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Uitbreiding en renovatie 
Mauritshuis binnen planning 
én budget afgerond

DRIE BIJZONDERE LIFTEN MAKEN ARCHITECTONISCH 

HOOGSTANDJE COMPLEET

Het Mauritshuis in Den Haag is weer open voor bezoekers. Na een sluiting van twee jaar heropende koning 

Willem-Alexander dit museum op 27 juni jl. Samen met zakelijk directeur Victor Moussault van dit museum 

en met Evert Visser, directeur van liftenleverancier Mitsubishi Elevator Europe (MEE), kijken we terug op het 

bouwtraject dat hieraan vooraf ging. 

Als we Moussault vragen wat kenmerkend is voor het Mau-
ritshuis, geeft hij aan: “Het oorspronkelijke pand behoort 
tot de top 10 van monumenten van de staat der Nederlan-
den en is één van de weinige gebouwen in classicistische 
stijl die er nog in ons land zijn. Daarnaast is de collectie 
heel bijzonder. Die bestaat uit 800 werken van Nederlandse 
en Vlaamse schilders uit de 16e en 17e eeuw, van zeer hoog-
staande kwaliteit. Deze collectie wordt overigens regelma-
tig aangevuld, onder andere met gelden die hiervoor ter 
beschikking worden gesteld door de Bankgiroloterij.’’ Ook 
heeft het Mauritshuis een duidelijke band met het Neder-
landse koningshuis, want de collectie startte ooit in het 
koninklijk kabinet, een galerij van prins Willem V op het 
Buitenhof. 

Renovatie en uitbreiding
Dat het hoekpand van voormalige Sociëteit De Witte aan de 
overkant van de straat (Korte Vijverberg, redactie) van het 
museum beschikbaar kwam, gaf de mogelijkheid om het 
museum niet alleen te renoveren, maar ook uit te breiden. 
Moussault vertelt: “Dit gebouw was in de jaren ’30 ‘op de 
groei’ gebouwd, maar het aantal leden van de sociëteit 
bleef constant. Later heeft er nog een onderdeel van Kluwer 
in gezeten. Op een gegeven moment stond het pand echter 
leeg. Toen ik in juni 2007 werd getipt dat het pand de vol-
gende dag om 10 uur beschikbaar zou komen, heb ik die 
ochtend meteen om twee minuten over 10 gebeld dat we 
interesse hadden om het te betrekken. De deal was gelukkig 
snel rond en ook de gemeente werkte mee. Formele bezwa-
ren op de plannen zijn niet ingediend. Na het ‘strippen’ van 
dit pand konden we met de uitbreiding beginnen.’’

Ondergrondse verbinding
Bij de uitbreiding, die zorgde voor een verdubbeling van 
het totale oppervlak naar 8.000 m2, werd niet voor de 
meest gemakkelijke manier gekozen om beide panden te 
verbinden. In plaats van bovenlangs, via een ‘fly-over’ (wat 
het museum zelf ook niet wilde) werd gekozen voor een 
ondergrondse verbinding, op basis van een ontwerp van 
Hans van Heeswijk Architecten. Ook werd de fundering van 
het oude sociëteitspand aangepast en de vloer verlaagd. 
Hierdoor ontstond ruimte voor een ruime en lichte foyer en 
de museumwinkel. Daarnaast ontstond door de uitbreiding 
in het nieuw betrokken pand op de verdiepingen de moge-
lijkheid voor een museumrestaurant, een educatieve 
kunstwerkplaats, ontvangstzalen en een bibliotheek. Ook 
alle personeelsleden van het Mauritshuis zijn in dit nieuwe 
gedeelte (de Royal Dutch Shellvleugel genaamd) gehuis-
vest, terwijl ze eerst verdeeld over twee panden werkten. 
Moussault is trots op het resultaat: “Het vernieuwde Mau-
ritshuis is nu veel toegankelijker en biedt bezoekers veel 
meer faciliteiten.’’

