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DENHAAG–Het Binnenhof gaat
vijfenhalf jaar dicht voor een
grondige renovatie. Het kabinet
geeft daar de voorkeur aanboven
eendertien jaar durende variant
waarbij deels kanwordendoorge-
werkt. Die zou 125miljoen euro
duurder zijn.

Het kabinet schat de kosten van een
zo sober mogelijke verbouwing, die
in 2020 kan beginnen, op maximaal
475 miljoen euro. Volgens minister
Stef Blok (Rijksdienst) is het plan het
goedkoopst, het veiligst en veroor-
zaakt het deminste overlast.
Het historische Binnenhofcomplex

is onder meer in gebruik bij Eerste en
Tweede Kamer en het ministerie van
Algemene Zaken (de premier zetelt er
in zijn Torentje). Verder komt de mi-
nisterraad bijeen op het Binnenhof
en heeft de Raad van State er een on-
derkomen.
Beide Kamers, de Raad van State en

Algemene Zaken moeten tijdens de
verbouwing naar het ministerie van
Buitenlandse Zaken en het gebouw
van de Hoge Raad. Als de Kamers
daar bivakkeren, blijven ze publiek
toegankelijk .
DeRidderzaal gaatwel elk jaaropen

voor Prinsjesdag, is verder het plan.
Daarnaast is het de bedoeling dat pu-
bliek op het Binnenhof kan gaan kij-
ken naar de renovatie, vanuit een in-
formatiecentrum of vanaf een lucht-
brug over het Binnenhof.

In de Tweede Kamer zijn SGP, D66,
PVVenSPnogniet overstag.DePvdA
gaat de plannen eerst bestuderen en
de VVD is in ieder geval blij dat een
besluit is genomen. De voorzitters
van de fracties in de Eerste Kamer
praten dinsdag over de kwestie. Ze
zijn daar fel tegen sluiting.
Vicepremier Lodewijk Asscher

maakte de bouwplannen gisteren na

de ministerraad bekend. “Verbou-
wen is geen hobby. Het Binnenhof is
een monument en we hebben de
plicht dat te onderhouden.” Asscher
benadrukte dat de voorgestelde optie
de snelste en de goedkoopste is.
De gemeente Den Haag wil zo min

mogelijk overlast voor de inwoners
van de stad, toeristen en onderne-
mers. De gemeente wil tijdens de re-
novatiedegebieden rondhetBinnen-
hof opknappen.
Een woordvoerster van de belan-

genvereniging Pleinkwartier noemt
de plannen desastreus. Volgens haar
gaan de winkeliers, horeca enmusea
in de buurt van het Binnenhof het in
hunportemonnee voelen. (ANP)

Binnenhof gaat vanaf 2020
ruimvijf jaar opde schop

475mln
De kosten voor de verbouwing, die in
2020 kan beginnen, worden geraamd
op maximaal 475 miljoen euro

De Ridderzaal gaat elk jaar wel open voor Prinsjesdag. FOTO LEX VAN LIESHOUT/ANP
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HEILOO–Voor het Paleis opde
Damkanhet eenuitkomst zijn.
Eenonzichtbare, ademende coa-
ting, ontwikkelddoor eenbedrijf
uitHeiloo, beschermtmonumen-
ten tegenwildplassers. Die krijgen
hungezeikper kerendepost terug
over hun schoenen.
Deontwikkeling vanhetmiddel,

PeeBack, heeft anderhalf jaar ge-
kost, zegt directeur JanDirks van
OrangeNano.Ophet resultaat is
hij reuzetrots. “Onsproductmoest
urineopnamevoorkomen, on-
zichtbaar zijn enhetmoest terug-
spatten.”
Dat laatste is bereikt door er sili-

ciumdioxide, eenbestanddeel van
glas en zand, opnanoschaal in te
verwerken. PeeBack is de eerste
superhydrofobe coatingdie speci-
aal tegenwildplassers is ontwik-
keld, claimtDirks. “Demeeste an-
dere coatings zijn tweecomponen-
tensystemen: erg duur, vaakmet
eenmatte uitstraling endoor het
gebruik van zware oplosmiddelen
ooknog eens giftig.”
Inmurenopgeslagenurine geeft

niet alleenhevige stankoverlast,
het zout in deurine is funest voor
de structuur, vooral in poreusma-
teriaal zoals baksteen. Veel ker-
ken zijn juist vandatmateriaal
gemaakt.Het Paleis opdeDam
wordtmet hekken enverlichting

beschermd tegennieuwe schade.
DeRijksdienst voor cultureel erf-

goed, het vroegereMonumenten-
zorg, is nogniet bekendmet Pee-
Back enwil er eerstmeer over
weten. Dedienst bevestigt dat de
wildplasschade ‘aanzienlijk’ is,
maar beschikt niet over cijfers.
Deprijsmag er zijnmet dertig

europer liter,maar volgensDirks
houdt eenmet PeeBackbehandel-
demuur tien jaar stand. Boven-
dienkunnenmonumenten vol-
staanmet de onderste tweemeter.
Dirks: “Er zijnmaarweinigmen-
sendie hoger plassen.”

PeeBack plast terug
tegenwildplassers
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