Den Haag beoogt; koud, donker, stil en 
naargeestig. Er moet leven komen, een 24-uurs economie wellicht. De nieuwbouw zou een 
impuls in de goede richting kunnen geven. 

Fysica/constructie 

In geval van hoogbouw dient er aandacht te zijn voor technische randvoorwaarden binnen de 
capaciteitsgroepen Constructief Ontwerpen en Fysische Aspecten van de Gebouwde 
Omgeving in verband met lastenafdracht, stabiliteit en wind last. 

De opdracht luidt 

" ... ontwerp de huisvesting voor de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justiüe in Den Haag 
op de locaüe van het huidige woningbouwcomplex de 'Zwarle madonna' ... ". 
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JuBI Kavel Den Haag 

1 § 3.1 De geschiedenis 

De stedenbouwkundige ontwikkeling van Den Haag werd in de jaren 80-90 gedomineerd door 
twee belangrijke doelen; het wegwerken van achterstanden in de stadsvemieuwingswijken en 
revitalisering van de binnenstad, het zogenaamde 'kerngezond'. De stad kreeg een ambitie die 
in 1988 nog eens werd aangemoedigd door het uitkomen van de Vierde Nota Ruimtelijke 
Ordening, waarin Den Haag voor de toekomst als een van de belangrijkste knooppunten van 
Nederland werd aangewezen. 
De jaren 80 zette in met vele stedenbouwkundige problemen. Een aarzelend beleid volgde. De 
belangentegenstellingen tussen het zakenleven en zich roerende bewonersorganisaties in een 
'overvolle' stad veroorzaakten spanningen tussen de ideeën 'de stad terug te geven aan de 
mensen' en 'de stad als motor van de economie'. Voor politici die de stukken niet wisten te 
verschuiven betekende dat een patstelling. Kenmerkend voor de periode was dat de 
Ruimtelijke Ordening, als betrof het een soort 'landje pik', verdeeld werd over de portefeuilles 
van vijf verschillende wethouders (Ruimtelijke Ordening, Stad5Vemieuwing, Volkshuisvesting, 
Binnenstad en Financiën), die steeds meer onafhankelijk van elkaar met de meest 
uiteenlopende initiatieven kwamen. 
Den Haag begon zich uiteindelijk te manifesteren, kreeg een aanstekelijk geloof in eigen 
kunnen, begon zelfs met z'n vele spectaculaire projecten in het buitenland op te vallen. Ook 
was dat onderdeel van de nieuwe ontwikkelingsstrategie; de stad met al zijn geprezen 
kwaliteiten, maar gedoemd tot een provinciaal bestaan, kreeg ineens de volle aandacht en 
kwam daardoor tot leven. Externe adviseurs en prima donna architecten werden aangetrokken 
en de architectuur kwam in de belangstelling te staan. 
In de opbouw van het Structuurplan ontbrak het aan een ruimtelijke visie en de politieke moed 
om keuzes te maken binnen een ruimtelijk gedifferentieerd gebied. De ruimte die de dienst 
Stedelijke Ontwikkeling kreeg of nam bleef beperkt. Incidenteel worden er wel activiteiten 
ontplooid maar van enige systematiek of samenhang is geen sprake, aldus de conclusie van 
de ontwerpnota Stadsvernieuwing van '75. Bijvoorbeeld een 109 meter hoge toren voor het 
VROM in '86 werd door Care! Weeber, supervisor van het spuikwartier, afgeblazen. 

In 1985 gaf Adri Duivestijn het startsein voor wat een Haagse revolutie zou zijn; een keur aan 
buitenlandse coryfeeën ontwikkelde plannen, bijvoorbeeld de Spanjaard Ricardo Bofill ontwierp 
in '86 een stedenbouwkundige schets voor het Burgemeester De Monchyplein. 

De tijd lijkt gunstig voor een nieuwe bloeiperiode in ons land. Het is niet eenvoudig om precies 
aan te wijzen wanneer Den Haag weer geloof kreeg in haar potenties van het 'grote stad' zijn, 
en niet langer alleen de grote problemen zag. 
De initiatieven lagen vooralsnog bij de projectontwikkelaars; de Dienst SO voelde zich 
overvallen met vele hoogbouwprojecten die verspreid door de stad werden voorgesteld. 
Door middel van ruilverkaveling door de Rijks Gebouwendienst is in de loop van de jaren 80 vrij 
geruisloos een grote herstructureringsoperatie in de bestaande stad uitgevoerd. Het 
uitgangspunt van de complexe transactie was simpel; het Rijk had een versnipperd bezit aan 
kantoorgebouwen, waarvan een gedeelte was gevestigd in voormalige woongebouwen. De 
dislocatie was groot: het Ministerie van Economische zaken was bijvoorbeeld gevestigd in 
vijfentwintig verspreid liggende panden. Sanering van het pandenbestand en samenvoegen 
van departementsonderdelen was noodzakelijk geworden. Anderzijds wilde de gemeente ernst 
maken met wat ze zich in structuur- en bestemmingsplannen had voorgenomen; de 
'ontkantorisering'van woonwijken en productie van een flink volume sociale woningbouw. 
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Op 15 juni 1981 werd als richtlijn aanvaard dat het Forumgebied/Spuikwartier in zijn verdere 
ontwikkeling een multifunctionele invulling moest krijgen met een gelijke verdeling van de 
ruimte tussen culturele voorzieningen, kantoren (40.000 m2

) en vierhonderd woningen. Carel 
Weeber werd uitgeroepen tot supervisor. 

I § 3.2 De visies van architecten 

§ 3.2.1 

De volgende bestaande plannen voor een nieuw ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Justitie, en inherent locaties, zijn in het verleden de revue gepasseerd. 

De bestaande visies 

Plan Coenen 
Een plan dat beoogt een slinger met kralen te rijgen van het Spuiplein tot het Centraal Station. 
Langs die route moet steeds iets gebeuren dat een hoge kwaliteit heeft. Theaters, cafés, 
winkels en mooie gebouwen. In die slinger mag geen zwakke schakel zitten, en dan kun je bij 
de Zwarte Madonna je bedenkingen hebben. De onderkant, waarin winkels hadden moeten 
komen, is al opgedoekt. Jo Coenen is ook enthousiast over plan Ledderhof. 

Plan Ledderhof 
Plan om de trein vanaf Bezuidenhout op dezelfde hoogte door te laten rijden naar CS, zodat hij 
over alles heengaat en de stad omlaag brengt. Dit voorkomt de fout van Hoog Hage 
(onmogelijk om in de chaos van bovenleidingen een regelmatige bouwstructuur te maken en 
wat te denken over de tweedeling die het in de stad teweeg brengt) en miskleunen kunnen 
ongedaan gemaakt worden; Schenk- en Pr. Bemhard-viaduct en een eng tunneltje naar het 
Bezuidenhout-West Hij ontwerpt een langgerekt blok van kantoren, winkels, bedrijven en 
woningen, gegroepeerd rond drie overdekte binnenplaatsen en één open binnenhof; het 
nieuwe Koningin Wilhelminaplein. Grootste voordeel is het feit dat het Bezuidenhout en de 
aangrenzende wijken op natuurlijke wijze aan de binnenstad mrden genaaid. 

Plan Hoog Hage 
Poging om op het emplacement achter het Centraal Station een nieuwe zakenwijk te bouwen. 
Tevens hoopt het stadsbestuur op die manier een kloof te dichten die al een eeuw gaapt 
tussen het Bezuidenhout en het centrum. Een project dat vanwege zijn verheven ligging -zes 
meter boven het straatniveau- Hoog Hage is gedoopt. Maar het grootse plan heeft een 
schaduwkant; het gevaar bestaat dat Hoog Hage als een massieve dijk een kolossale barrière 
in de stad zal vormen, de definitieve tweedeling. 

