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VOORWOORD JURYVOORZITTER
HEDY DÁNCONA
Wat een goed idee van FaberExposize, een beroep te doen 
op het creatief vermogen van professionals, architecten en 
vormgevers, en  op dat van hun aanstormende talenten om 
een oplossing te bedenken voor het gemis van het Binnenhof 
dat vanwege restauratie zo’n jaar of vijf op slot zal gaan.
Dat gemis ondergaan niet alleen de bezoekers uit binnen- 
en buitenland of de dagelijkse passanten, voor wie de 
architectonische schoonheid van deze culturele erfenis 
een vanzelfsprekend onderdeel van een bezoek aan de 
Haagse binnenstad vormt, maar ook al die Nederlanders die 
dagelijks via de media worden geconfronteerd met de plek 
waar onze democratie de afgelopen 800 jaar gestalte kreeg. 
Met de nog jonge Tweede Kamer, waar we op de lip zitten 
van de discussiërende politici, met de sfeervolle intimiteit 
van de geconserveerde Eerste Kamer. Met het Torentje, de 
werkkamer van de Minister-President. En met de Ridderzaal 
waarin en waar omheen zich een van onze weinige rituelen 
afspeelt: de Troonrede, omringd door paarden en koetsen, 
hoedjes en zondagse kleren.

Dat op handen zijnde gemis, is een voldongen feit. En 
daarom de hoogste tijd om ideeën te inventariseren die 
het omgewoelde verleden als inspiratiebron gebruiken; 
democratie en cultuur rond de bouwput. Nieuwsgierig naar 
de oogst aan voorstellen, het gegeven dat ik een groot deel 
van mijn werkzaam leven op het Binnenhof doorbracht en 
ook nog eens in Den Haag geboren ben; dat alles was meer 
dan voldoende om het voorzitterschap van de jury met 
plezier te vervullen. Tenslotte wil ik namens de jury de hoop 
en de verwachting ventileren dat de winnende fantasieën 
gerealiseerd worden; het tot tijdelijke werkelijkheid brengen. Hedy d’Ancona, voorzitter van de jury
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OPDRACHT BINNENHOFINSIDEOUT KERNTEAM OMGEVING BINNENHOF

DE CRITERIA

Het kloppend hart van onze democratie wordt vanaf 2020 
tot in 2025 gerenoveerd. Het Binnenhof is de plek waar Ne-
derland vorm kreeg en door de eeuwen heen bleef verande-
ren. Het oudste regeringscentrum ter wereld, dé selfieplek 
van Den Haag, een toeristische trekpleister van betekenis. 
Het Binnenhof is ook een schatkamer vol verhalen. Verhalen 
over mensen, hun keuzes, toevalligheden, hun interacties in 
achterkamers en in het openbaar. Maar ook moedige stelling-
names, principiële keuzes en discussies die nog steeds nagal-
men.

Deelnemers aan deze design contest zijn uitgedaagd de waar-
de van dit iconische complex tijdens de verbouwing méér in 
plaats van minder zichtbaar te maken! Om 800 jaar aan ver-
halen, geheimen en betekenis vanachter de bekende gevels 
vandaan te trekken en een nieuw podium te geven met de 
hele Haagse binnenstad als decor. Een verrassend en goed 
doordacht concept voor een visuele manifestatie, met de 
directe omgeving van het Binnenhof als decor: van straten en 
pleinen, tot de markante gebouwen, de Hofvijver, het Malie-
veld en ga zo maar door. Een concept dat nieuwe wegen ver-
kent, ook qua techniek en materiaal. Dat bezoekers trekt en 
blijft verrassen, vijf en half jaar lang! En dat andere (creatie-
ve) ondernemers inspireert en een podium biedt, zodat het 
Binnenhof en omgeving tijdens de renovatie meer dan ooit in 
de schijnwerpers komen te staan.

Een ontwerpwedstrijd voor heel creatief Nederland: profes-
sionals en studenten. Een uitdaging om een concept te be-
denken voor een visuele belevenis die van Den Haag een plek 
maakt waar je juist tijdens de renovatie wilt zijn.

In Den Haag zijn meerdere partijen verenigd in een team dat 
zich bezighoudt met de gevolgen van de renovatie van het 
Binnenhof voor de attractiviteit van de stad: Bureau Binnen-
stad/Stichting Binnenstad Den Haag, The Hague Marketing 
Bureau, ProDemos, Gemeente Den Haag, Rijksvastgoedbe-
drijf en de lokale Culturele sector. Dit Kernteam zal alle inzen-
dingen -los van de jurering- beoordelen op hun waarde voor 
Den Haag en hun mogelijke realisatie in de periode van de 
renovatie.