Het gerenoveerde 
Mauritshuis is via 
een ondergrondse 
foyer verbonden met 
het voormalige 
Kluwer-gebouw aan 
de overkant van de 
straat, dat nu ook 
tot het museumcom-
plex behoort. 
Bijzondere liften van 
Mitsubishi maken de 
gebouwen en de 
foyer toegankelijk.
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Skihut
De renovatie van het oorspronkelijke museum werd in aan-
vulling op de uitbreiding uitgevoerd. Vóór de grootschalige 
bouw was het streven ‘alleen’ de ramen van het historische 
pand te vernieuwen. Door het bouwproject is echter ook 
een algehele renovatie uitgevoerd, waardoor  ook meteen 
verbeteringen zijn meegenomen op het gebied van verlich-
ting, wandbekleding en klimatisering , die ook noodzakelijk 
bleken. Tijdens de renovatie waren de wanden van museum-
zalen met houten beplating dichtgetimmerd. Moussault: 
“Het leek net een skihut.’’ Een deel van de museumcollectie 
werd tijdens alle bouwwerkzaamheden tentoongesteld in 
het Haagse Gemeentemuseum en was ook te zien in Japan, 
Italië en Amerika. 

Er bovenop
De voorbereidingen van en het bouwproject zelf (de uitbrei-
ding en renovatie) werden begeleid door extern projectlei-
der Peter Bakkum van bureau Dare, die Moussault met raad 
en daad steunde. Maar Moussault zat er zelf ook ‘bovenop’. 
“Zo heb ik onder andere zelf aansturing gegeven aan het 
opstellen van het programma van eisen, waarin we duidelijk 
hebben aangegeven wat we met het pand wilden en  
waarom. Ook heb ik een risico-analysesysteem opgezet.’’ 
Daarnaast was hij nauw betrokken bij de Europese aanbe-
stedingstrajecten, de uiteindelijke selectie van de advi-
seurs, architect, aannemer en onderaannemers en voerde 
hij alle contractonderhandelingen. Ook hield hij de vinger 
aan de pols bij de uitvoering van de werkzaamheden. “Niet 
alleen overdag, maar 24 uur en zeven dagen per week.’’

Keuze voor MEE
Op de vraag of MEE al snel in beeld kwam als leverancier van 
de liften, geeft Moussault aan dat MEE wel een pré had, 
omdat de architect al eerder prettig met dit liftenbedrijf 
had gewerkt en omdat MEE al eerder liften in musea had 
geplaatst. “De architect wist ook dat de techniek van de 
eerder door MEE geleverde liften hoogstaand was. In het 
ontwerptraject (de VO-fase, redactie) is aan MEE gevraagd 
om een liftontwerp te maken, in nauwe samenwerking met 
glasleverancier Octatube. Het was nog best spannend, maar 
we waren er niet ongelukkig mee dat MEE een degelijk uit-

Victor Moussault, 
zakelijk directeur 
van het Mauritshuis: 
“Het vernieuwde 
Mauritshuis is nu 
veel toegankelijker 
en biedt bezoekers 
veel meer facilitei-
ten.’’

Lift 1, de ronde 
glazen lift (of, zoals 

de architect het 
noemt, ‘het rietje’) 

kenmerkt zich  
door design en 
transparantie.
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Wilt u meer weten over het gebouw en de bouw?
Bezoek dan de tijdelijke expositie ‘Mauritshuis – Het 
gebouw’, die nog tot 4 januari 2015 te zien is in het 
Mauritshuis. Hierin wordt niet alleen teruggeblikt op 
de rijke geschiedenis van dit pand, maar ook op het 
recente bouwproject.