PlanWeebar 
Een stedenbouwkundig plan (1982) met de Zwarte Madonna en hotel Mercure daarin. Als 
sterke punten van het plan werden genoemd de aansluiting op het oorspronkelijke 
verkavelingsysteem, het open naar het Spui en op de Nieuwe Kerk georiënteerde plein, de 
tweeëntwintig meter brede laan met linden die als structurerende en prominente langzaam
verkaarsroute de Nieuwe Kerk met het CS verbond, de overbouwing van het weinig 
sympathiek bevonden tramviaduct en de rationele kavelsgewijze invulling die slim tegemoet 
leek te komen aan de gefaseerde bebouwingspraktijk. Het plan was voornamelijk een reactie 
op de cityvorming van Nervi, Lucas en Niemeyer. 

Plan K-J-plein van ingenieurs René Strijland en Gerard van Otterloo 
Dit plan behoudt de Zwarte Madonna en voorziet in de bouw van een ministerie op het 
Koningin Juliana-plein voor het CS. Er is een ontwerp gemaakt door de Argentijnse architect 
Emilio Ambasz voor het plein. Vooral financieel gezien een gunstig plan. 
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Plan Theo Dragt 
Theo Dragt is algemeen directeur van Centrum Arbeidsverhoudingen Overheid en voorzitter 
Geschillencommissie Rijkshuisvesting. Hij pleit voor één ministerie aan de Pr. Beatrixlaan en 
het onderbrengen van een departement in het ministerie van Defensie wat voor een groot deel 
leeg staat. 

Plan Rob Krier 
Plan uit '88. De Oostenrijker Rob Krier was een voorvechter van de morfologische aansluiting 
van het kavel bij de historische stad. Krier is één van de architecten die verantwoordelijk is 
geweest voor de Resident. 

1. La CastaHa - Min. VWS - Graves 
2. Helicon -Min. VWS - Soeters 
3. Zurich toren - Cesar Pelli 
4. Muzen toren - Rob Krieg 

figuur 3 De resident 

Eén van de uitgangspunten was de vraag naar harmonische aansluitingen bij de omgeving. 
Andere doelstellingen van het plan betroffen het opheffen van de barrières tussen de 
binnenstad en Centraal Station, het vormen van een schakel tussen het oude centrum en het 
kantorengebied rond de Utrechtsebaan door de overbouwing van het spooremplacement Zijn 
voorliefde voor een mix van klassieke en moderne architectuur wordt duidelijke gemaakt. De 
needlestructuur werd niet gewaardeerd, echter de goede aansluitingen wel. Uit het plan 
verdwenen de langzame verkeersroute en het Neo-Gotische stadsgezicht zoals een toren op 
de hoek van het Spui. 

Plan Meier 
Hij ontwierp een nieuw stadsdeel -het Wijnhavenkwartier-dat moet verrijzen op de plek waar 
nu nog de Zwarte Madonna en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie staan. 
Argument: de huidige ministeries staan als een muur tussen het centrum en het Spuikwartier. 
Het stadsleven moet tot in elke porie van het plan doordringen door middel van winkels, cafés 
en restaurants. Twee torens, één daarvan woningen, de ander kantoren van 90 en 130 meter 
hoog met verschillende architectonische uitstralingen leveren een onregelmatig beeld terwijl het 
toch bij elkaar hoort. Vergelijkbaar met het Roeketelier Centre; een aangenaam klimaat op 
straat, daken met tuinen en sportvoorzieningen. Het Manhattan van Meier omvat acht 
wolkenkrabbers langs de Turfmarkt; het Haags Manhattan. Volgens Otterloo is dit plan berust 
op drijfzand daar er veel meer winkeloppervlakte is begroot dan er, volgens onderzoek van de 
gemeente, behoefte aan is. 
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§ 3.2.2 

.JuBI Kavel Den Haag 

Mijn eigen visie 

De locatie voor dit ontwerp is beslist op basis van een studie van de bestaande 
stedenbouwkundige plannen, interviews en een literatuurstudie. De bovenstaande beschreven 
bestaande plannen liggen hier aan de basis en het is niet de bedoeling een nieuwe 
stedenbouwkundige studie als grondslag te leggen. De bestaande plannen blinken alle uit in 
research en overtuiging. Het is niet aan mij dit te overstijgen mits in de lijn van het onderzoek 
een bepalende afwijkende conclusie gesteld kan worden betreffende de locatie. 
De stedenbouwkundige plannen zijn alle gebaseerd op een consistente gedachte van de 
maker over hoe hij denkt dat Den Haag eruit dient te zien. Hoe ziet het raakvlak van de oude 
en nieuwe stad eruit in de toekomst? De plannen zijn van zodanige kwaliteit en diepgang dat 
het niet mijn thesis wordt om ze in twijfel te trekken. De bedoeling is om de plannen te 
bestuderen, een keuze te maken op basis van deze studie betreffende de locatie van het 
toekomstige JuBi kavel en aldaar een architectonische expressie te maken van het gebouw in 
zijn omgeving. 
Binnen de capaciteitsgroep Architectuur leg ik de klemtoon op een ontwerp van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Justitie. Dit ontwerp voert de toon in de afstudeeropdracht, echter 
de stedenbouwkundige context ligt hier ten grondslag achter. De keuze van de locatie is dus 
bepalend voor de ontwerpontwikkeling van de ministeries. 
De locaties lokken allen, de een meer dan de ander, een groot gebouw van een zekere hoogte. 
Hoogbouw wordt binnen deze opdracht als een uitdaging gezien en indien mogelijk binnen de 
locatie uitgevoerd. De keuze voor hoogbouw is dus een op zichzelf staande studie naast de 
vraag waar de ministeries moeten komen. De keuze voor hoogbouw is gezien de achterstand 
die Nedertand heeft ten opzichte van de wereld in hoogbouw én de stedelijke ontwikkeling van 
de randstad die hoogbouw aanmoedigt, interessant. De oude binnenstad van Den Haag gaat 
een verbintenis aan met de modeme ministeriële kantoren welke gezien de gevraagde 
oppervlaktes en uitstraling deze verbintenis eerder bureaucratisch opleggen dan dat ze 
democratisch aanvaard wordt. 

1 § 3.3 De politiek 

Boven beschreven plannen zijn geopperd als actie op een verzoek van de gemeente of als 
reactie op een plan. De gemeenteraad ligt voortdurend met verschillende partijen en zichzelf in 
discussie over dé locatie. Zoals ik het nu zie is ze autoritair koppig en heeft het een locatie 
bestempeld volgens plan Meier omdat andere plannen de ontwikkeling alleen maar vertragen 
en geen haalbaarheid hebben binnen de gestelde tijd om binnen tien jaar tot realisatie te 
komen. Een bijzondere factor in Den Haag is de aanwezigheid van de regering en het 
bijbehorende ambtenarenapparaat. De rol die de overheid in de stad speelt is zo dominant dat 
de gemeente nauwelijks nog de handen vrij heeft om -in het centrum- een consistent 
stedenbouwkundig beleid te voeren. De voortdurende wisselende opvattingen over de locaties 
voor nieuwe ministeries veroorzaken steeds weer onzekerheden voor de toekomst. 
De gehele discussie is gebaseerd op de roep om het eigenlijke centrum van de stad te 
definiëren. Het nieuwe centrum moet volgens de gemeenteraad, en dan voomarnelijk PvdA 
met als kopstukken dhr. Noordanus en opvolger dhr. Hilhorst, aan de Turfmarkt ontstaan in een 
nieuw stedelijk gebied vol dynamiek. 
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1 § 4.1 Beleving 

Het hoogstedelijke gebied wat bewust of onbewust is ontstaan in het BANK gebied heeft een 
eigen uitstraling en karakter, hoeveel aansluiting er ook is gezocht naar de op 
steenworpafstand liggende binnenstad. Het stadhuis heeft door haar centrale ligging en open 
karakter nog het meest aansluiting gevonden met de binnenstad, was het niet door het 
Spuiplein. De Turfmarkt is dé spil in het door Krier verkavelde gebied. 