Allereerst is gekeken naar originaliteit: hoe verrassend en 
oorspronkelijk is het idee dat aan de inzending ten grondslag 
ligt? Vervolgens naar de effectiviteit: in hoeverre draagt het 
concept expliciet bij aan de doelstelling om de Haagse bin-
nenstad aantrekkelijk te houden en extra bezoekers naar het 
gebied te trekken? Daarbij is de breedte van belang: is de uit-
werking in de richting van de verschillende belanghebbenden 
in de stad sterk genoeg en vormt het geheel een duidelijke 
koepel (paraplu of thema)? Dan de aansprekendheid: kan het 
ontwerp bij realisatie rekenen op brede publieke waardering? 
Tot slot, naast de uitvoerbaarheid: is het idee praktisch en 
binnen een reëel budget te realiseren en de kwaliteit: zowel 
van de presentatie van het ontwerp als de begeleidende mo-
tivatie.
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ALGEMENE INDRUK VAN DE JURY
Met bijna 30 inzendingen, afkomstig van zowel professionele 
deelnemers als studenten, wordt een variëteit aan benade-
ringen duidelijk. Waar de een volledig inzet op de massa en 
makkelijk voorbij gaat aan een deel van de gestelde criteria, 
werkt de ander gedetailleerder vanuit de betrokkenheid van 
zoveel mogelijk belangengroepen in Den Haag. Zonder uit-
zondering achten we de mogelijkheid dat de hier uitverkoren 
concepten uitvoerbaar blijken. Soms zullen ze aanpassing 
behoeven op onderdelen, dan wel op een andere locatie 
moeten worden geplaatst. Dat mogen we zien als een kracht 
van deze inzendingen: het kan allemaal, mits de goede wil 
aanwezig is, hoeven financiering en exploitatie naar verwacht 
geen belemmering te vormen. In dat opzicht wordt het prin-
cipe om ontwerpers in een zo vroeg mogelijk stadium te be-
trekken bij de ontwikkeling van ideeën, op een succesvolle 
manier kracht bijgezet. Het Kernteam Omgeving Binnenhof 
dat zich bekommert om de gevolgen van de renovatie van 
het Binnenhof gedurende een periode van minimaal vijf-en-
een-half-jaar mag zich gelukkig prijzen met de inzendingen. 

Ook concepten die niet in de prijzen vallen, bieden zeker 
kansen. Als jury verwachten we dat een zo lange periode van 
renovatie, aanleiding is voor het uitwerken en realiseren van 
meerdere concepten. We wensen de daarbij te betrekken 
deelnemers en het Kernteam alle succes! Met dank aan Fa-
berExposize, die het initiatief voor BinnenhofInsideOut lan-
ceerde en de organisatie op zich nam.

PRIJZEN
De criteria gelden voor inzendingen van beide categorieën 
deelnemers (professionals en studenten). Voor het toeken-
nen van prijzen zullen al deze criteria worden meegewogen. 
Eervolle vermeldingen kunnen ook worden toegekend aan 
ontwerpen die op één of meer van deze criteria hoog scoren. 
Voor elke categorie deelnemers (professionals en studenten) 
waren maximaal 3 prijzen en 3 eervolle vermeldingen be-
schikbaar. Bij de professionele deelnemers zijn 3 prijzen en 1 
eervolle vermelding toegekend. Voor de deelnemende stu-
denten zijn dat 2 prijzen en 1 eervolle vermelding.
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V.l.n.r: Marco Esser, Eric Verkerk, Mary Hessing, Hedy d’Ancona, Michiel 
Middendorf en Erwin Olaf. Zittend: Martijn Paulen en Nynke Tynagel. Nynke van 
Studio Job, verving Job Smeets en Conrad van Tiggelen was verhinderd voor de 
eerste bijeenkomst.

DE JURY
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PRIJZEN 

EN EERVOLLE VERMELDINGEN,

PROFESSIONALS





ZICHT OP HET CONSTRUCTIETHEATER
FRANS VAN DITHUIJZEN EN THIJS VAN DALEN 

(STUDIO BUREAU) ROTTERDAM



Niet enkel de dierentuin of het strand lokken veel dagtoeris-
ten, ook een renovatie met getimmer, gezaag en graafmachi-
nes spreekt tot de verbeelding. Deze inzenders spreken uit 
ervaring vanuit een eerder grootschalig kunstproject op een 
bouwplaats. Daarbij komt het concept voort vanuit een eigen 
fascinatie voor ‘de bouwput’ en het fenomeen ‘bouwput-
toerisme’. Steden zijn in een continue staat van verandering. 
Binnen gebiedsontwikkeling kan kunst verbindend en rich-
tinggevend werken. Met dit concept ‘Zicht op het Construc-
tietheater’ richten de bedenkers zich op de tijdelijkheid van 
de omgeving en willen zij deze benutten als experiment. 

