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flexibele rijksoverheid
De rijksoverheid krimpt in en richt zich mede daarom 
in toenemende mate op flexibele werk(plek)concepten. 
Conform de maatschappijbrede ontwikkelingen staan 
thema’s als ontmoeting en interactie daarbij ook steeds 
meer centraal. De modernisering van De Resident 
is onderdeel van deze afslanking en overgang naar 
nieuwe werkvormen. Het complex staat juist naast 
station Den Haag Centraal en bestaat uit de gebouwen 
Helicon en Castalia, die respectievelijk veertien en 
twintig verdiepingen beslaan en met een totaaloppervlak 
van zo’n 55.000 m2 nu huisvesting bieden aan de 
ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). 
De gebouwen zijn in de jaren negentig ontworpen door 
Soeters van Eldonk, waarmee voor de ingrepen nauw 
overleg heeft plaatsgevonden, en de Amerikaanse 
architect Michael Graves. 

neutraal entreeatrium
Het Parnassusplein fungeerde voorheen als 
buitenruimte tussen Helicon (SZW) en Castalia (VWS) 
en is door cepezed omgevormd tot gezamenlijk, 
semi-openbaar entreeatrium voor beide ministeries. 
Het verbindende bouwdeel is ruim zeventig meter 
lang,  twintig meter hoog en heeft bij een geheel eigen 
beleving zo min mogelijk impact op de bestaande bouw. 
Het is geconstrueerd uit grote staalportalen met daarop 
een glazen dak. De samengestelde portaalprofielen 
zijn uitgezet op een stramien van 3,60 meter, hebben 
een diepte van maar liefst een meter en zijn in wit 
bekleed met stalen zetwerk en doekbespanning. Zij 
functioneren zo als neutrale coulissen die bij een 
zichtlijn overlangs een volledig zelfstandig bouwdeel 
constitueren, maar bij een zichtlijn overhoeks de ruimte 
laten aan de oorspronkelijke bouw. De koppen van 
het atrium hebben transparante gevels waarvoor ter 
afsluiting in de avonduren vijf meter hoge taatsdeuren 
zijn geplaatst met daarop bewegwijzering en het logo 
van de Rijksoverheid. Het atrium bevat onder meer 
een publiek café, maar ook een groot ‘meubel’ van 
bijna veertig meter lang en vijf meter breed dat de 
verkeersstromen naar de twee ministeries alsmede de 
beveiligingszonering organiseert. Het meubel heeft een 
staalconstructie bekleed met composiet en bevat onder 
meer een glazen portiersloge en lift. Het dek is bekleed 
met hout en draagt een drietal grote bomen.
 
interieur
De interne herinrichting is onder meer gericht op het 
mogelijk maken van verschillende manieren van werken. 

Op de onderste lagen zijn functies met een algemeen 
rijkskarakter als ontmoetingsplekken, aanlandplekken, 
vergaderruimten, een opleidingscentrum, bibliotheek, 
grand café en een restaurant verwezenlijkt. De 
verdiepingen daarboven hebben een transformatie 
ondergaan van cellenkantoren naar een meer open 
kantooromgeving met ruime werkvelden waarin zich op 
verschillende posities ruimten als concentratie-, overleg- 
en vergaderplekken bevinden. Ook is iedere verdieping 
voorzien van een eigen huiskamer.

enlarging dutch classics
Waar het atrium ontworpen door cepezed de vorm 
aanneemt van een zo neutraal mogelijke toevoeging, 
haakt het interieurontwerp van HofmanDujardin 
helemaal aan bij de postmoderne aard van de 
bestaande gebouwen, waarin zowel Soeters van 
Eldonk als Michael Graves ruim hebben geciteerd 
uit de bouwhistorie, veelal ook van Nederlandse 
bodem. Geprikkeld door overeenkomsten tussen 
kenmerken van De Resident en bijvoorbeeld 
gebouwkarakteristieken als te zien op schilderijen 
uit de Gouden Eeuw of tekeningen door Berlage, 
is HofmanDujardin tot het concept enlarging Dutch 
classics gekomen. Hiervoor heeft het een lange reeks 
schilderijen van zowel Oudhollandse als klassiek-
moderne Hollandse meesters geselecteerd, deze 
enorm uitvergroot en op de plattegronden van de 
verschillende kantoorverdiepingen geprojecteerd. In 
grote delen hiervan is de vloerafwerking vervolgens 
gebaseerd op deze projecties. Dit heeft geleid tot een 
even krachtige als gedurfde schakering van sferen met 
diepe wortels in het Nederlands cultuurgoed, zonder 
dat dit direct als zodanig herkenbaar is. Bij de keuze 
van de schilderijen is rekening gehouden met het 
betreffende ministerie; voor SZW zijn thema’s meer 
gerelateerd aan bijvoorbeeld arbeid gebruikt, voor VWS 
onderwerpen meer gerelateerd aan welzijn als feest of 
een fruitstilleven.