Stalion 

figuur 4 Plattegrond deelgebied 

Door de hoge dichtheid ontstaat er een dikke mantel om het gebied wat moeilijk te penetreren 
valt. De aan de rooilijn opgetrokken imposante gebouwen zijn als losstaande iconen 
aaneengeschakeld. Het is een hoogst eigen gebied. De Schedeldoekshaven trekt aan de 
andere zijde een symbolische kloof tussen de achterliggende stadswoonwijk (stationsbuurt) en 
de imposante hoge nieuwbouw. De entree naar de Turfmarkt is verwarrend. Ten eerste wordt 
de loopgang vanaf het Spuiplein gestagneerd door de Frits Philipszaal. 
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figuur 5 & 6 Entree Turfmarkt vanaf Centraal Station cq. Spuiplein met rechts het Danstheater 

Vanaf de andere zijde is er de entree vanuit het Ministerie van VROM; éénmaal onder het 
VROM door is er een mooie overgang naar de Turfmarkt echter voor het VROM aan de 
stationszijde is er een onduidelijke situatie en haast geen samenhang met het station. 
Halverwege de Turfmarktroute is er een quasi-plein waar de tram en een blokkerend eiland van 
het stadhuis de rust verstoord. Het Spuiplein vervult haart doel echter aan de andere kop van 
de Turfmarkt ter hoogte van de Zwarteweg wordt een rustpunt in de route gemist. 
Tot nu toe werken de haakse verbindingen op de Turfmarktroute niet. Onder het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Justitie loopt een 'verborgen' loop- en fietsroute met de 
Schedeldoekshaven welke in het verlengde ligt van de Nieuwe Haven, tussen de ministeries en 
het Danstheater loopt een expeditiestraatje echter hoogst onaantrekkelijk, tussen de Zwarte 
Madonna en de ministeries loopt een straat waar alleen de tram gebruik van maakt en tot slot 
de Zwarteweg direct achter het VROM; Dit is in potentie een mooie straat was het niet dat ze is 
gebombardeerd tot aansturingstation van de vele nieuwbouw en er bouwketen de gracht 
overspannen. 

figuur 7 & 8 Expeditiestraat tussen de ministeries en het danstheater cq. de dwarsstraat tussen de 
ministeries en de Zwarte Madonna waar vooral de tram gebruik van maakt 
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Ook de Zwarteweg loopt door in de Rivierenbuurt echter ten oosten van de 
Schedeldoekshaven ligt een hoogteverschil van enkele meters wat doorgang stagneert, was 
het niet al de fly-over die elke doorgang onderbreekt naar het westen van de stad. Het 
Spuiplein is een mooi en goed geplaatst plein. 

Figuur 9 & 10 Spuiplein met op de achtergrond de Nieuwe Kerk I Het Stadhuis 

De brede mond van het Spui maakt dat mensen rustig hun weg vinden naar cultuur of het 
stadhuis. Het stadhuis, het ministerie van VWS (Helicon van Sjoerd Soeters en La Castalia van 
Graves) en het Ministerie van VROM (Jan Hoogstad) zijn mooie gebouwen (zie figuur 3). De 
gehele gevel aan de Schedeldoekshaven werkt als een achterkant wat de vraag oproept; is dit 
nu wel de achterkant van het BANK-cluster? Is de Turfmarkt niet de achterkant? 
Het geheel van het BANK Cluster is zó gepland; er is weinig verrassend, vanzelfsprekends 
aan, niets wat ontstaan is; alles is doordacht en haast geforceerd gepland. Het mist de charme 
van een onbedoelde complexiteit. Een hogere macht waar we geen grip op hebben ontbreekt 
en die er nu niet voor kan zorgen dat het gebied karakter heeft. 

Het valt op dat de omliggende panden doorzeeft zijn van een herhalingspatroon in hun 
verschijning. Het Ministerie van VWS kent drie gelijke flensen, De torens van Grave kent twee 
gelijke daken, de twee identieke jackblocks, de haast kwadratische Zwarte Madonna, het 
ministerie van VROM met haar herhaalde atria, het over de Schedeldoekshaven kragende 
Terminal Zuid met haar repeterende poten en het stadhuis met haar twee uit elkaar lopende 
armen. 

Terminal Zuid staat geforceerd dicht op de Zwarte Madonna en overbemeten op de 
Schedeldoekshaven. Het staat anders gezegd in de weg. Het belemmert alle rust en openbare 
ruimte. De gehele straat wordt hierdoor enorm hectisch; het verkeer vindt haar weg namelijk 
wel om en onder het gebouw door wat het dynamische eerder hectisch maakt. 

Figuur 11 & 12 Schedeldoekshaven, links De Zwarte Madonna, rechts Terminal Zuid 

Waarom ben je óf binnen óf buiten? Het is het één of het ander. Het stadhuis kent een atria 
waar je kunt zeggen dat er een transitiegebied bestaat tussen 100% binnen of 100% buiten. 
Toch zit er een deur in de gevel. En zodoende ben je toch binnen, atria of geen atria. Het 
ministerie van VWS kent slechts simpel een deur in de gevel. Het ministerie van VROM 
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verenigt de publieke ruimte al met zichzelf door een doorgang onder het pand. Toch bestaat 
hier ook een deur. Ik mis de spanning tussen het stedelijk publiek buiten en de particuliere 
eigen binnen. Er mag best een transitieruimte aanwezig zijn, juist ook door de hoog 
maatschappelijke functies van de ministeries. Een bepaalde weg het gebouw in. Een aanraking 
met het gebouw tijdens het voorbij gaan, een licht contact met het betreden van het gebouw tot 
een opname in het gebouw in een gevorderde fase. Het publieke domein mag best verweven 
worden met het particuliere. Een absolute scheiding van wat binnen en buiten is mag best 
herinterpreteert worden. 

Het gezochte ontwerp voor deze opdracht mag zich best schikken naar de omringende 
gebouwen. Deze zijn allen als iconen ontworpen; zelfstandig, op zichzelf staand, uniek en 
arrogant. Aansluiting wordt niet beoogd. Het gebied heeft geen behoefte aan nog een icoon, 
niet nog een opzichtig gebouw. Dit ontwerp mag zich juiste best schikken naar wat er al staat. 
Een stapje terug doen en anticiperen op de omgeving. Het hoeft echter geenszins een 
bescheiden gebouw te zijn. De omringende bebouwing pakt het kavel in, behalve de zijde aan 
de Schedeldoekshaven. De uitzichten vanuit deze gebouwen zijn vaak op het kavel gericht. Dit 
ontwerp mag best een stapje terugdoen om de omgeving wat beter te doen uitkomen. Toch 
mag het gebouw tegen de hoogst bekrompen, weinig lef hebbende omgeving aan schoppen. 
Ze hebben allen een hoogdravend uiterlijk terwijl er een redelijk laf innerlijk achter schuil gaat. 

I § 4.2 Gemiste belevi~ 

De rooilijnen en verkaveling volgens Krier hebben een genadeloze uitwerking op de Turfmarkt 
Richting en buiten- en binnenruimte liggen in zijn geheel vast. Als men loopt heeft men tijd om 
zich heen te kijken en de omgeving meer in je op te nemen (i.t.t. fietsen en auto). Er moet meer 
diepte komen en er moet meer interactie met de façades komen, ofwel de gebouwen moeten 
een meer overgangsgebied tonen van wat nu echt binnen en echt buiten is. De rooilijn levert 
direct na het straatbeeld een sokkel op die als een wand optrekt direct op de grens van de 
rooilijn. Er is geen uitnodiging om ergens naar binnen te gaan en de façades volgen de 
lineariteit van de Turfmarkt. Deze moet juist verdwijnen; het is veel te recht en saai om dit stuk 
te lopen; er mag wel iets gebeuren in die gevels. Door de rooilijn terug te leggen worden de 
haakse verbindingen met de rivierenbuurt ook meer betrokken bij de Turfmarkt. Nu penetreren 
ze een beetje verplicht de Turfmarkt en worden onderdrukt door de krachtige lineaire en met 
dure gebouwen bezaaide Turfmarkt. De rooilijn mag verspringen en er mag een ruimte komen 
welke niet binnen en niet direct buiten is. Plan Meier (zie figuur 2) creëert een gefaseerd 
modulesysteem echter dit past niet in het met iconen bezaaid gebied. Dit is te laat. Er moet een 
statement gemaakt worden naar moderne architectuur; één gewaagd object/sculptuur. De 
beleving moet verder rijken dan de sokkel en er moet een gebouw ervaren worden; niet een 
raljetoe aan elkaar gesloten en gestapelde modules waarvan alleen de sokkel impact heeft op 
maaiveld. De Turfmarkt is als het ware een achterkant i.t.t. de Schedeldoekshaven welke als 
voorkant verheven moet worden, ten eerste voor ontvangst van hoge pieten en ten tweede 
omdat hier de weg loopt en na het verwijderen van de Terminal Zuid moet er weer een 
boulevardfunctie komen en in ere hersteld worden. Nu is dat echter net andersom; de 
Turfmarkt heeft de aandacht en de Schedeldoekshaven is de achterkant. De Zwarteweg loopt 
haast dood richting de Rivierenbuurt; de fly-over maakt het haast onmogelijk over te steken en 
daarbij komt dat aan de ander zijde er een niveauverschilligt 