De liften zijn ten eerste transportmiddelen, 
maar het is ook belangrijk dat ze  
esthetisch passen in het gebouw.’’

gewerkt ontwerp heeft gepresenteerd.’’ Visser geeft aan dat 
MEE vanzelfsprekend blij is dat het de liften voor het mu-
seum mocht leveren. “Toen we in 2010 werden benaderd 
door het ontwikkelteam van het Mauritshuis om alvast mee 
te denken over de liften, hebben we technisch advies afge-
geven en ook onze kennis ingebracht bij het ontwerp van de 
liften. Op dat moment wisten we nog niet of we uiteindelijk 
als beste geselecteerd zouden worden, maar we hebben hier 
graag in geïnvesteerd.’’ Desgevraagd geeft hij aan dat voor 
dit meedenken wel een vergoeding is gegeven. “Maar we 
zijn hier niet rijk van geworden.’’ Moussault vindt het ook 
niet meer dan logisch om een vergoeding te geven: “Als je 
leveranciers iets vraagt om iets te doen, moet daar ook iets 
tegenover staan. Voor niets gaat immers de zon op. Dat 
haalt ook de vrijblijvendheid eraf.’’

Rol van de liften
Als we Moussault vragen hoe belangrijk liften voor het 
Mauritshuis zijn, geeft hij aan: “Ten eerste zijn het trans-
portmiddelen, maar het is in deze omgeving ook belangrijk 
dat ze esthetisch passen in het gebouw. Daarnaast leveren 
de liften een belangrijke bijdrage aan het toegankelijk ma-
ken van het gebouw voor mindervaliden en gehandicapten 
en moeten ze dus ook voldoen aan alle eisen die hieraan 
worden gesteld. Naast bezoekers, maken ook onze mede-
werkers er gebruik van. En één van de liften zetten we ook 
in voor transport van schilderijen.’’ 

Evert Visser, directeur van liftenleverancier Mitsubishi 
Elevator Europe: “Toen we in 2010 werden benaderd door het 
ontwikkelteam van het Mauritshuis om alvast mee te denken 
over de liften, hebben we technisch advies afgegeven en ook 

onze kennis ingebracht bij het ontwerp van de liften. 

De lifttoegang van 
lift 2, de entreelift 
in het Mauritshuis, 
gezien vanuit de 
ondergrondse foyer. 

De liftschacht van 
deze lift op de 
eerste etage, die er 
niet uitziet als een 
liftschacht, maar als 
een toegangsluis. 

Lift 2 op de 
museumetage. Een 
ingenieuze 
constructie zorgt 
ervoor dat de 
verdiepingsvloer als 
een soort tafel opge-
tild wordt tijdens de 
rit naar de eerste 
verdieping.
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Ook de lift in het voormalig 
Kluwergebouw mag er zijn.
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De schachtdruk-
knoppen maken een 
fraai detail van het 

geheel uit.

Om welke liften gaat het?
 ■  Lift 1 staat buiten en is een ronde glazen lift. Bijzonder 
aan deze lift is dat het buitenframe geheel bestaat uit 
weerbestendig glas, geleverd door het Delftse bedrijf 
Octatube. De architect noemde dit buitenframe, aldus 
Visser ‘het glazen rietje’, waar nog een lift in moest ko-
men. Het gaat hier om een hydraulische lift met plunjer. 
Eén van de bijzondere details is dat in het horizontale 
ronde dakglaspaneel van de glazen schacht een ventiel 
is ingebouwd, dat in de zomer eventuele overdruk kan 
laten ontsnappen. In de winter stroomt er juist warme 
lucht van het gebouw in de liftschacht, om condensatie 
te voorkomen.

 ■  Lift 2 is een transparante tractielift aan het begin van 
de foyer en gaat naar de 1e verdieping van de museum-
zalen. 

 ■  Lift 3 is ook een tractielift en bevindt zich aan het eind 
van de foyer. Deze lift geeft toegang tot de andere ver-
diepingen, met de brasserie, ontvangstzalen, biblio-
theek, een educatieve ruimte en vertrekken voor de 
directie en medewerkers. 

 ■  Lift 4 bevindt zich in één van de museumzalen en is de 
enige gerenoveerde lift. Bijzonder hierbij is dat de lift 
geheel inpandig is en ‘verborgen’ is achter een houten 
deurpaneel.

