
uitbreiding KABK



Eind jaren 90 maakte architecten van Mourik het ontwerp voor de nieuwe huisvesting van de 

Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) in het centrum van Den Haag. Twee rijksmo-

numenten (1885, 1936) werden daarbij gerenoveerd, uitgebreid en samengevoegd tot één unilo-

catie. In 2010 kreeg architecten van Mourik de opdracht om de KABK opnieuw uit te breiden. Het 

dak van het rijksmonument van Buijs en Lürsen (1936) werd aangewezen als uitbreidingslocatie.

De dakopbouw is een volledig transparant volume opgebouwd uit staal en glas. Door de maat, 

schaal en het ritme bouwt de nieuwe gevel voort op de architectuur van Buijs en Lürsen. Ter 

plaatse van een dakraam in het rijksmonument wordt de doorgaande glazen gevel even onder-

broken. Over het dakraam is een schuin glasvlak geplaatst waardoor het dakraam letterlijk wordt 

opgenomen in de architectuur van de dakopbouw. De dakopbouw is reversibel en kan in de toe-

komst weer ontmanteld worden, zonder dat het rijksmonument aangetast wordt.

Door toepassing van een open plattegrond, slimme installatietechniek en verplaatsbare wanden 

is het interieur flexibel te gebruiken en voor diverse doeleinden (onderwijs, exposities van stu-

dentenwerk, kantoorruimten).  Flexibel ruimtegebruik is doorgevoerd tot in het detail. Zo hangen 

kabels met stopcontacten, waar studenten hun laptops op kunnen aansluiten, vrij in de ruimte. 

Omdat de kabels met een haak bevestigd zijn aan een kabelgoot kunnen ze in de toekomst 

eenvoudig verhangen worden, mocht de indeling van de ruimte wijzigen. De verdiepingshoge 

puien zorgen voor veel daglicht in de ruimte en bieden tegelijkertijd een panoramisch zicht op de 

ministeries, het historische centrum en de binnenplaats van de kunstacademie. De print op het 

glas dient als zonwering.

locatie

Prinsessegracht, Den Haag

functie

multifunctionele ruimte

opdrachtgever

Koninklijke Academie van Beel-

dende Kunsten (KABK)

bvo

1.000 m² 

opdracht

maart 2010

oplevering

september 2012

team

Piet Grouls, Klaas van der Molen, 

Martijn van den Ban, Romke de 

Haan, Pascal Tetteroo, Max van 

Steen

adviseur

Halmos (installatie adviseur)

Corsmit (constructeur)
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enveloppe dakopbouw gekoppeld aan hoofdrouting

constructie

volume

uitwerking





plattegrond dakopbouw 0 5





doorsnedes en gevels 0 5
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