AFSTUDEERSCRIPTIE V.L de Gouw, AUGUSTUS 2003 PAGINA15 



JuBI Kavel Den Haag 

Figuur13 Zwarteweg 

Het feit dat de gracht theoretisch doorgedacht kan worden is dan ook ver gezocht. Hetzelfde 
geldt voor de gracht in de Nieuwe Haven. Deze weg zou doorgetrokken kunnen worden naar 
de Turfmarkt echter ze moet dan wel eerst een vijfbaansweg van de Schedeldoekshaven 
oversteken. Toch zou de gracht doorsteken naar de Turfmarkt erg goed werken; Er mag best 
een hoogstedelijk karakter komen aan het tussen twee wallen opgetrokken beschutte 
Turfmarkt. 
De entree is voor het complete pand om zodoende een drukke-dynamische-gezellige en open 
sfeer te creëren waar bewoners, uitgaanspubliek, ambtenaren en bezoekers samen zijn. Dit 
versterkt de gedachte dat het één gebouw betreft waar je een onderdeel van bent. Het kan 
zodoende een interessante entree worden. 
Hieronder volgen nog enkele beknopte opmerkingen naar aanleiding van de oriëntatie op het 
gebied. 

• De torens van Graves van het ministerie van VWS zijn eigenlijk heel klein ten opzichte 
van alles eromheen. Ze zijn heel expressief en toch bescheiden, als ook het stadhuis; 
twee flenzen, een fraaie bocht, de vermenging van de openbare ruimte en 't grote 
atrium houden 't luchtig (zie figuur 1 en 5). 

• Terminal Zuid (zie figuur 11 en 12) over de Schedeldoekshaven staat eigenlijk in de 
weg en maakt de gehele oostzijde hectisch. Het belemmert alle rust en openbare 
ruimte: het verkeer komt er tóch wel doorheen. Ook het voorname gewilde uiterlijk van 
de oostzijde, het ontvangen van politieke buitenlandse coryfeeën, doet afbreuk aan 
deze. 

• De Pletterijstraat, in het verlengde van de Nieuwe Haven, is verderop wel een bredere 
straat echter versmald richting Schedeldoekshaven. De Stationsbuurt onsluit toch 
gewoon over het Spui? Wandelverkeer moet veels te veel verkeer "overbruggen" als 
ze door het Wijnhavenkwartier willen. De doorloop onder de ministeries is niet 
aanlokkelijk. Wellicht is deze haakse route na nieuwbouw te verbeteren . Eenmaal op 
de Turfmarkt is de weg naar het centrum ook niet duidelijk. 

Figuur 14 & 15 Zwarteweg cq. Pletterijstraat in de Stationsbuurt richting de Schedeldoekshaven 
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• De Schedeldoekshaven aan de Spuizijde is wel veel breder dan ter hoogte van Terminal 
Zuid. 

Figuur 16 Schedeldoekshaven vanaf het Spui 

• Er gebeurt voldoende op het Spui en de Schedeldoekshaven om de Turfmarktroute 
ondergeschikt te maken. 

• Met mooi weer is de Turfmarkt een wereld van verschil. 
• De Turfmarkt eigenlijk best wel een brede straat , echter de hoge sokkel en opbouw 

maken het in combinatie met de lengte een onplezierige laan. 

Figuur 17 Turfmarkt met aan de kop het ministerie van VROM 
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• De rooilijnen zijn heel bepalend voor heel de Turfmarkt; de straat loopt direct over in 
de plint er ontbreekt een overgangszone. 

Figuur 18 Turfmarkt scheidt zich direct op de rooilijn van de bebouwing 

• Het nieuwe ministerie van Binnenlandse Zaken en Justitie moet een gebaar maken 
naar de rooilijn en verkaveling van Rob Krier. 

• De openbare ruimte is de restruimte van het gebouw. 
• Een " kubus" als uitgangspunt is de bevestiging van de rooilijnen en de absolute 

hoogte, breedte en diepte. Zodoende wordt protest aangetekend tegen de 
rooilijnarchitectuur/ verkaveling. De spot moet gedreven worden met Weebers' plan 
om binnen het kavel te bouwen. 

• De kleine gefragmenteerde torens van Richard Meier (zie figuur 2) maken het weer zo 
'net niet' ... één fors zuiver gebaar moet gemaakt worden, een megavorm die Den 
Haag -en Nederland- in één keer los maakt van dat bekrompen bescheiden, 
afwachtende, verlegen, aftastende. 

• De beoogde slanke torens zijn wellicht een cliché en wel heel voor de hand liggend. 
Een combinatie van torens met een modulemaat en materiaalafspraken om het toch 
één geheel te houden. Dit is voorspelbaar, wellicht kan het haast niet anders voor zo'n 
lap grond waar in zodanig hoge concentratie wordt gebouwd. 

• Aan de Turfmarkt of de Zwarte Weg een grote schuine overstek of zijde aanbrengen 
die wegloopt van de rooilijn. Dit aan de ene kant om de openbare ruimte bloot te 
leggen en niet op ooghoogte te beperken. Aan de andere kant zou een opgetrokken 
muur aan de Zwarteweg de atria van het VROM teniet doen. 

• Het voordeel van slankheid en subtiliteit is de lichtinval die overal kan komen en de 
variatie in het beeld welke diffuus en afwisselend is. Echter door een modulemaat en 
gelijke materialen te hanteren is het een beetje in mijn ogen "corrigeren" en geen 
principiële ontwerpgedachte. 

• Met slanke torens, zoals het plan er nu ligt, wordt niet het idee gegeven dat er groots 
gebouwd wordt, dat er een nieuw gebaar wordt gemaakt. Er wordt juist één gebouw 
gebouwd en dat moet je dan ook als zodanig uitwerken; grove schaal, forse maten en 
duidelijke lijnen. 

• De bezoeker moet een enorm gebouw ervaren, iets wat boven de menselijke schaal 
staat. Het moet duidelijk zijn; het liefst één vorm. De spot moet gedreven worden met 
de strakke rooilijn van de Turfmarkt Wat is binnen en buiten is overduidelijk aan de 
Turfmarkt Het komend ontwerp moet daar iets aan gaan doen. De Turfmarkt is een 
verbinding tussen twee plaatsen; het Centraal Station en het Spuiplein. Daartussen 
ligt eigenlijk een saaie weg waar het pleintje achter het stadhuis eigenlijk niets aan 
verbetert. Dit is een onduidelijk plein waar de tram storend doorheen snijdt. 

• Het is af en toe een zoektocht naar iets luchtigs, naar subtiliteit echter je hebt simpel 
praktische massa nodig om een gebouw van deze aard te kunnen realiseren. 
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• Er staan mooie bomen aan de Schedeldoekshaven. 

Figuur 19 Schdeldoekshaven 

• Hoewel ik los wil komen van de van de kavellijn/rooilijn is er maar één mogelijkheid en 
dat is naar binnen toe; ik kan simpel niet buiten de rooilijn komen zonder de 
omringende gebouwen te blokkeren. 
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Aan de basis van het ontwerp ligt de gedachte van het wegnemen. Deze klassieke opvatting 
heeft voor een consistent ontwerpproces gezorgd; er kon altijd naar gerelateerd en op terug 
gekeken worden. 
Koolhaas inspireerde en de overtuiging om stadse ruimte te creëren besloten mij ertoe over te 
gaan. 