De dynamiek van deze installatie komt tot stand door de 
hoogwerkers die samen een grootse interventie vormen op 
het plein van het Binnenhof. Het gaat om maar liefst 150 
schaarhoogwerkers die tegelijk in beweging komen. De ont-
werpers stellen zich tot doel om op diverse manieren de 
inwoners en bezoekers van de stad te betrekken bij de re-
novatiewerkzaamheden door deze zichtbaar te maken. Vijf 
jaar lang gebeuren er ongewone dingen op het Binnenhof, 
die mogen worden gezien. De plekken waar gerenoveerd of 
verbouwd wordt, zijn geen plekken waar je ‘kunst’ verwacht, 
dat maakt het interessant. Door een bestaande plek te trans-
formeren ontstaat een nieuwe waarde. Dat is wat dit concept 
beoogt met deze dynamische installatie. Tijdens de renovatie 
kunnen de hoogwerkers telkens in een nieuwe compositie 
geplaatst worden op het Binnenhof. Bezoekers van Den Haag 
maken deel uit van het kunstproject door de installatie te be-
treden. Dit biedt een uniek zicht op de renovatiewerkzaam-
heden en de binnenstad van Den Haag. 

EERVOLLE VERMELDING
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De jury heeft de mogelijkheid in plaats van een prijs, een 
eervolle vermelding toe te kennen aan een inzending om-
dat er een interessante gedachte aan ten grondslag ligt. Het 
Constructietheater krijg hier die vermelding omdat de jury 
het idee van ‘bouwputtoerisme’, op deze spectaculaire wijze 
ingevuld, omarmt. Maar merkt daarbij op dat aan meerde-
re criteria voor deze design contest onvoldoende is voldaan, 
waaronder de breedte voor participatie van Haagse partijen. 
Daarnaast moeten we ervan uitgaan dat de ruimte aange-
geven voor de plaatsing van de hoogwerkers, gedurende de 
renovatie niet toegankelijk zal zijn voor publiek.

JURY OORDEEL

De ontwerpers van ‘Zicht op het Constructietheater’ geven 
aan dat dit concept niet gezien moet worden als een alles 
omvattend plan. De installatie die zij willen realiseren is mo-
biel en verstoort in hun visie de renovatiewerkzaamheden 
niet, maar geeft hier juist op een ludieke wijze zicht op. De 
vergankelijkheid van bouw en renovatiewerkzaamheden zijn 
interessant, er gebeurt zoveel ‘achter de schermen’ waar de 
meeste mensen geen weet van hebben. Met deze bijzondere 
theatervorm worden die zichtbaar.
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REFLECTIE
ROB MINDERMAN EN CHRISTIAAN JANSEN 

(KUBIK), AMSTERDAM



DERDE PRIJS
Elke dag is het Binnenhof het decor van politieke ontwikkelin-
gen. Elke dag maken mensen foto’s van het Binnenhof; als ar-
chitectonisch monument, maar ook met zichzelf en anderen 
poserend voor de karakteristieke contouren. Den Haag ver-
liest tijdens deze renovatie niet alleen een fysieke trekpleis-
ter, maar ook een icoon en wereldwijd gedeeld fotomoment. 
Een dergelijk grote ingreep biedt een unieke mogelijkheid 
om de betekenis van het Binnenhof in perspectief te plaatsen 
door juist de context in beeld le brengen. Hiermee wordt dit 
symbool van Den Haag van binnen naar buiten gebracht. Het 
rechtvaardigt een campagne die gedurende deze vijf jaren 
zowel visueel als inhoudelijk een podium biedt waarmee de 
karakteristieken van het Binnenhof en Den Haag op een an-
dere manier worden beleefd. 

