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De missie van het Mauritshuis: 

In ons huis delen wij 
het beste van de 
Nederlandse 
schilderkunst uit de 
Gouden Eeuw 



Het Mauritshuis 
Johan Maurits, graaf van Nassau-Siegen (1604-1679) 

Gebouw in classicistische stijl, ontwerp Jacob van Campen en 
Constantijn Huygens 

1820: aankoop door de Nederlandse Staat 

1822: geopend als museum op woensdag en zaterdag  

Top 10 monument van de Staat der Nederlanden 



Probleemstelling Mauritshuis: 
 bezoekers beter ontvangen 
 oplossing functionele ruimten (educatie, vergaderen, diner) 
 uitstraling verbeteren: stoffig 
 infrastructuur verbeteren 
 personeel gescheiden 

Primaire doel: 
 2 gebouwen ondergronds verbinden 
 Mauritshuis herinrichten 
 nieuwe hoofdingang 
 wandbespanning, E&W installaties 
 gevelramen 

Afgeleide doelen: 
 totale renovatie Mh 
 renovatie restauratieatelier 
 tijdelijk museum: Gemeentemuseum Den Haag 
 reizende tentoonstellingen: Tokyo, Kobe, SF… 
 versterken merknaam Mh 



Infrastructuur verbeteren 



Er was voor de bouw en renovatie geen 
gebouwbeheersysteem 

Systeemkeuze: 

 Waar kies je voor 

 Waarom 

 Content bepalen 

 

Priva 



Systeem 

Waarom: 
 

 Als een goed huisvader namens de gebouweigenaar voor de gebouwen zorgen 

 

 Management gebouwbeheer 



Content 
Verlichting, Klimaat, Zonwering, Veiligheid & Brand 

 Museaal - per lamp 
 - per ruimte 

Verlichting 

 Kantoren 

 Publieksruimten 

 

Aandachtspunten achteraf: handschrift architecten versus gebruikers: 

 Publieksruimten:  spots (type / land van oorsprong) 

 Constructie:  vervanging verlichting 

 



Locaties: 
1. Publieksruimten: bibliotheek & ontvangstzalen (veel personen in en uit: snel koelen 

/ verwarmen) 

2. Museaal klimaat: tentoonstellingszalen (optimale luchtkwaliteit kunst) 

3. Kantoren (stabiele werkomgeving) 

4. Ondergrondse foyer 

5. Historisch pand (zowel tentoonstellingszalen als kantoren) 

Klimaat 



 Ontwerpfase:  hoeveel luchtbehandelingskasten 

 locatie 

 Doel: 

 

 warmte 

 koeling 

 luchtvochtigheid 

 Aandachtspunten 
achteraf: 

 

 capaciteit per kast herverdelen 

 bijstellen tijdens gebruik 

 reserve onderdelen 

 service contracten 



Risico 

analyse 

Klimaatinstallaties 

Beheersmaatregelen lekkages: 

 Cavia’s 

 dagelijkse controles 

 preventief & correctief onderhoud 

 doorschakelingen 

 reserve onderdelen 

 systeemkennis 

 servicecontracten 



Bediening: 

 licht gestuurd 

 handmatig 

 per vleugel gebouwdeel 

Zonwering 

Aandachtspunten achteraf: 

 snelle reactietijd op storingen 



Kenmerken: 

 beperkte keuze in aanbod  
leveranciers 

 grote en langdurige 
afhankelijkheid 

Veiligheid & Brand 

Onderdelen: 

 camera’s 

 bewegingsmelders 

 trildetectie 

 noodverlichting 

 glasbreukalarm 

 sloten 



Aandachtspunten achteraf: Constatering storing 

 waar vandaan? 
 hoe los je het op? 
 back-up systeem onderdelen 

Veiligheid & Brand 



Liftsystemen: ontwerpfase 

 capaciteit 

 locatie 

 bewegingssnelheid 

Wifi: ontwerpfase 

 afscherming 

 beschikbaarheid 

 snelheid 

Aandachtspunten achteraf: 

 in/uitschakelmomenten 

 onderhoudscontracten 

Aandachtspunten achteraf: 

 snelheid 

 toename dienstverlening via Wifi 



Samengevat 

 De gebruiker en het gebouw gedragen zich anders dan voorzien 

 Uitbreiding van de informatieverstrekking via geautomatiseerde systemen 

 Deskundigheid: service technici uit installatiewereld versus handyman 

Controles tijdens ontwerpfase en tests na oplevering zijn geen garantie voor 
het optimaal functioneren van systemen 

Gebruik na oplevering: Ervaringen 