S,M,L,XL door Rem Koolhaas4 

Revulsion abruptly aborts normal design procedures. 
Suddenly nauseated by the apparent obligation of 'my' profession to fabricate differences, to 

'create interest, to deal with the apparently infinite boredom out there, to invent. Why me? Why 
not everybody else? 

Since they are voids - they do nothave to be 'built' .. .. 

. . . , where the most important parts of the building consist of an absence of building . 
. . . , not designed, simply carved out. 

Het wegnemen is ontstaan als reactie op de analyse. De gebouwen staan allen keurig aan de 
beschikbare kavellijn. Deze lijn is tevens waar de straat begint. De gebouwen worden verticaal 
in een rechte lijn opgetrokken en zijn behalve een entree niet te doordringen. De bebouwing tot 
aan het belevingsniveau, pakweg een meter of vijftien, brengt een gedirigeerd, opgelegd beeld 
boven. Is het de straat niet die richting geeft, dan zullen de façades daar nog eens kracht 
bijzetten. De publieke ruimte en richting is opgelegd en juist daardoor geforceerd. Er mag best 
wat lucht ontstaan op het niveau van de belevingsruimte. Nu heeft het ministerie van VWS 
(Soeters) drie slanke flensen met veel ruimte echter dit is niet op belevingsniveau. 

Figuur 20 De flenzen van Sjoerd Soeters' ministerie van VWS. Op de achtergrond de torens van 
Graves 

De praktijk is getoetst aan de hand van een massief blok, gebaseerd op het aangereikte kavel. 
Het JuBi kavel is gebruikt als basis terwijl de analyse duidelijk maakt dat ik de visie van Krier 
hoogst ergerlijk ervaar. Toch wordt er vanaf dit draagvlak gestart. Het is de directe opstap die 
aansluit met de omgeving echter waarvandaan wordt verder gekeken. Zo heeft het uiteindelijke 
ontwerp altijd een afspiegeling naar de omgeving. 

4 Zie literatuurlijst nummer 2 
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Het kavel wordt in de hoogte opgetrokken als rechthoekig blok en in de ontstane massa wordt 
gekeken hoe ruimte weggehaald kan worden. Nu is het weghalen van ruimte niet moeilijk. De 
beweegredenen erachter wel. Welke massa wordt verwijderd en waarom? 
Dit is stap voor stap benaderd. Aangezien er een afspiegeling van het originele kavel moet 
blijven is besloten één van de vijf zijden van het blok te voorzien van de kavelomtrek. 
De volgende stap is een ruimte creëren op maaiveld zodat een publieke stedelijke ruimte 
ontstaat. Er wordt met andere woorden massa verwijderd op maaiveld. Deze actie komt voort 
uit de drang om het stramien en verkaveling te doorbreken en lucht te scheppen. Aangezien er 
geen mogelijkheid is om buiten het kavel te breken wordt er naar binnen uitgeweken. 
De laatste stap sluit aan op wat in de analyse is beschreven om tot een ontwerp te komen 
vanuit het oogpunt van de omringende bebouwing. Alle zijden van het kavel krijgen een eigen 
beschouwing; wat staat er tegenover, wat anticipeert hiermee en wat voegt iets toe? Het idee 
dat een prestigieus ministerieel pand (en niet de minste) een stapje terug doe in expressiviteit 
en arrogantie geeft het juist karakter. De zijde aan de Zwarte straat grenst aan het Ministerie 
van VROM (Hoogstad). Dit statige mooie repetitieve gebouw met haar mooie forse atria kijkt nu 
strak uit over de Zwarte Madonna (Weeber) richting Spuiplein. Opgetrokken hoogbouw neemt 
niet alleen het uitzicht weg; het is een belediging naar de architect en simpel zonde van de 
mooie vergezichten. Een blinde gevel is uit den boze! Eigenlijk moet er helemaal niet staan ... 

Figuur 21 & 22 Uitzicht van twee atria van het ministerie van VROM op respectievelijk de Turfmarkt 
en de Zwarte Madonna 

De zijde aan de Turfmarkt moet eigenlijk oog terug getrokken worden ten opzichte van de 
kavellijn, echter hier om andere beweegredenen. Ten eerste is dit ontwerp de mogelijkheid om 
de lineaire beweging van de Turfmarkt te doorbreken. Een verbreding zou op zijn plaats zijn. 
Ten tweede mogen de slanke flensen van het VWS niet de kop in gedrukt worden. Het 
teruglopende vlak van de flens maakt het ministerie nu juist karakteristiek. Het ontwerp mag 
deze richting ondersteunen. De Turfmarkt is een wandelpromenade, een rustige verkeersader. 
De zijde mag daarom ook een statische, eenvoudige uitstraling hebben. Dit in tegenstelling tot 
de Schedeldoekshaven. Deze dynamische straat vraagt een levendig beeld. De brede weg 
overbrugt geenszins de achterliggende Stationsbuurt. Hier mag best een gebaar gemaakt 
worden. Ook komt alleen hier het gehele gebouw in zicht. De brede straat ervoor en de 
overstaande laagbouw maken dit mogelijk. Massa kan hier weggenomen worden in het blok 
om een dynamisch straatbeeld te krijgen. De zijde richting Spuiplein is een vraagteken. Dit 
komt omdat de aanliggende Jackblocks verdwijnen en de terugkomende invulling nog niet 
duidelijk is. Deze zijde krijgt daarentegen wel degelijk een verschijning echter niet door een 
bewust uitgedacht idee als wel de resultante van de drie andere gevels. Deze zijde vloeit voort 
uit de drie andere zijden! 
De praktijk is getoetst aan de hand van houten modellen waar in gehakt, gebeiteld en gezaagd 
is. Deze zijn met behulp van de enthescoop van verschillende zijden gefotográeerd in een 
omgeving van het Wij nhavenkwartier. 
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Het beoogde ontwerp schreeuwt om een nieuwe kijk op kantoren en inrichting. Het kantoor 
bestaat als zodanig niet meer, er is eerder sprake van digitale werkplekken in een vitale 
organisatie5

. In de jaren zestig werd de kantoortuin in Europa veel toegepast, maar 
tegenwoordig wordt dit concept nauwelijks nog gehanteerd vanwege de slechte 
arbeidsomstandigheden voor de medewerkers. De behoefte van de bewoners wordt te vaak 
gedegradeerd tot een simpele optelling van individuele eisen. De samenhang in de organisatie, 
communicatiepatronen en bedrijfsprocessen, worden volledig over het hoofd gezien. Het 
ontbreekt volledig aan fundamentele discussies over werkmethodieken en het functioneren van 
de organisatie. Het resultaat van deze benadering is een kantorenvoorraad, die gedomineerd 
wordt door kwantiteit en ruimtelijke monotonie.Hiërarchie belemmert de flexibiliteit. In een 
kantoor van morgen is behoefte aan een gedifferentieerd ruimteaanbod voor onder meer 
vergaderen, brainstormen, communiceren en geconcentreerd werken. Communicatie en 
concentratie zijn de belangrijkste kenmerken van het hedendaagse kantoorwerk. 

5 Zie literatuurlijst nummer 3 
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I § 6.1 Stedelijke Setting 

Eindeloze studies hebben zich voltrokken naar de vraag of de bebouwing aan het 
Wijnhavenkwartier nu in hoogte beperkt moest blijven. De plaats en het binnenhof mochten niet 
onderdoen aan de moderne explosie een paar honderd meter verderop. Net als elk dorp haar 
hoogste punt in de plaatselijke kerk vindt, zo was het binnenhof hét aanzien van Den Haag. Nu 
is het torenlje niet fysiek hoog echter het zicht vanuit het binnenhof en de plaats mocht zeker 
niet verstoord worden door stedelijke horizon van in de hemel rijzende torens. De plannen van 
Richard Meier om acht torens tot honderd en twintig meter brachten een discussie te weeg 
welke volledig past in het Nederlandse architectonische klimaat. Het kon en mocht niet zo zijn. 
De hamvraag is of een "hoog"-stedelijke setting gepast is op steenworpafstand van het politieke 
hart van Nederland. Nu is deze vraag eigenlijk al beantwoord met het bouwen van de 
Zurichtoren en de torens van Grave, echter de ideeën van Richard Meier waren de figuurlijke 
druppel. Raar is dat na jaren van discussiëren en alternatieven opeens enkele meters verderop 
een hoftoren verschijnt. De discussie werd klaarblijkelijk ingehaald door de tijd. 

