
cepezed

de resident



cepezed

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 60.000 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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plattegrond en doorsnede 
bestaand

Het Parnassusplein was een luwe 
openbare buitenruimte tussen de 
gebouwen Helicon en Castalia, die 
beide deel uitmaken van complex 
De Resident vlak nabij station Den 
Haag CS. Helicon en Castalia 
zijn aan de kopse kanten van het 
plein, ter hoogte van de 5e en 6e 
verdieping, verbonden door bruggen 
die het luwe stedelijke karakter van 
het plein nog verder benadrukten. 
De ingesloten ligging en de hoogte 
van de gebouwen maakten dat er 
weinig direct zonlicht op het plein 
viel, waardoor ook de aanwezige 
bomen een wat verloren en 
ongezonde indruk maakten.
Een grote blauwe luifel aan de
Zwarteweg (rechts) markeerde de
toegang. Het hoogteverschil tussen 
straat en plein werd overbrugd door 
een brede hellingbaan geflankeerd 
door trapjes. Aan de noordzijde van
het plein (boven) de toegang 
tot het ministerie van VWS in 
gebouw Castalia, dat met zijn 
twee puntdaken de skyline van 
Den Haag typeert. Behalve de 
toegang tot VWS waren verder 
geen functies in de plint rondom 
het plein opgenomen, zodat het 
Parnassusplein verder vooral 
fungeerde als informele route voor 
buurtbewoners. 

plattegrond en doorsnede 
nieuw

Het Rijk krimpt momenteel sterk in 
en richt zich tegelijk op eigentijdse, 
meer flexibele en efficiënte manieren 
van werken. Naast het ministerie 
van VWS heeft daarom ook dat van 
SZW zich in de Resident gevestigd. 
Het complex fungeert nu bovendien 
als algemeen rijkskantoor met 
generieke functies als vergader- 
en aanlandplekken alsmede een 
restaurant voor alle rijksambtenaren 
die er al dan niet onderweg gebruik 
van willen maken. Het bestaande 
Parnassusplein is omgevormd tot 
semi-publieke toegangszone voor 
de gebouwen Helicon en Castalia.
Op het plein is op regelmatige
afstand van elkaar een reeks 
stalen portalen geplaatst met 
daarop een transparant glazen 
dak. Omdat de spanten alleen voor 
de stabiliteit aan de bestaande 
gebouwen zijn bevestigd en 
verder een autonome constructie 
hebben, is de overkapping van het 
plein in de toekomst ook weer te 
verwijderen. De portalen hebben 
een breed profiel die zorgen voor 
coulissenwerking: bij een zichtlijn 
overlangs ontnemen zij het zicht op 
de oorspronkelijke gebouwen en 
genereren ze een heel eigen sfeer, 
bij een zichtlijn overhoeks bieden 
zij goed zicht op de oorspronkelijke 
gebouwen. Met inzet van lichte 
materialen is optimaal gebruik 
gemaakt van het weinige zonlicht 
dat het plein bereikt. De bestaande 
luifels aan de oostzijde zijn 
verdwenen, zodat er meer daglicht 
in de verbindingszone doordringt. 
Hoge nieuwe taatsdeuren aan de 
kop van het plein zijn voorzien 
van signing en markeren de 
entree tot het rijkskantoor. Een 
langgerekt losstaand meubel 
in het hart van het atrium 
organiseert de verkeersstromen en 
toegangszonering in het nieuwe 
entreegebied. Ter verbetering van 
de complexe interne logistiek in de 
gebouwen is over de hele eerste 
verdieping een strak georganiseerd 
en verbindend verkeerscircuit 
aangelegd waarin entreemeubel 
en een nieuwe luchtbrug op deze 
hoogte ook opgenomen zijn.
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cepezed 0m 5m 10m

fragment entree en brug
1:100

1 extra verbinding tussen helicon
en castalia
2 vliesgevel
3 taatsdeuren op kop van het
atrium

1 2 3
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dwarsdoorsnede atrium en meubel
1:500

1 helicon
2 castalia
3 atrium met meubel

1 23
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0m 5m 10m

fragment atrium en meubel
1:200

1 helicon
2 castalia
3 atriummeubel, trap en lift
4 portaal met dichtgeweven doek
en rvs plint
5 beveiligingsgrens speedlanes
6 sparing in vloer t.b.v. vide
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0m 1m

1 vloerluiken boombak
2 gasveer
3 vloerafwerking van eikenhouten
delen
4 betonnen druklaag
5 staalplaatbetonvloer
6 rvs balustrade met
LED-verlichting
7 afwerking van composiet
8 geïntegreerde LED-verlichting
9 enkelglazige pui
10 rvs boombak met geïntegreerde
waterafvoer
11 spanplafond
12 armatuur t.b.v. aanlichten
spanplafond

verticaal detail meubel, niveau eerste verdieping
1:10
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1 afwerking van composiet
2 enkelglazige pui
3 uitgiftebalie van composiet
4 enkelglazige pui met folie aan
binnenzijde
5 werkblad receptiemedewerker
6 LED-verlichting
7 rvs plint

verticaal detail meubel, niveau begane grond
1:10
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Amandelbloesem | Vincent van Gogh Plattegrond 2e verdieping Castalia



cepezed 9Overlegruimte, 2e verdieping Castalia
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colofon

project
De Resident

adres
Parnassusplein 5, Den Haag

opdrachtgever
Rijksvastgoedbedrijf, Den Haag

architect atrium en ontwerpcoördinator
architectenbureau cepezed, Delft

architect interieur
HofmanDujardin, Amsterdam

projectmanagement
Stevens van Dijck, Zoetermeer

advies constructies, installaties, brandveiligheid,
akoestiek en duurzaamheid 
Antea Group, Heerenveen

aannemer
Heijmans Utiliteitsbouw, Drachten

realisatie
2015

bvo
60.000 m²

fotografie
cepezed | Léon van Woerkom
Matthijs van Roon

www.cepezed.nl
www.hofmandujardin.nl
www.anteagroup.nl
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