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Techniek
Mauritshuis, Den Haag

Hans van Heeswijk architecten
Renovatie en uitbreiding Mauritshuis, Den Haag
Afgelopen juni is het gerenoveerde en in omvang verdubbelde Mauritshuis
heropend. De uitbreiding van het Mauritshuis, met de nieuwe publieke
voorzieningen in het aan de andere kant van de straat gelegen Plein 26 en
de nieuwe ondergrondse foyer, is een complex bouwkundig project dat van
de architect en zijn adviseurs veel vroeg. Feitelijk betrof de opgave de
bouw van drie bouwdelen boven en tegen elkaar. Dankzij de betrokken
opdrachtgever en intensieve samenwerking met de adviseurs en deskundigen
is Hans van Heeswijk erin geslaagd een tijdloos museum tot stand te brengen.

Thema: Transformatie en renovatie
Onderzoek
Thema: Transformatie en renovatie Grondstoffenschaarste en bevolkingskrimp roepen een halt toe
aan nieuwbouw. Tegelijkertijd gaan maatschappelijke ontwikkelingen razendsnel. Transformatie
van het bestaande is noodzakelijk en moet snel en slim. De aantrekkelijkheid van de ingreep bepaalt
daarnaast voor een groot deel de duurzaamheid.

Tekst

Harm Tilman

Door de grote ramen en rijk geornamenteerde plafonds was het een uitdaging om de
lichtintensiteit te reguleren en de klimaatinstallaties te verwerken. Foto Ronald Tilleman

Het voor graaf Johan Maurits van
Nassau-Siegen gebouwde, in 1644
opgeleverde woonhuis, dat al sinds 1822
in gebruik is als museum, is door Hans
van Heeswijk architecten aangepast aan
de eisen die tegenwoordig aan kunsthuizen worden gesteld. Tevens is het
aan de overkant van de straat gelegen
gebouw Plein 26 door middel van een
ondergrondse foyer met het bestaande

Het Mauritshuis (links) en het tegenovergelegen Plein 26 (rechts). Beide gebouwen
zijn gedurende de renovatie ondergronds met elkaar verbonden. Foto Luuk Kramer

stadspaleis verbonden. Deze foyer ligt
zes meter onder straatniveau en strekt
zich uit over de volledige breedte.
Doordat het daglicht van alle kanten
invalt, doet deze ruimte heel open aan.
Iedere associatie met een gang, tunnel
of parking is vermeden.
Cruciale vraag waarvoor Hans van
Heeswijk architecten zich zag gesteld
was hoe hij deze foyer vanaf maaiveld
kon ontsluiten. In vroegere tijden
maakten de bezoekers gebruik van de
voormalige dienstingang, aan de zijkant
van het gebouw. In de nieuwe situatie
kan het gebouw weer worden betreden
vanaf het voorplein. De oude hoofdingang van het Stadspaleis kwam echter
niet in aanmerking, omdat deze direct
toegang geeft tot het geklimatiseerde
expositiegebied en dit zodoende het
binnenklimaat te veel zou ontregelen.
En een entreegebouw toevoegen aan
het voorplein, was om begrijpelijke
redenen geen optie.
De oplossing is gevonden in een
buitentrap en een geheel glazen lift, die
de bezoekers over de dwarsas van de
onder het voorplein gelegen foyer naar
beneden brengen. Door de transparante foyergevel heeft de bezoeker
de gelegenheid zich te oriënteren op
zijn route. Zo kan hij of zij linksaf naar
de trappen die omhoog voeren naar
de vaste collectie in het stadspaleis,
of rechtdoor lopen naar Plein 26, waar
de nieuwe tentoonstellingsruimte, de
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Galerij op de tweede verdieping. Foto Ronald Tilleman
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Louvre in Parijs
Voor de uitbreiding van het Louvre in Parijs (1989) maakte Pei geen aanbouw (zoals bij het
Rijksmuseum in Amsterdam) of opbouw (zoals bij Museum De Fundatie in Zwolle), maar
creëerde hij een ondergrondse uitbreiding en een nieuwe ingang midden op de binnenplaats
van het museum, in de vorm van een piramide. Dit ontwerp is een belangrijke referentie
voor het Mauritshuis door Hans van Heeswijk.
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Musea door Hans van Heeswijk
Hans van Heeswijk architecten heeft aan diverse musea gewerkt. Tot de bekendste
behoort de Hermitage, Amsterdam (2005-2009). Het bureau is verder bezig met
het entreegebouw van het Van Gogh Museum, Amsterdam, en het Museum
more voor modern realisme, Gorssel, die beide in 2015 gereed zijn.