Na de analyse heb ik zelf geconcludeerd dat hoogbouw geen letterlijke en figuurlijke schaduw 
werpt op de oude nabije binnenstad. De reden om toch niet voor "extreme" hoogbouw te kiezen 
berust zich op andere motieven. De Ministeries van VWS en VROM kennen een lage hoogte. 
Hier wilde ik op inhaken. De belangrijkste reden om niet voor de hoogte te kiezen is als reactie 
op de zó gewilde torens om van Den Haag een metropool te maken. Een stad met een skyline, 
een stedelijke setting met gevoel van een Generic City boven dorpse grachtenpanden. Dit is 
binnen de tijdsgeest prima; elke stad wil vooruit en elke politiek hart van een natie wil de 
internationale allure die het verdient echter wél binnen de geschiedenis van het land welke niet 
beter architectonisch verwoord wordt als in Den Haag. Den Haag is een dorp waar je 
dinsdagnacht een kanon kunt afschieten en niemand het merkt want iedereen ligt te slapen. En 
van een dorp maak je niet binnen één generatie een Generic City. Het opdringen van een 
ministerieel district naast het oude centrum is niet het antwoord op de wens. Zodoende is 
gekozen voor een in verhouding laag gebouw, échter wel een gebouw met karakter. 
Het openbaar vervoer aan de Schedeldoekshaven is onderzocht door de gemeente Den Haag 
en geconcludeerd is dat de tram die het JuBi kavel dwars snijdt best kan komen te vervallen. 
Richard Meier heeft deze optie in zijn plannen al doorgevoerd. Zoals al eerder geschreven 
werken de dwarsverbindingen niet. De plaatsing van de entree haalt de Zwarteweg uit het slop 
en de diagonale rooilijn geeft antwoord op de gemiste dwarsrichtingen, wat later verhaalt wordt. 
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Het plein aan de Turfmarkt geeft antwoord op twee vragen. De hierboven gestelde vraag om 
een terechte verbinding te creëren tussen de twee langsrichtingen en om een overbrugging te 
creëren tussen de sturende drukkende massa van de gebouwen aan het Wijnhavenkwartier en 
het station. Het Spuiplein werkt prima echter té ver verwijderd om in contact te staan met het 
Ju Bi kavel. Het quasi-plein aan de achterkant van het stadhuis doorbreekt niet de linearitiet van 
de Turfmarkt, wat zo gewenst is. De straat geeft niet de allure van een stedelijke promenade. 
Door de hoge bebouwing, de magere breedte en de harde materialen op de grond en façades 
maken het een gure straat, zeker in een Hollands klimaat. De straat wil wat adem, een plek om 
wat stad terug te geven aan de oprukkende bebouwing. Juist hier waar nu de kroon, het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Justitie zijn de peilers van de maatschappij en worden 
als belangrijkste ministeries beschouwt, op het gebied komt te staan maak ik een statement 
een geeft publieke ruimte terug. Het plein brengt meer rust in de Turfmarkt. 

Het idee was om de façades diepte te geven en geen 2D vlak te creëren. De gemeende diepte 
kon binnen de gedachte van massa wegnemen gevonden worden. Uiteindelijk was het de 
uitdaging om aan de rooilijn haast geen fysieke façade te krijgen. De uiterste grens daarin is het 
aanbrengen van een lijn in de gevel. De plaats van deze "lijnen" in het vlak komt voort uit het 
plein. Aangezien een diagonaal in het grondvlak wordt aangebracht wordt vanuit deze 
grondpunten het draadmodel gezocht. Diagonale flensen waren daarom logisch. De diagonaal 
aan de Zwarteweg maakt het mogelijk om vanuit het ministerie van VROM nog steeds de verte 
in te kijken, hoewel er toch een gebouw aan de overkant van de straat staat. 

Figuur 23 Schetsontwerp - diepte in de Facade 
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De hoogte is als beschreven bewust wat lager gelaten. De uiteindelijk hoogte hangt af van twee 
keuzes; het gebouw moet qua hoogte aansluiting vinden met het ministerie van VROM en 
VWS (haard directe omgeving) maar aangezien het dakvlak een fors vlak is mag hier vanuit de 
andere gebouwen niet op uitgekeken worden. De hoogte is zodoende gesteld op zeventig 
meter. 

Figuur 24 Langsdoorsnede Turfmarkt 

De schijven op het ministerie van VWS (Soeters) krijgen voldoende lucht echter het JuBi kavel 
zou deze kunnen ontnemen. De slanke schijven worden door de overstek aan het plein 
geaccepteerd en de ruimte gegeven . 

.,.2.1.9 ... ~- (2.0 H .8. ___ ... 

Figuur 25 Dwarsdoorsnede Turfmarkt 

De diagonale flens aan de Schedeldoekshaven zorgt voor een dynamische gevel. Dit is bewust 
binnen de gedachte om de drukke zijde van de Schedeldoekshaven een sneller gevelbeeld 
mee te geven dan de rustige Turfmarkt 

Parkeren dichtbij het Wijnhavenkwartier kan in de vele parkeerkelders. Toch is het de 
bedoeling het parkeren niet te stimuleren door een immense parkeerkelder aan te brengen 
onder het JuBi kavel. Het Centraal Station is direct naast de deur. Bus, tram en trein stoppen 
hier. Het rijk motiveert haar personeel om met het openbaar vervoer te komen. Ze bieden 
daarom beperkte parkeermogelijkheden aan. 
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1 § s.2 Constructie 

Het zelfstandige éénduidige gebouw is vanuit de logica constructief benaderd; er zijn geen 
berekeningen op uitgevoerd. Er is voor een constructiewijze gekozen die verwant is aan de 
scheepsbouw. 
Aangezien het gebouw dubbelgekromd is, is er gezocht naar lineaire vlakken die zich in het 
gebouw bevinden. Lineaire vlakken kunnen krachten goed opnemen. Het grondvlak is zo'n 
lineair vlak, alsmede het kwadratische dakvlak. Ook de aan de Turfmarkt overstekende 
driehoek komt in aanmerking als stijf vlak. De later beschreven werkwand maakt haar als 
vakwerk sterk. Na wat langer zoeken is er een langsdiagonaal gevonden welke alle eerder 
genoemde vlakken samensmeed. Er zijn in de dwarsrichting drie spanten geplaatst die het 
gebouw stabiel maken. Zo ontstaan er vier compartimenten. Dit model staat aan de basis van 
de constructie. 

/ 
/ 

Figuur 26a Overstekende driehoek 

/ 

Figuur 26c Drie Spanten 

Figuur 26e Langsdiagonaal 
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Figuur 26b Kwadratische dakvlak 

Figuur 26d Het grondvlak 
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Het gebouw als geheel heeft een ongunstig zwaartepunt; het valt om. Aan de kopse kanten zijn 
twee extra dwarsspanten geplaatst. De vier hoekpunten in het dakvlak worden nu ook 
verzekerd van plaatsvastheid. 

