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Geachte heer/mevrouw, 
  
U ontvangt deze brief omdat u woont of werkt in de omgeving van het 
gebouwencomplex Lange Voorhout 34-36/Kazernestraat. Het gebouw gaat 
fungeren als tijdelijke huisvesting voor de Eerste Kamer en een deel van de Raad 
van State tijdens de renovatie van het Binnenhof. Alle gebruikers van het 
Binnenhof gaan in die periode tijdelijk naar een andere locatie. 
 
Tijdelijke huisvesting 
Het complex Lange Voorhout 34-36/Kazernestraat is eigendom van het 
Rijksvastgoedbedrijf. Het perceel wordt voorbereid op het tijdelijk gebruik en 
daarvoor wordt het pand intern aangepast. In september 2019 starten de eerste 
voorbereidende werkzaamheden. Later dit jaar gaat de verbouwing van start en in 
de zomer van 2020 wordt de tijdelijke huisvesting in gebruik genomen voor de 
periode 2020-2025. 
 
Zichtbare werkzaamheden 
In de maand september wordt gestart met de inrichting van de bouwplaats in de 
Kazernestraat. Daarvoor worden materialen aangevoerd en er komt een omheining 
om de bouwplaats. De bouwplaats ligt op het pleintje bij de manege. De manege 
blijft toegankelijk voor bezoekers en leveranciers. 
 
Tussen nu en half oktober wordt er een geluidstest uitgevoerd. Voor verwijderen 
van inpandig beton wordt onderzocht welke geluidshinder dit oplevert. Aan de hand 
daarvan wordt bepaald of maatregelen genomen moeten worden bij de latere 
uitvoering. De test is niet continu, vindt plaats in het pand zelf en duurt maximaal 1 
dag.  
 
Transport voor de aan– en afvoer van materialen wordt indien nodig begeleid door 
verkeersregelaars. Stremmingen worden zo veel mogelijk voorkomen en zo kort 
mogelijk gehouden door middel van levering op afroep.  
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Meer informatie  
Als de bouwvoorbereiding gedaan is, benaderen wij u opnieuw met verdere 
informatie over de verbouwperiode. Tijdens een bijeenkomst krijgt u toelichting op 
de bouwplanning en kunt u kennismaken met de betrokken partijen en een 
afvaardiging van de toekomstige gebruikers. Naar verwachting gebeurt dit rond 
november 2019.  
 
Bouwen in een stedelijke omgeving gaat helaas niet zonder overlast. Wij doen ons 
best om hinder tot een minimum te beperken en uw woonomgeving veilig en 
leefbaar te houden. 
 
De voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd door Dura Vermeer in 
opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf. Heeft u vragen of opmerkingen over of 
tijdens de uitvoering dan kunt u contact opnemen met hoofduitvoerder Tristan de 
Vos, t.d.vos@duravermeer.nl, 06-38066691. 
 
Kijk ook op www.rijksvastgoedbedrijf.nl/binnenhof voor informatie over de 
renovatie van het Binnenhof. 
 
Voor informatie over Rijkshuisvesting kunt u terecht bij de Rijksoverheid 
via www.rijksoverheid.nl/contact of telefoonnummer 1400.  
 
Met vriendelijke groet, 

 
Peter Langeveld,  
projectmanager Rijksvastgoedbedrijf 