Bouwfysica in het Mauritshuis

De verdiepte foyer wordt door de transparante voorgevel
voorzien van voldoende daglicht. Foto Luuk Kramer

Tekst

Maartje Henket
Wanneer een museum is gehuisvest
in een pand dat oorspronkelijk als
woonhuis is gebouwd, conflicteren
de klimatologische belangen al snel
met de condities die de collectie
stelt. Kunst vraagt om een luchtvochtigheid tussen 45 en 55 procent, bij
een constante temperatuur. Verder
dient ook de lichtintensiteit permanent te worden gereguleerd. De
nieuwste inzichten bieden een museumdirecteur weliswaar meer speelruimte dan hij tot voor kort had, maar
die kan hij alleen gebruiken voor
de eigen collectie. Bruikleengevers
houden veelal vast aan de ashraeeisen waardoor musea die ook kunst
van anderen willen tonen, ten minste
één klimatologisch geoptimaliseerde
ruimte moeten hebben. In nieuwbouw is dat geen probleem, maar in
bestaande gebouwen wel. En ook
een verhoudingsgewijs eenvoudig te
beheren eigen collectie vraagt om
een stabiele hoge luchtvochtigheid.
Dat betekent dat alle koudebruggen
in het gebouw zorgvuldig moeten
zijn weggewerkt, omdat anders vocht
kan neerslaan. En aangezien de hoge
luchtvochtigheid in een museum
geen tijdelijke omstandigheid is,
kan dit leiden tot het afstromen van
condensvocht, schimmelgroei en
verkleuring van oppervlakken.
Het ligt dan ook voor de hand om een
monumentaal museumgebouw aan
de binnenkant volledig in te pakken
met isolatiemateriaal en voorzetramen. Volgens bouwfysisch adviseur
Arjan Pleysier brengt dit echter
allerlei problemen met zich mee. Als
je bijvoorbeeld een enkelsteensgevel
aan de binnenzijde isoleert, blijft de
buitenkant in de winter kouder en
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natter. Dit kan leiden tot lengteverandering en daarmee tot scheurvorming, doordat oude gebouwen
vaak niet goed zijn gedilateerd. Ook
kunnen algen, mossen en schimmels
op de gevel gaan groeien. Of het
vochtgehalte wordt zo hoog dat de
balkkoppen van de houten vloeren
gaan rotten. Pleysier: “Deze effecten
kun je doorrekenen door de tijd. In
onze rekenkundige modellen houden
we rekening met de oriëntatie van
een gevel en de dichtheid van de
omringende bebouwing. Het lastigste
is om te voorzien waar problemen
kunnen ontstaan, en om te voorkomen dat fouten worden gemaakt bij
de uitvoering. Want als ergens een lek
is, kruipt het vocht daardoor. Dat zie
je dan niet, want alles is afgetimmerd.
En die installatie blijft maar stuwen,
dag en nacht, zomer en winter. Je
kunt je voorstellen wat dat met een
constructie doet.”
Volgens de bouwfysicus kunnen
nieuwe voorzetramen de boel nooit
in één keer goed afsluiten. “Wanneer
we ze testen met een rookproef,
blijken ze meestal helemaal niet te
sluiten. Soms zijn de profielen niet
goed, de lassen in de hoeken, of het
afdichtmateriaal; ook kan de tussendorpel onvoldoende stijf zijn, of
het aanklemmen onvoldoende. Of je
vindt ergens anders een fout. Bij de
Hermitage Amsterdam zat de lekkage bij de aansluiting van een balk op
de gevel en kroop de rook van daaruit
rond de bouwkundige constructie.
Ook was men daar vergeten om de
kabeldoorvoeren van de beveiligingssensoren af te dichten. Het is dan
ook het beste om dit soort projecten
te ontwerpen met zo min mogelijk
uitvoeringsgevoelige details.”
In het Mauritshuis zijn geen voorzetramen gebruikt. Integendeel: de

Door de verschillende functies in de foyer, zoals de garderobe en de museumwinkel,
vorm te geven als meubels blijft de ruimte overzichtelijk. Foto Luuk Kramer