De afstand tussen de dwarsspanten is drie en dertig meter welke een té grote overspanning is 
voor een enkele vloer. Tussen de spanten is gezocht naar extra ondersteuning. Er zijn op een 
stramien van 6 á 6,6 meter extra interne spanten aangebracht in de fysieke verschijning van 
scheve kolommen per vloerveld. De kolommen zijn echter in verticale richting verbonden met 
elkaar en in horizontale richting verbonden door middel van de vloeren. De onderlinge afstand 
in dwarsrichting is maximaal zeven meter. De 'kolomspanten' zijn slanker in omvang dan de 
drie hoofddwarsspanten. Zij houden het gehele gebouw op hun plaats terwijl de kolomspanten 
slechts de vloeren ondersteunen. 
De vier atria, welke later verhaald worden, onderbreken het verticaal doorvoeren van de 
kolomspanten. In de atria zijn forsere kolommen aangebracht op een groter stramien welke de 
krachten van de hoger gelegen kolommen afdragen naar de grond. 
Achter de façade zit een constructienetwerk van stalen regels en stijlen als kokerprofielen. Dit 
constructieonderdeel draagt de glazen façade alsmede de verdiepingsvloeren aan hun randen. 
Door de driehoekopzet is de gevel stijf en vormvast in zichzelf en kunnen de regels dienen als 
oplegging. Hoewel het gevelpakket complexe vormen aanneemt wijkt zij qua opzet niet af van 
een conventionele orthogonale gevel. De glas is als vliesgevel bevestigt aan een frame welke 
aan de vloeren dragen. Direct daarachter staat een serie kolommen welke dragend zijn. 
Aangezien de krachten in dit gebouw niet allen verticaal werken zijn er extra voorzieningen 
getroffen in het regelwerk om de krachten te kunnen afvoeren. 

I § 6.3 Routing 

Er is gezocht naar een programma in het gebouw waar een legio aan verschillende 
werksituaties gecreëerd kon worden. Ook is er door de omvang en massa van het gebouw 
behoefte aan verschillende open ruimtes. De beslissingen ten behoeve van de routing zijn 
hierop geënt. Het diagonaalvlak wat in eerste instantie een constructieve functie leek te krijgen 
krijgt er een functie bij. Ze dient als rode draad. Het diagonaalspant loopt in een hoek van 29 
graden consistent door het gebouw heen en geeft overal oriëntatie. Het diagonaalvlak wordt 
een vlak waarlangs zich men op een unieke manier door het gebouw ken begeven. Nu is de 
routing vastgelegd. Vanuit het diagonaalvlak oriënteert men zich. Vanuit deze plek wordt 
beslist waar men in het gebouw wil zijn. De verrassende diagonaal wordt van buiten uit niet 
verwacht. Het interieur krijgt direct bij de entree een onverwachte wending. 

Door de drie hoofddwarsspanten ontstaan er vier compartimenten, net als in een schip (zie 
figuur 13c). Deze compartimenten krijgen elk een eigen karakter door middel van 
interieurdesign. Door een terugkerende stijl per compartiment voor te schrijven kunnen de 
bezoekers en personeel zich oriënteren. Aangezien het diagonaalvlak een verzamelpunt is 
komen hieraan gelegen de meer publieke en collectieve ruimtes terwijl weg van dit vlak de 
ruimtes steeds kleiner en meer privaat worden. Zo verschuift het programma van de invulling 
van collectief rond het diagonaalvlak naar individueel het verst weg van dit vlak. 
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I § 6.4 Hallen 

De openbare ruimtes zijn gegroepeerd rondom het diagonaalvlak. Zo ontstaan per 
compartiment een atria ter hoogte van het diagonaalspant aldaar. De vier atria lopen van de 
begane grond in compartiment één tot aan het dak in compartiment vier De atria sluiten aan bij 
boven beschreven gedachte dat rond het diagonaalvlak de collectieve functies bevinden. De 
enorme hallen halen het diagonaalvlak los van de massa zodat ze uitgelicht wordt. Ze geven 
haar meer lucht. Ook de hallen krijgen elk een eigen thema binnen de uitstraling van het 
compartiment waarin ze zich bevinden. De atria worden ingericht met collectieve ruimtes. Zo 
bevinden zich er vergaderzalen, discussieplatforms, projectruimtes, toon- en presentatiezalen, 
brainworkzalen, een bar, etc. Al deze ruimtes worden uniek ontworpen door derden en als unit 
aangebracht in het atria. Ze mogen zweven, hangen, staan, ingeklemd of bevestigd zijn. De 
atria doorbreken het voorspelbare kantoorprogramma van een gang met daaraan kantoren. 
Ook is het voorspelbaar om één groots atrium te maken in het hart van het gebouw. Hier is 
bewust niet voor gekozen. 

Figuur Zla Hal1 Figuur Zlb Hal2 

Figuur Zlc Hal3 Figuur Zld Hal4 
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1 § s.s Entree 

Het lokaliseren van de entree volgens een programma was niet gemakkelijk daar het gebouw 
een van nature gesloten vorm is. Juist daar lag ook het antwoord. De gesloten gekromde 
façade wordt als een gordijn geplooid opgetrokken wat uitnodigt om eens binnen te gaan 
kijken. De gebouw wordt letterlijk onthuld op de plaats van de entree. Nu heeft de Zwarteweg 
om twee redenen de voorkeur gekregen als de locatie voor de entree. Ten eerste komen vanuit 
het station de meeste werknemers naar de ministeries toe. Dit is nu zo en er is geen reden om 
anders aan te nemen. Ten tweede hebben alle zijden een sluitend programma qua uitstraling 
wat weinig toevoeging vraagt of mogelijk maakt. De langszijde aan de Schedeldoekshaven met 
haar diagonaal en hectische straat nodigt niet uit tot een entree. Zeker niet aangezien er geen 
toegangsweg verschaft is. De kopse zuidzijde richting Spuiplein is niet ideaal voor een entree 
aangezien fase één nog niet is ingevuld en hier zodoende ook niet op geanticipee~rd kan 
worden. De zijde aan de Turfmarkt is door het plein af. Een entree hier zou wel door een 
toegangsweg ondersteunt worden, het plein zelf namelijk, echter ook deze zijde is af en dient 
niet verstoord te worden door een entree. Nu blijft de zijde aan de Zwarteweg over. Aangezien 
deze dwarsverbinding blijft bestaan wordt door het situeren van de entree aan deze zijde ook 
deze weg uit de slop gehaald. 

Figuur 28 & 29 Entree 1 buiten cq. Entree 2 binnen 

Vanuit de ministeries kwam de vraag naar boven voor een statige entree in verband met hoog 
bezoek (staatsbezoeken, ministers, internationale congressen, etc.). Ook deze entree ligt aan 
de Zwarteweg. De entree voor bezoek en personeel ligt aan de noordkant, de entree voor 
hoogstaand bezoek aan de oostkant. Een tweede roltrap kan uitsluitend dienen voor het 
hoogstaande bezoek mocht dit zo uitkomen. Via de Schedeldoekshaven kunnen auto's direct 
tot aan de entree, of zelfs in het gebouw, rijden tot aan de roltrap. 
Het is steeds de bedoeling geweest om een rustige, geleidelijke overgang te creëren van buiten 
naar binnen. Dit gaat volgens onderstaande stappen. Ten eerstekraagt de werkwand zodanig 
over het plein dat het gebouw al ·aanwezig' is terwijl men zich buiten in stedelijk openbaar 
gebied bevindt. Toch is er door de immense overstek contact met het gebouw. De enorme 
plooi in de façade wat de entree aan de Turfmarkt creëert zorgt dat de confrontatie met de deur 
vermeden wordt. Atria Eén staat zodoende direct in contact met de buitenlucht. Echter nu is 
men wel binnen, toch met een buitenklimaat. Om dit gevoel te versterken zijn de 
stadsplavuizen doorgetrokken in dit atria. De roltrappen zijn de eerste aanraking met enigszins 
een menselijke schaal de portieken zijn dan wel groot, maar ze fungeren als deurportalen. De 
roltrappen zijn vervolgens ingepakt met glas en vormen een luchtsluis op zichzelf. Boven aan 
de roltrap is een portiek op menselijke maat aangebracht. Dit zorgt voor dieptewerking op de 
roltrap zodat je als het ware wordt opgenomen in het gebouw. Pas in atria twee ben je echt 
binnen. 
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I § 6.6 Façade 

Het gebouw is één object. De gevel is als een huls 
aangebracht en volgt letterlijk het ontwerp. De 
façade pakt het gebouw in. Er is voor één 
materiaal gekozen om een krachtig, eenduidig 
karakter mee te geven. Aangezien glas überhaupt 
nodig is, is voor volledig glas gekozen. Eén object, 
alles glas. De façade is opgebouwd uit 
driehoekige dubbelglaspanelen waarvan er geen 
gelijk is. Deze glazen façade wordt ter hoogte van 
de entree geplooid wat het 'inpakken' nog eens 
versterkt. 