Meest bijzondere lift
Als we vragen welke van de vier liften Moussault en Visser 
het meest bijzonder vinden, geven beiden aan dat dit lift 2 
is. Omdat deze lift niet alleen een lift is, maar ook een 
voorportaal. Deze lift bevindt zich namelijk direct achter de 
grote groene toegangsdeuren aan het eind van de statige 
trap vóór het Mauritshuis, die bij ‘hoog bezoek’ als toegang 
worden gebruikt, in plaats van de normale bezoekersin-
gang. Visser licht toe: “Deze lift gaat normaal gesproken op 
en neer tussen de foyer en de expositieruimte, maar staat 
als de grote groene deuren erachter openstaan ‘vast’ op de 
museumverdieping tussen twee glazen wanden, waardoor 

Mooiste moment
Als we Moussault en Visser vragen naar het mooiste 
moment tijdens het bouwproject, moeten ze beiden 
even nadenken. Moussault: “Natuurlijk was de her-
opening prachtig, maar ik had de dag daarvóór een 
écht kippenvelmoment, toen de muzikanten langs 
het gebouw liepen bij de generale repetitie voor de 
opening. Ik realiseerde me toen: ‘Het gaat écht ge-
beuren, we hebben het voor elkaar gekregen!’.’’ Vis-
ser ’s mooiste moment was toen hij van MEE’s 
projectleider Wouter Knol hoorde dat de liften feil-
loos werkten op de testdag, waarbij 800 bezoekers 
aanwezig waren. En dit terwijl er de nacht daarvóór 
nog allerlei zaken afgerond moesten worden. Hij is er 
nog zichtbaar enthousiast over: “Dat was geweldig 
nieuws. Want Wouter en zijn team hebben hier, ge-
zien de technische én bouwkundige uitdagingen die 
er bij deze lift waren, dag en nacht aan gewerkt. Een 
geweldige uitdaging, waarbij Mitsubishi heeft laten 
zien waar het toe in staat is.’’ 

het op dat moment een voorportaal is. We hebben deze lift 
daarom ook voorzien van eenzelfde marmeren ‘plafond’ als 
de vloer van het museum (in de vorm van een tafel op vier 
poten die wordt opgetild door deze lift, redactie). Bij stil-
stand van de lift op de museumverdieping zie je dus hele-
maal niet dat het een lift is. Om te voorkomen dat deze lift 
onverhoopt toch zou gaan rijden terwijl de groene deuren 
openstaan, zijn er – in overleg met liftadviesbureau Eurli-
con – fotocellen in gezet. Dit werkt feilloos.’’ Moussault is 
blij met deze creatieve oplossing en geeft aan dat bezoe-
kers het ook fantastisch vinden: “Deze lift is onder hen 
echt een hit. Ze vinden ‘m fantastisch.’’ Bijzonder aan deze 
lift is ook dat deze alleen naar de eerste verdieping van het 
museumdeel gaat, omdat anders de historische plafonds op 
de tweede verdieping zouden zijn beschadigd. Dit zou een 
ongewenste inbreuk op het historische pand zijn.
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Een doorkijkje in het 
museum, met één 
van de topstukken: 
Vermeer’s ‘Meisje 
met de parel’.

“Ik had de dag voor de heropening een écht kippenvelmoment, 
ik realiseerde me: we hebben het voor elkaar gekregen!”