De buitentrap en glazen lift zijn speciaal ontworpen voor het
Mauritshuis. In de trap zijn verwarmingselementen verwerkt,
zodat de treden ’s winters niet bevriezen. Foto Luuk Kramer
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Binnenklimaat
Arjan Pleysier van ingenieursbureau Deerns (voorheen in dienst van Cauberg-Huygenkan)
adviseert al twintig jaar musea inzake het binnenklimaat en andere bouwfysische aspecten.
Naast het Mauritshuis was hij onder meer verantwoordelijk voor de Hermitage Amsterdam,
het Dordrechts Museum, het Gemeentemuseum in Den Haag en het Stedelijk in Amsterdam.

voorzetramen die er voorheen zaten,
zorgden voor veel problemen en
zijn verwijderd. Bij de renovatie zijn
nieuwe kozijnen aangebracht die
speciaal geschikt zijn voor veiligheidsglas. Over het isolerende glas is
veel overlegd: het is voldoende zonwerend veiligheidsglas met een hoge
kleurweergave dat niet (veel) meer
spiegelt dan het oorspronkelijke
enkele glas. De buitenste ruit is getrokken om de onregelmatige, zachte
spiegeling van het oorspronkelijke
glas te benaderen. Askon Eden, de architect van dit deel van de renovatie,
heeft de verdeling van glasvlakken
door kruisroeden laten aansluiten bij
het oorspronkelijke beeld.
Een deel van de ramen is aan de binnenzijde afgeschermd met massieve
panelen waardoor schilderijen voor
de ramen kunnen hangen zonder dat
je ze van buiten ziet en zonder dat de
schilderijen bij het raam warmer of
kouder worden dan ter plaatse van de
stenen. De wand is gemaakt van een
zware multiplex plaat, isolatiemateriaal en een goede dampremmende
laag. De isolerende wand is lucht- en
dampdicht aangebracht, maar kan af
en toe naar boven toe worden opengeklapt voor onderhoud. “Daardoor
hangen de schilderijen straks in een
stabiel klimaat, terwijl de constructie
van het gebouw droog blijft en de
geblindeerde ramen minder doods
ogen dan voorheen het geval was.”
Afgezien van de ramen zijn de
buitengevels van het Mauritshuis niet
geïsoleerd. De massieve metselwerkgevels zijn aan de binnenkant
afgewerkt met lambriseringen en
wandbespanningen en alle vertrekken zijn voorzien van monumentale
stucplafonds met ornamenten. Dit
maakt onzichtbaar isoleren vrijwel
onmogelijk. De ruimte achter de
wandbespanning (2,5 tot 4 centimeter) is te klein voor een afdoende
isolatiepakket en een dikkere isolatie-
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laag betekent dat de wandbespanning verder het gebouw inkomt.
Daarbij moet aan de plafonds worden
geknabbeld, wat door de ornamenten
duidelijk zichtbaar is. Een andere optie is om de plafonds te slopen en na
het isoleren opnieuw te maken. Maar
dan sloop je een waardevol deel van
het bestaande monument. Ook buitenisolatie maakt een grote inbreuk
op de esthetische en historische
waarde van het gebouw. Daarom is
ervoor gekozen om de buitengevels
zo te laten als ze waren. Doordat ze
vrij dik zijn, zullen de temperaturen
niet al te zeer schommelen. Lichte
temperatuurschommelingen en de
daarmee gepaard gaande schommelingen in luchtvochtigheid zijn voor
schilderijen op doek geen probleem.
Plein 26 voldoet aan de ashreaeisen. En ook hier is een isolerende
voorschuifwand gerealiseerd. Om
te zorgen dat er voldoende daglicht binnenkomt wanneer er geen
kunst hangt, of minder lichtgevoelige kunst, en om een paar meter
extra expositiewand te creëren voor
tentoonstellingen, zijn door Hans
van Heeswijk architecten isolerende voorschuifpanelen ontwikkeld.
Uiteraard geldt hier hetzelfde als bij
het Mauritshuis: als de zon schijnt,
mag de kunst niet warm worden en
in de winter mag geen condensatie optreden. Het verschil is dat de
panelen hier gemakkelijk kunnen
worden verschoven, wat een luchten dampdichte constructie onhaalbaar maakt. De dampspanning is voor
het paneel gelijk aan die erachter,
terwijl het raam wel voor koude zorgt.
Zo ontstaat een relatief hoge luchtvochtigheid, met kans op condensvorming. Daarom zorgt verwarming in
de winter dat de temperatuur achter
de wand hetzelfde is als ervoor.