inzending arc16
Het project De Resident is een intensief 
samenwerkingproject geweest tussen cepezed en 
HofmanDujardin, alsook vele ander partijen. Maar 
het behelst ook een project waarin architectuur en 
interieurontwerp onlosmakelijk met elkaar zijn verweven 
en ook ieder op zich een van enorm belang zijn; zowel 
in concept als in ontwerp en uitvoering. Daarom is dit 
project ingestuurd voor zowel de Architectuur Award als 
voor de Interieur Award. 
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Enlarging Dutch classics

Tijdens het ontwerpproces ontdekte HofmanDujardin dat er 
verrassende gelijkenissen zijn tussen het bestaande interieur van 
Castalia en beroemde Nederlandse kunst en architectuur. 

Het plafond van het grand café doet bijvoorbeeld sterk denken 
aan de verlichte plafonds die Berlage ontworpen heeft voor het 
Haags Gemeente Museum. De vloer vertoont een gelijkenis met 
de vloeren geschilderd door zowel Vermeer als De Hooch.

De vloer van de entree refereert aan een ander schilderij 
van Vermeer. Voor het plafond van deze ruimte lijkt Graves 
geïnspireerd te zijn door een gewelfd plafondontwerp van 
Berlage. 

Ook in het plafond van de roltrappenhal is duidelijk het 
plafond van Jachthuis St. Hubertus ontworpen door Berlage te 
herkennen. Zelfs de verlichting daar vertoont sterke gelijkenis met 
het originele ontwerp hiervan.

Geïnspireerd door Graves, die Nederlandse klassiekers vergroot 
terug laat komen in zijn ontwerp, heeft HofmanDujardin dit 
concept gebruikt om kleur en persoonlijkheid toe te voegen aan 
het interieur. Meer dan 30 schilderijen werden geselecteerd in 
het thema ‘gezondheid en vrije tijd’ voor het Ministerie van VWS 
in Castalia en in het thema ‘werk’ voor de kantoren van het 
Ministerie van SZW in Helicon. Deze schilderijen zijn vergroot 
tot de omvang van de plattegronden en verdeeld in een raster 
van vloertegels van 50x50 cm. Om de rijkdom van kleuren in de 
originele meesterwerken te bereiken werden 70 extra kleuren 
ontwikkeld door HofmanDujardin in samenwerking met de tapijt 
leverancier.

Het resultaat zijn 30 verbluffend kleurrijke vloerpatronen die elke 
verdieping een unieke en persoonlijke sfeer geven.

Berlage

De Hooch Vermeer Castalia

Berlage Castalia
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Akker met ploegende boer en molen | Vincent van Gogh Plattegrond 5e verdieping Helicon
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Ministerszaal, 5e verdieping Helicon
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Amandelbloesem | Vincent van Gogh Plattegrond 2e verdieping Castalia



cepezed 77Overlegruimte, 2e verdieping Castalia



cepezed 8

Duinen en de zee bij Zoutelande | Jan Toorop Plattegrond 4e verdieping Helicon
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Lounge gebied vergadercentrum, 4e verdieping Helicon



cepezed

colofon

project
De Resident
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Rijksvastgoedbedrijf, Den Haag

architect atrium en ontwerpcoördinator
architectenbureau cepezed, Delft
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HofmanDujardin, Amsterdam

projectmanagement
Stevens van Dijck, Zoetermeer

advies constructies, installaties, brandveiligheid,
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Antea Group, Heerenveen

aannemer
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2015
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www.cepezed.nl
www.hofmandujardin.nl
www.anteagroup.nl
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