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Museum Het Mauritshuis
Het Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis herbergt een wereldberoemde kunstcollectie. De kern
van de verzameling bestaat uit schilderijen uit de Hollandse 17de eeuw, de Gouden Eeuw. Daaronder
bevinden zich topstukken van Vermeer, Rembrandt, Jan Steen en Frans Hals. Het Mauritshuis is substantieel
uitgebreid. Hiervoor is het naastgelegen gebouw Plein 26 door middel van een ondergrondse foyer met het
bestaande stadspaleis verbonden. Samen met de gehele renovatie van het pand Mauritshuis is de uitbreiding onderdeel van het Masterplan ‘Mauritshuis bouwt aan de toekomst’.
De ondergrondse foyer ligt zes meter onder straatniveau. De foyer wordt per lift of trap vanaf het voorplein
betreden. Dit geeft de bezoeker de gelegenheid zich te oriënteren op zijn route. Naast de nieuwe tentoonstellingsruimte, een lezingenzaal, een educatieve ruimte en bibliotheek zijn de huidige museale en facilitaire
functies (zoals entree, winkel, restaurant, garderobe) vergroot en aangepast aan de eisen en wensen van de
21ste eeuw.

The Mauritshuis Museum
The Royal Picture Gallery Mauritshuis in The Hague has been substantially extended. For this purpose
the building Plein 26, located across the street, has been merged by means of an underground foyer. The
extension is part of the Masterplan ‘Mauritshuis building for the future’. The Masterplan includes the renovation of the existing Mauritshuis, which is part of the overall project. The Mauritshuis Museum houses a
world-famous collection of art. The heart of the collection consists of paintings from the Dutch Golden Age,
including top-quality work by Vermeer, Rembrandt, Jan Steen and Frans Hals.
The underground foyer is located six meters below street level. Access to the foyer is provided by the elevator or staircase leading down from the courtyard. This enables visitors to plan their route as they descend.
Apart from new exhibition space, lecture theatre, education suite and library, the current museological and
visitor facilities (such as the entrance, restaurant, shop, cloakroom) are enlarged and brought in line with
the 21st-century requirements.

De ondergrondse foyer ligt zes meter onder straatniveau. De foyer wordt per lift of trap vanaf het voorplein betreden.
The underground foyer is located six meters below street level. Access to the foyer is provided by the elevator or staircase
leading down from the forecourt.
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Project
Function
Location
Client
Design
Construction
GFA

Royal Picture Gallery Mauritshuis
Extension and Renovation
Cultural
Plein 29, Den Haag
Stichting Koninklijk Kabinet van
Schilderijen Mauritshuis
2009 - 2011
2012 - 2014
6.800 m2

Het vernieuwde museum bestaat uit drie verschillende volumes: een zeventiende-eeuws stadspaleis, een twintigste-eeuws Art Deco sociëteit en een 21ste eeuwse foyer
in de hedendaagse architectuur van 2014. Een zeer ruime en lichte foyer die het voor de bezoeker meteen duidelijk maakt hoe het museum in elkaar zit.
The new museum consists of three volumes: a seventeenth-century town residence; a twentieth-century Art Deco club building and a twenty-first century foyer in contemporary architecture from 2014. A very spacious and well illuminated foyer in which it is immediately clear to the visitor how the museum functions.
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Aankomst route bezoekers. De entree foyer onder het plein verbindt het Mauritshuis met het ernaast gelegen gebouw Plein 26.
Routing to museum entrance. The entrance foyer under the quare connects the Mauritshuis with the Plein 26 building.
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De transparante lift op het plein begeleidt bezoekers als een lantaarn naar de foyer beneden. The constructie van de lift is nauwelijks zichtbaar omdat er geen gebruik is
gemaakt van het conventionele stalen frame. In plaats daarvan wordt de liftcabine begeleid door glazen finnen en aangedreven door een hydraulische cilinder.
The lift leading from the forecourt to the lobby below looks like a big, round lantern guiding visitors down. Here, the lift guiding structure is barely visible. Instead of using a
conventional steel frame, the lift cage is guided by stabilization fins made of glass. Supported by a hydraulic cylinder, the cage slides up and down along the fins.
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Opwaardering
De opwaardering van

Opwaardering
De opwaardering van

Entreehal met ticketbalie en automaten, garderobe en trappenhuis naar het Mauritshuis. Doordat het daglicht van alle kanten invalt, doet de ruimte heel licht en open aan.
Entrance hall with ticket desk and machine, wardrobe and staircase to the Mauritshuis. Because daylight penetrates from all sides, it feels very light and spacious.

Hans van Heeswijk a rc h i t e c t e n

6

Een grote glazen ‘vitrine’ functioneert dagelijks als liftschacht. Voor het ontvangst van belangrijke gasten tijdens speciale evenementen doet de vitrine ten eerste dienst als
tocht barrière en kunnen de gasten via de voordeur van het Mauritshuis binnen komen.
A large glass ‘showcase’ functions every day as the lift shaft. For the reception of special, high-ranking guests, the shaft still functions as a draught barrier and the guests
can make their entry through the main entrance.
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Opwaardering
De opwaardering van

Opwaardering
De opwaardering van

Museumwinkel in the foyer en brasserie op straat niveau.
Museum shop in the foyer and café on street level.
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Museum café in het gebouw Plein 26.
Museum café in the Plein 26 building.

Trappenhuis van het gebouw Plein 26.
Staircase Plein 26 building.
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Bibliotheek Plein 26.
Library Plein 26.
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