De museumwinkel met daarboven het restaurant. Om storende componenten te vermijden,
zijn installatie-elementen vakkundig in de architectuur verwerkt. Foto Luuk Kramer

“Een beetje old en een beetje new school”
Interview met Bart Kramer-Segers, projectmanager van Arup
Tekst

Harm Tilman
Welke opgave kregen jullie?
In het vernieuwde Mauritshuis komt
veel daglicht binnen, maar de kunst
mag niet lijden onder het licht en de
warmte. Verder zijn alle installaties,
inclusief die welke beschermen tegen
brand en inbraak, zo veel mogelijk
weggewerkt om het monumentale
karakter van het museum te behouden en de kunstcollectie alle
aandacht te geven. Hans van
Heeswijk wilde dat alle ontwerpstappen zorgvuldig werden doorgenomen om de detaillering zo strak
mogelijk te krijgen. Er is gezamenlijk
ook goed gekeken naar de leermomenten die bij de Hermitage en
het Rijksmuseum zijn opgedaan.

Het centrale trappenhuis van Sociëteit de Witte is zo minimalistisch
mogelijk vormgegeven. Foto Luuk Kramer

Het installatieproject lag aanvankelijk bij een ander bureau. Jullie zijn
als adviseur laat ingestapt in het
proces. Was dat lastig?
Voordeel was dat al snel duidelijk
werd wat we niet moesten doen.
Nadeel was dat veel ruimtelijke
aspecten al vastlagen. Zo was bijvoorbeeld in het plan niet veel
ruimte voor de techniek opgenomen,
maar dat kon niet worden teruggedraaid. Daardoor begonnen we met
een achterstand op de algehele planning. Het kostte de nodige inspanning om op gelijk schema te komen.
Waarom is het in Nederland ongebruikelijk om klimaatinstallaties
uit te werken in bestekfase?
Het is voor architecten en constructeurs heel gewoon om de zaken in
werktekeningen te zetten. Maar voor
installaties wordt al vanaf begin jaren
tachtig minder budget uitgetrokken

door de opdrachtgever. Dit museale
project vroeg echter om veel afstemming, om het niveau van afwerking
goed te krijgen. Om deze reden is
veel aandacht besteed aan de detaillering.
Wat waren de randvoorwaarden
bij de opgave?
Er was sprake van twee monumentale panden, het Mauritshuis en
Sociëteit de Witte, met een verschillende architectuur en bouwmethoden afkomstig uit respectievelijk de
zeventiende en twintigste eeuw.
Beide gebouwen hadden bovendien
kelders die middels een (nieuwe)
kelder met elkaar verbonden moesten worden. Daarnaast diende het
uiteindelijke resultaat een eigentijdse
uitstraling te krijgen.
Het Mauritshuis is van oorsprong
niet bedoeld als museum, laat staan
dat er anno 1690 museale eisen
bestonden. Na de renovatie werden
echter alle huidige normen van
kracht, waar niet op de gebruikelijke
manier aan voldaan kon worden. De
door ons aangedragen alternatieven
op het gebied van installatieontwerp
kregen alle goedkeuring van de
toezichthouders op de regel- en
wetgeving.
Waar zijn de installaties gekomen?
Sociëteit de Witte bood veel mogelijkheden, omdat het pand intern is
gestript en herontwikkeld. Bij het
stadspaleis waren dergelijke ingrijpende veranderingen uitgesloten. We
gebruikten wat er al was: de kanalen
in de bestaande vloeren en de hoofddistributie voor de lucht en centrale
verwarming. Daarnaast kwamen er
ook voorzieningen bij, zoals een
compleet nieuwe klimaatinstallatie