Figuur 30 Referentie Westhaven toren 

I § 6.7 Werkwand 

De werkwand is een op zichzelf 
staand onderdeel van het gebouw en 
is ontstaan vanuit de oorspronkelijke 
constructiegedachte om de driehoek 
die het plein overkraagt te betrekken 
als vlak in de constructie. Aangezien 
de hoek haast vijf en veertig graden 
is, is ze haar eigen zonnewering en 
ideaal om achter te werken. Ook het 
idee om op een dergelijke locatie te 
werken spreekt tot de verbeelding. 
Lineair op de hoogtelijnen van de 
verdiepingsvloeren zijn in het vlak 
gangen aangebracht. 

.JuBI Kavel Den Haag 

Figuur 31 De werkwand met uitzicht op het plein 

De vloeren hangen aan de constructie van de werkwand wat als geheel een stijf vakwerk 
maakt. De gangen zijn voorzien van een werkblad over de volle lengte waaraan gewerkt kan 
worden. Het werkblad is voorzien van internetaansluiting. Deze manier van werken maakt het 
mogelijk om veel tijdelijke, flexibele arbeidsplaatsen aan te bieden in een interessante 
inspirerende omgeving. Het werkblad steekt dusdanig diep in de gang dat als er gewerkt wordt 
mensen niet direct op het plein uitkijken, echter staand vanuit de gang wel. 
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I §6.8 Plein 

Een plein wordt bepaald door haar grenzen. De markt in Brussel of Delft bijvoorbeeld wordt 
gekenmerkt door de kenmerkende façades aan de grenzen van het plein. Juist door de 
beperking krijgt een plein karakter. Nu is dit biet van toepassing op het 'plein' aan de zijde van 
de Turfmarkt. Zodoende is er eigenlijk geen sprake van een plein in de vorm als hierboven 
beschreven. De ruimte wordt namelijk niet in eerste instantie beperkt door de grenzende 
gebouwen. 
De diagonaal op maaiveld snijdt door het pand heen. Waar ruimte van het massief wordt 
weggenomen, neemt de 'stad' haar plaats in. De stedelijke inrichting, het publieke domein, 
dringt diep door waar het gebouw verdwijnt. Vergelijk het met de zee en het land; haal je het 
land weg dan neemt de zee de plek over. Het ontwerp omvat de stedelijke ruimte door middel 
van haar enorme overstek. Zo gaan de ruimte die het gebouw terug geeft aan de stad en het 
gebouw zelf een verbintenis aan. Er heerst een spanningsveld, er treedt symbiose op. Nu is het 
gebouw de uitdrukking van ruimte, het gebied eronder de uitdrukking van restruimte. 
Aangezien er geen sprake is van een plein wordt dit nu ook niet meer als zodanig aangehaald. 
Omdat het stedelijke gebied onder het gebouw niet begrenst dient te worden wordt in alle 
simpliciteit de straattegel zoals hij ligt op de Turfmarkt consistent doorgevoerd, er wordt op de 
kwadratische rooilijn, die overigens aan de daklijn is af te lezen, geen symbolische lijn 
getrokken en ook worden er geen bankjes of stedelijke groen geplaatst. Het is een pure 
restruimte die terug gegeven is door het gebouw óf waar de 'stad' een stuk heeft terug 
genomen wat haar toekomt. Het antwoord is aan de beschouwer. 

Figuur 32 Plein aan de Turfmarkt en de ontsluiting aan de noordzijde 
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I § 6.9 Ontsluiting 

Achttien liften zorgen voor snelle verticale ontsluiting. De liften bevinden zich aan de 
hoofddwarsspanten en zijn binnen een beperkende ovaal (zie figuur 18) geplaatst zodat ze zich 
niet buiten het volume van het gebouw begeven. De liften zijn overal bereikbaar, zowel vanuit 
de vloervelden als vanuit de atria. Enkele liftschachten kijken uit op de atria's terwijl de 
overstaande liftschachten alle vloervelden aandoen. 
In de kopse diagonalen bevinden zich trappenhuizen welke dienst doen als vluchtroute als wel 
langzame verticale ontsluiting tussen de verdiepingen. Het diagonaalvlak werkt ook als 
langzame ontsluitingsroute. Eerder is het diagonaalvlak een rode draad door het gebouw maar 
'aan' dit vlak liggen roltrappen die de bezoekers tot aan het atria in compartiment vier brengen. 
Ook zijn de roltrappen een brug tussen de atria's onderling en een manier om het gebouw te 
beleven boven de gesloten liften. Door middel van de roltrappen begeef je jezelf door het 
gebouw. Uiteraard kan de bezoeker het pand verlaten door middel van de entrees aan de 
Zwarteweg. 

1 § 6.10 Materialen 

Het gebouw is hightech. Natuurlijke materialen misstaan. Toch mag de afwerking een ander 
karakter krijgen dan wat de ruwbouw aanlevert. Het gebouw kent een immense hoeveelheid 
staal, echter niet ieder stukje staal moet als staal overkomen, is het nu gecoat, roestvrijstaal of 
chroom. De hoofddwarsspanten zijn allen van staal en aangezien ze steeds twee 
compartimenten scheiden zijn ze niet kenmerkend voor een type. Daarom is een neutrale, 
matte, lichte kleur gewenst. Het diagonaalspant krijgt, net als de hoofddwarspanten, een eigen 
neutrale matte kleur. 
De dwarsspanten in de compartimenten representeren de unieke constructieve structuur van 
het compartiment. De dwarsspanten wijken van elkaar af, niet alleen binnen het compartiment 
waarin ze zich bevinden, maar vooral tussen de compartimenten onderling. Aangezien elk 
compartiment een eigen karakter krijgt worden de sulxlwarsspanten onderling in kleur 
gescheiden. De kleur is overtuigend en glanst. 
De verdiepingsvloeren zijn van beton. De onderzijde zullen voorzien worden van een 
systeemafwerking, de bovenzijde is vrij. De vloeren van het loshangende trappenhuis aan de 
noordzijde (entree 1) zijn van licht RVS gemaakt, als ook de trap zelf. 
In de gevel zitten twee typen glas. Het glas dat grenst aan de atria is afwijkend van het glas dat 
grenst aan de verdiepingsvloeren. Het glas aan de zijde van de atria heeft een lichtere kleur en 
spiegelt niet; het is de bedoeling dat er van buiten uit zicht is in de atria. Het glas dat grenst aan 
de verdiepingsvloeren spiegelt juist wel en heeft een donkere uitstraling. Het scheiden van deze 
twee glastypen heeft ook een esthetische waarde. Aan de buitenzijde zijn de vier hallen goed te 
onderscheiden in het geheel. De herkenbare hallen onthullen een beetje wat er binnen afspeelt. 
Zo geeft het machtige gebouw toe aan de behoefte naar een menselijke schaal en wordt het 
niet één massief gebouw; je kunt nu immers de atria inkijken. 

AFSTUDEERSCRIPTIE V.L de Gouw, AUGUSTUS 2003 PAGINA32 



JuBI Kavel Den Haag 

Dit ontwerp vraagt veel van de constructie, kent nog steeds constructieve vragen en heeft 
constructieve hekelpunten. Hoewel er een esthetisch antwoord gezocht is, heeft de vorm een 
groot aantal constructieve vraagstukken teweeg gebracht waarvoor ook antwoorden moesten 
komen. Daar de concrete kennis op dit vakgebied ontbreekt en binnen de capaciteitsgroep 
architectuur niet de nadruk op ligt is er vertrouwd op paraat constructief inzicht en nuchter 
verstand. Bij een dergelijk ontwerp als dit komt dit echter te kort. Een volwassen constructieve 
studie met berekeningen en terugkoppelingen in het ontwerp zijn noodzaak tot het laten slagen 
van een dergelijk gebouw in de praktijk. 
Ik hoop dat u inzicht heeft gekregen in een ontwerp wat afwijkt. Een ontwerp wat wellicht niet 
iedereen wil, echter één met karakter en daadkracht, overtuiging en verrassing. 
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