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HISTORISCHE WAARDEN
AAArchitects heeft recent een monumentale kantoorvilla gerenoveerd als huisvesting voor het Saudische Cultureel Bureau, een instituut dat 
ondersteuning verleent aan Saudische studenten die in het buitenland studeren. De officiële opening vindt plaats op 9 mei.

Het gebouw ligt in het centrum van Den Haag, een gebied met beschermd stadsgezicht, en is onderdeel van een architectonische ensemble 
gebouwd tijdens de eerste formele Haagse Stadsuitbreiding waardoor het object zelf een monument is. Oorspronkelijk ontworpen in 1860 als 
twee woningen, werd het gebouw in 1977 tijdens zijn transformatie naar kantoor villa intern verbonden. Na meerdere renovaties is er weinig 
overgebleven van het historische interieur. Als gevolg van deze geschiedenis hebben de gevels een hoge monumentale waarde, het landschap 
rondom heeft geen waarde, en in het interieur hebben enkel één ruimte en de oorspronkelijk scheidingsmuur monumentale waarde.

ONTWERPBENADERING
Dit project karakteriseert zich door de harmonieuze dualiteit tussen de Nederlandse en de Saudische cultuur. Het gebouw brengt zijn Nederlandse 
oorsprong tot uitdrukking door zowel de historische gevelrestauratie en de pragmatische, integrale en functionele ontwerpbenadering van de 
rest van het project. De Saudische cultuur wordt uitgedrukt in een beperkt aantal accenten in het interieur.
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LANDSCHAP
AAArchitects kreeg relatief veel vrijheid om het tuinlandschap te ontwerpen waardoor de functionele aspecten optimaal harmonisch konden 
worden geïntegreerd. Het terrein is zodanig aangelegd dat het regenwater naar een water fontein wordt geleidt. Om een balans te vormen met 
de terreinverharding is er een groenzone gecreëerd rondom het terrein die doet denken aan de te verwachten groenvoorziening van een villa. 
Deze groenzone is voorzien van lichtelementen langs de randen zodat er voldoende omgevingslicht is voor oriëntatie in het donker. Verder, 
draagt het landschapsontwerp bij aan het verbergen van gebouwinstallaties en onttrekt het het zicht van een naastgelegen gebouw. Voor het 
ontwerp van de groenzone is AAArchitects een samenwerking aangegaan met Petra Blaisse / Inside Outside om het ontwerp verder te verrijken. 
Dit ontwerpteam heeft de ambitie van de klant kunnen waarmaken door een representatieve en dynamisch tuin te creëren met beplanting die 
door het gehele jaar bloeit.

HET EXTERIEUR
Zonder afbreuk te doen aan de historische waarden van het gebouw zijn de gevels volledig gerestaureerd en zijn de gebouw prestaties 
verbeterd ten aanzien beveiliging als ook thermische en akoestische eigenschappen door het aanbrengen van dakisolatie en isolatieglas.
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HET INTERIEUR
Het bestaande interieur was op een moderne wijze gerenoveerd om de oorspronkelijke grandeur van de kantoorvilla weer zichtbaar te maken.

De ontsluitings- en kantoorruimtes zijn voorzien van nieuwe hoogwaardige afwerkingen die passend zijn bij de oorspronkelijke luxe van het 
gebouw. Zo verheft de verlichting van het centrale trappenhuis de ontsluiting middels een vergroot daklicht en de op maatgemaakte hanglampen 
van Lee Broom. De metaalachtige kwaliteit van de lichtgouden trap, de goudkleurige details van de klassiek geïnspireerde kristallen lichtbollen 
en de goud gekleurde plafonds van de overlopen geven deze ruimtes een modern en groots gevoel.
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HISTORISCHE KAMER
De historisch woonkamer, nu vergaderkamer, was op een histories gevoelige manier gerestaureerd, overeenkomstig het beleid voor de gevels. 
Met aandacht voor detail zijn enkel de wand- en stoel bekleding en de gordijnen vervangen met handgemaakte stoffen die de ruimte visueel 
verfrissen.

GORDIJNEN
Voor de raambekleding heeft AAArchitects ook met Inside Outside samengewerkt om tot een rustgevend, praktisch en symmetrisch geheel te 
komen. Op de begane grond zijn perspex panelen toegepast die het licht doorlaten maar het zicht van buiten beperken. Op de bovengelegen 
verdiepingen zijn gordijnen van zijde met een symmetrisch veeg toegepast die bijdragen aan de statige kwaliteit van het interieur.
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OOSTERSE ELEMENTEN
Binnen het Nederlandse karakter heeft AAArchitects Saudische elementen geïntroduceerd, waarbij ieder zijn identiteit behoud en de andere 
complementeert. Er zijn vier specifieke ruimtes waar deze dualiteit duidelijk zichtbaar is: de entree, eetkamer, gebedsruimte en het auditorium.

De oorspronkelijke entree was laag en smal. Deze is verbreed en verhoogt om een uitnodigend uitstraling te creëren. De vloer is afgewerkt met 
licht marmer die doet denken aan de statige woningen in Nederland. Daarbovenop is een marmeren tapijt geïntroduceerd die in de vide aan de 
wand begint en doorloopt door de gehele foyer. Dit tapijt is geïnspireerd door de ontvangst tapijten in de Arabische cultuur. Het diamant patroon 
van het tapijt, is een abstractie van veelvoorkomende patronen in de Arabische cultuur, deze wordt ook in de verlichting van het plafond herhaalt. 
Dit creëert een dualiteit die de bezoeker verder richting de receptie begeleid.
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EETKAMER
De eetkamer is ingetogen en functioneel in uitwerking met uitzondering van de 99 prachtige namen van God die de wanden versieren. Zoals in 
de rest van het gebouw voor komt, zijn de installaties geïntegreerd en weggewerkt in het inbouw-meubilair. De geperforeerde panelen boven de 
verwarming worden hier uniform toegepast om het onderscheid tussen de installaties en kastruimte te minimaliseren.

GEBEDSRUIMTE
In de nieuw gevormde gebedsruimte is op de wanden en het plafond een doorlopend Arabesk patroon met de hand aangebracht. Doordat deze 
ruimte een laag plafond heeft, is de traditionele kroonluchter gereduceerd tot enkel zijn kristallen basis elementen.
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AUDITORIUM
Op de bovenste verdieping, als een kroon op het gebouw, bevindt zich het auditorium. Het is geïnspireerd door de vorm van een traditionele 
Bedouin tent en biedt ruimte aan 48 zitplaatsen. Hier zijn gemelamineerde MDF platen gefreesd met een doorlopende Arabesk patroon dat 
doorloopt van wand tot pla-fond. Zoals bij de Bedouin tent, blijft de kapconstructie in het zicht. Om geen afbreuk te doen aan de tent vorm is de 
verlichting geïntegreerd in het Arabesk patroon. 

Dit project heeft AAArchitects de fantastische gelegenheid geboden om twee verschillende en bijzondere culturen samen te voegen in een 
gebouw en een positief imago te creëren die bijdraagt aan het verder versterken van de relaties tussen de twee landen.
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