om de museale ruimtes en depots te
conditioneren. Deze is met precisiewerk ingepast op de zolder van het
stadspaleis, vervlochten met de
houten balken, die in originele staat
moesten blijven. Bij de nieuwe
vleugel hebben we ook maatwerk
geleverd. De verwarming die architect Jo Limburg in de jaren dertig
integreerde in de art-decoversiering,
had een ontoereikend vermogen.
We hebben een nieuw ventilatie- en
verwarmingssysteem aangelegd, dat
op de mezzanine geheel aan het oog
is onttrokken.
Waarom zijn de installaties zo
onzichtbaar mogelijk weggewerkt?
Het onzichtbaar maken van de techniek was een wens van de architect,
geformuleerd vanuit het belang van
het museum en van het monument.
De achterliggende gedachte was om
zo min mogelijk afleidende componenten (zoals roosters, leidingen,
pijpen, controle lampen) in beeld te
brengen. Dat komt ten goede aan
zowel de museale, als de esthetische
en monumentale ervaring.
De benodigde installatietechniek
moest passen binnen het interieur en
de architectuur van het gebouw. We
hebben veel ervaring met dit soort
projecten. Wij denken bij het ontwerp van de installatietechniek
direct mee met de (interieur)architecten. Er gaat veel techniek in zo’n
gebouw, maar daar mag je zo weinig
mogelijk van zien.
We bereikten dit door gebruik van
3d-modellering, dynamische simulaties en bim (Building Information
Modelling). Ook bezochten we veelvuldig de locatie, om samen met de
architect en de restauratiearchitect
de beste manieren te vinden om de
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ASHRAE
De American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engerineers (ashrae)
is een internationale technische organisatie, met als doel kennis en ervaring te delen op het
gebied van hvac. Elke gebouwklasse heeft een bepaald haalbaar binnenklimaat, wat weer
gevolgen heeft voor de geschikte materiaalsoorten en collecties binnen dit klimaat. Dit staat
beschreven in de handboeken van ashrae.

techniek te integreren. In de bestekfase voerden we een deel van de
coördinatie uit. Door aanbestedingsdocumenten uit te werken tot een
bovengemiddeld niveau van 1:5,
konden we de techniek vrijwel
onzichtbaar maken.
Op welke manier heeft Arup met
de betrokkenen samengewerkt?
Het team van Hans van Heeswijk gaf
leiding aan het ontwerpproces. Arup
deed de coördinatie over de zichtcomponenten, aangezien deze
samenhangen met de techniek.
Hieronder vielen de beveiliging
(Siemens), het lichtontwerp (Hans
Wolff), de brandveiligheid, de elektra, het klimaat en de bouwkundige
systemen. Zeker bij een project als
dit diende alle afzonderlijke deelinstallaties optimaal op elkaar te zijn
afgestemd en integraal met elkaar
samen te werken. Daarom hebben
we de installatiebedrijven bewust
buiten het ontwerpteam gehouden.
De inschrijvers mochten bij de aanbesteding van het installatiewerk
niets aan het ontwerp veranderen
ten einde aan de laagste offerte te
komen. Daar hebben we hen ook
niet op geselecteerd.
Door intensief te overleggen met de
brandweer konden we sommige
voorzieningen vervangen door meer
geavanceerde, subtielere installaties.
Dat was veel werk, maar het loonde
de moeite. Veel brandveiligheidsvoorzieningen hebben we uiteindelijk niet eens hoeven te ontwerpen.
Zo schrijft de brandweer voor dat
boven elke deur een indicator zit, die
aangaat als in de ruimte achter de
deur rook is gesignaleerd. Maar die
rode lampen staan niet zo fraai in
het museum. Wij hebben daarom
een andere methode geïntroduceerd.
In het centrale, niet-publieke trappenhuis hangt een kast waar een
code op komt te staan, die corres-
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pondeert met een positie in de
plattegrond. Die plattegrond hangt
naast de kast. Bij brand zie je direct
op een groot paneel waar de brand
is. Op de desbetreffende verdieping
worden de precieze coördinaten van
de getroffen plek duidelijk weergegeven in de kast.
Bij renovaties werd tot nu toe overlegd met de Rijksgebouwendienst.
Hier is dat anders aangepakt en is de
managementlaag er tussen uit
gehaald. Werkte dat goed?
Er zijn veel kortere lijnen, je hebt
rechtstreeks met de gebruiker te
maken: het museum. Je kunt dus met
een ontwerp komen dat rechtstreeks
aansluit bij zijn behoeften.
Overheidssubsidies zijn bovendien
gebaseerd op de bedrijfsvoering van
een museum. Daarbij wordt gekeken
dat er bijvoorbeeld geen voorzieningen in het gebouw komen die niet
worden gebruikt.

Luchtbehandelingsinstallaties zijn in de schaduwrand verwerkt. Foto Luuk Kramer

De monumentale zolder van het Mauritshuis biedt ruimte voor de klimaatinstallaties,
die de museale ruimtes en depots conditioneren. Foto Christian van der Kooy

Wat was het meest uitdagende
aan dit project?
Het gebruik van technische hoogstandjes in zo’n historische context
als een museum, is het leukste
onderdeel. Net als de zoektocht naar
verborgen plekken achter lambrisering en plinten ten behoeve van de
installaties. Een beetje old school,
een beetje new school. Dat geeft
toch de beste resultaten.