 
Keuring door Liftinstituut
Alle nieuwe liftinstallaties in het Mauritshuis werden 
gekeurd door het Liftinstituut. Visser geeft aan dat 
dit een bewuste keuze was: “We zijn weliswaar als 
MEE zelf ook hiertoe in staat omdat we ISO 9001-Mo-
dule H-gecertificeerd zijn, maar we hebben er bewust 
voor gekozen om deze keuringen uit te laten voeren 
door een onafhankelijke partij. We vonden dat niet 
alleen voor onszelf belangrijk, maar ook naar de op-
drachtgever toe. Na zo’n lang proces is er het gevaar 
dat je blind wordt voor de risico’s van de afwijkingen 
van de richtlijn; het is dan goed om het zo af te slui-
ten.’’

ruimte was. Maar ook hiervoor werd een creatieve oplossing 
gevonden: de bouwketen werden namelijk geplaatst op een 
ponton in de Hofvijver. Ook kon door de activiteiten rond 
het museum twee jaar lang de Gouden Koets op Prinsjesdag 
niet de gebruikelijke route volgen. Moussault: “Gelukkig 
was de stoet bereid om toen een blokje om te rijden.’’

Op tijd klaar
Als streefdatum voor de afronding van het bouwproject had 
Moussault ‘medio 2014’ gesteld. “Dat is redelijk rekbaar, 
maar ik wilde me niet ‘vastpinnen’ op een bepaalde periode. 
Maar uiteindelijk was alles binnen de planning én binnen 
budget klaar. Zonder concessies te doen aan de kwaliteit en 

veiligheid. Met dank aan de deskundige, betrouwbare én 
toegewijde leveranciers, die keihard voor ons hebben ge-
werkt.’’ Visser vindt dit niet meer dan logisch: “We hebben 
er als leverancier natuurlijk ook belang bij dat de bouw niet 
uitloopt. Want een langere bouwtijd is voor iedereen verve-
lend. Iedereen ging er daarom voor.’’            ■

De bestaande lift, vanuit het museum niet 
zichtbaar, is netjes opgeknapt.

Bouwkundige uitdagingen 
Als we Moussault en Visser vragen wat de grootste bouw-
kundige uitdagingen waren, geven beiden aan dat dit de 
oude funderingen waren. Visser: “Ook de locatie naast de 
Hofvijver en de samenstelling van de grondlagen in Den 
Haag zorgden voor complicaties, want er moest toch voor 
worden gezorgd dat alle liftputten waterdicht bleven. Dat 
was best puzzelen. Hierover hebben we in de ontwerp- en 
besteksfase dan ook uitgebreid gesproken.’’ Moussault: “We 
hebben gewerkt met maar liefst vier bouwputten, waarbij in 
drie daarvan liften zijn gekomen. Op de plek van het voor-
plein, waar de glazen lift is geplaatst, was de eerste bouw-
put. Hier zat eerst een atoomvrije kelder waarin ons 
museumdepot en een kluis waren. Deze kelder is helemaal 

gesloopt. Voor de liftput van 3 meter is in de bouwput een 
extra verankering aangebracht, van maar liefst 19 meter 
diep. De tweede bouwput bevond zich onder het oorspron-
kelijke museumgebouw. Hierbij is een liftput grotendeels 
handmatig uitgegraven en is de bouwput vervolgens bevro-
ren en dichtgezet met een gelsysteem, waarna er beton is 
gestort. Dat ging, gezien de locatie, ogenschijnlijk vrij 
primitief: met emmertjes op-en-neer. Ook hadden we in 
deze bouwput te maken met waterkeringen die hier waren 
aangebracht. In bouwput 3, het deel onder de weg, hoefde 
geen lift te komen, maar was het wel nodig om na het uit-
graven onderwaterbeton aan te brengen en trekankers aan 
te brengen voor nieuwe wanden. Onder deze bouwput liepen 
ook de meeste leidingen. Bouwput 4 was weer een aparte 
uitdaging. Hierbij moesten we een gedeelte uitgraven om 
het horizontale oppervlak onder het nieuwe gebouw door te 
trekken en een fundament voor de buitengevel te plaatsen. 
Bovendien moest er ter plaatse van de lift nog wat dieper 
gegraven worden, vanwege de noodzakelijke liftput.’’ 

Ponton in de Hofvijver
Bijzonder bij dit bouwproject was ook dat de bouwketen 
niet op het terrein zelf konden staan omdat hiervoor geen 
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