De installaties zijn vervlochten tussen de houten balken
van de monumentale zolder. Beeld Arup
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Techniek
Mauritshuis, Den Haag

Thema: Transformatie en renovatie
Onderzoek

Object Conservering Systeem
Het Object Conservering Systeem van installatieadviseur Jaap Veerman (Royal Haskoning)
creëert een stroom geklimatiseerde lucht die voor de objecten langs stroomt, voordat hij zich
mengt met de overige lucht in de ruimte. Als dit systeem goed werkt, komt het klimatiseren
van museumruimtes voortaan minder precies. Het wordt op dit moment toegepast in het
Museum voor Schone Kunsten Antwerpen.

Opdrachtgever Stichting Koninklijk Kabinet
van Schilderijen Mauritshuis, Den Haag

3

4

4

4

5 6

7

8

9

Architect Hans van Heeswijk architecten,
Amsterdam

1

Projectteam Monique Beliën, Richard
Gouverneur, Dick de Gunst, Stephanie Haumann,
Hans van Heeswijk, Arjen Honig, Martin Koster,
Ko Rensink en Maurice Visser

2

Adviseur constructie ABT, Delft
Adviseur installatie en brandveiligheid Arup,
Amsterdam
Adviseur bouwfysica DPA Cauberg-Huygen,
Den Bosch

2
3

Adviseur verlichting Hans Wolff & Partners /
Lichtontwerpers, Amsterdam

1

Adviseur restauratie stadspaleis Askon Eden,
Den Haag
Bouwhistorisch onderzoek De Fabryck, Bureau
voor Gebouwhistorisch Onderzoek, Utrecht

Detaillering pui van Plein 26 in 1931

Verlaagd plafond Plein 26

Ontwerp meubilair Stephanie Gieles

1 geornamenteerd stucwerk plafond

1 voorzetwand buitengevel

6 spanningsrails verlichting

Interieurontwerp, Delft

2 zonwering

2 geleide rails t.b.v. panelen voor verduistering ramen

7 ledverlichting in twee kleuren wit

Bewegwijzering Reynoud Homan, Muiderberg

3 t aatsdraaiende deuren met extra

3 inblaasroosters

8 r ichtspots ten behoeve van het aanlichten

Directievoering Hans van Heeswijk architecten,

uitzetramen voor isolatie

4 inblaasschacht ten behoeve van het klimaat

Amsterdam en ABT, Delft

van kunst
9 museale voorzetwand

5 dubbelzijdig spanplafond

Adviseur bouwkosten Basalt bouwadvies,
Nieuwegein
Bouwkundig hoofdaannemer Koninklijke

5

Woudenberg, Ameide
Aannemer funderingen Volker Staal en

1

Funderingen, Rotterdam
Installateur Kropman Installatietechniek,

3

2

1

2

Rijswijk
Beveiligingsinstallaties Siemens, Den Haag
Liften Mitsubishi Elevator Europe, Veenendaal
Producent glazen liftschacht Octatube, Delft
Interieurbouw Van der Plas Meubel & Project,

3
4

Den Bosch
Bouwkundig ontwerp 2009-2011
Oplevering juni 2014
Bruto vloeroppervlak oud circa 3.500 m2
Bruto vloeroppervlak nieuw circa 6.800 m2

1

Oorspronkelijk architect stadspaleis

2

3

4

Mauritshuis Jacob van Campen (1596-1657) en

Detaillering pui van Plein 26 in 2014

Pieter Post (1608-1669), gebouwd tussen 1633-1644

1 museale voorzetwand

Oorspronkelijke architect Plein 26 Jo Limburg

2 zonwering

Detaillering pui van Plein 26 in 1931

Detaillering pui van Plein 26 in 2014

(1864-1945), gebouwd tussen 1930-1932

3 v aste puien met geïsoleerd

1 profiel uit stoeltjesprofielen

1 rail verduistering

2 taatsdraaiende deur

2 museale voorzetwand

3 rail zonwering

3 vaste pui (systeem mhb-sl30)

gewapende veiligheidsbeglazing
4 verduistering
5 verlaagd plafond
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4 rail zonwering
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