Een moment van reflectie, waarin we het Binnenhof, Den 
Haag, zijn bewoners en bezoekers een spiegel voorhouden en 
de ogen naar buiten richten. Het moment van reflectie biedt 
zich letterlijk aan in de Hofvijver. Een groot spiegelend ob-
ject vormt gedurende de renovatie een moderne vertaalslag 
van het iconische beeldmerk. De weerspiegeling in de vijver 
vestigt de aandacht op de omgeving en biedt een unieke fo-
togelegenheid met de stad als achtergrond. De foto’s worden 
gedeeld via social-media, waarmee het Binnenhof en de con-
text automatisch een grote exposure krijgen. Het object biedt 
een platform voor evenementen als exposities en concerten, 
maar is ook de plek waar bezoekers zich kunnen laten infor-
meren over de geschiedenis van het Binnenhof en voortgang 
van de renovatie. Middels een loopbrug kan men het object 
betreden. 

18



Spiegelende dependances -in de vorm van integrerende ob-
jecten- worden verspreid door de stad. Deze worden direct in 
verband gebracht met het object in de Hofvijver. 
Ze bieden een platform voor initiatieven uit alle facetten van 
de maatschappij. De spiegelende objecten fungeren altijd als 
fotomoment, maar kunnen ook informeren over de renovatie 
of over wat er te zien, te doen en te beleven is in de stad. Er 
kan informatie worden geprojecteerd op de directe omgeving 
als er rekening wordt gehouden met de plaatsing, bedrukking 
en het zonlicht. Hierdoor vormen de objecten een geheel 
met hun context.

Het thema ‘Reflectie’ biedt vele mogelijkheden om niet al-
leen het Binnenhof, maar ook Den Haag meer betekenis te 
geven. In een fysieke vorm, met directe toepassingen op ver-
schillende plekken in de stad, die letterlijk een ander beeld 
van Den Haag geven. Ook wordt Den Haag inhoudelijk, in een 
politieke, culturele en maatschappelijke context geplaatst. 
Dit op zowel lokaal, nationaal als internationaal niveau. Het 
verleden, het heden en de toekomst worden op een ande-
re manier bekeken en beleefd. Spiegelende objecten in vele 
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vormen en formaten (poster, etalage, billboard en decor) zijn 
daarbij altijd een (in)directe verwijzing naar het Binnenhof.
Gedurende de vijf jaren krijgt de thematiek steeds een ande-
re invulling. Bespiegelingen als platform voor evenementen, 
tentoonstellingen en festivals, op scholen, in winkelcentra, 
openbare ruimtes en in culturele instellingen. Deze flexibi-
liteit en diversiteit is van groot belang om de houdbaarheid 
van het thema gedurende de vijf jaren te waarborgen. De 
spiegelende beeldtaal is een rode draad die telkens anders 
wordt ingevuld. Hoe vaker de spiegeldende objecten opdui-
ken in Den Haag, hoe groter de herkenning. Hoe meer initi-
atieven gekoppeld worden aan dit thema, des te sterker het 
beeldmerk wordt.

Met de spiegelende symbolen, waarvan het grootste object 
in de hofvijver staat, wordt een moment van reflectie ge-
boden aan de bezoekers. We reflecteren op de rol van het 
Binnenhof in de context van het heden, het verleden, de toe-
komst en de omgeving, in de breedste zin van het woord. We 
reflecteren op Den Haag op verschillende locaties en aan de 
hand van verschillende onderwerpen (van monumenten tot 
festivals en buurtverhalen). 
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De gedachte van een ‘iconisch’ vertrek vanaf de Hofvijver, 
waarna de spiegelende, veelvormige objecten de stad re-
flecteren op tal van verschillende locaties, maakt dat de om-
geving van het Binnenhof op een sterke manier betrokken 
wordt en onderdeel uitmaakt van de attractiviteit van het 
concept en Den Haag in totaliteit. Daarbij komt dat de ge-
programmeerde informatie over de geschiedenis en renova-
tie van het Binnenhof die de objecten kunnen verspreiden, 
beschouwt wordt als een waardevolle toevoeging. Het idee 
dat niet alleen de objecten onderdeel uitmaken van deze 
inzending, maar dat ook gedacht is over het aanbrengen van 
posters en billboards in spiegelvorm en leegstaande etalages 
van spiegels kunnen worden voorzien, maken Den Haag tot 
‘stad van reflextie’. In de tijd biedt dat veel en uiteenlopende 
programmeerkansen, afgezien nog van de optie om allerlei 
evenementen aan te laten haken, dan wel gebruik te laten 
maken van ‘alles wat spiegelt’ in de stad. Juryoordeel samen-
gevat: ‘een prachtig moment van bezinning in de stad, waarin 
het Den Haag van vandaag wordt gereflecteerd in een mooi 
contrast met de historie’.  

JURY OORDEEL
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BINNENHOFSTEBUITEN
MARGIT VAN SCHAIK EN JESPER BALTUSSEN 

(BALTUSSEN EN SCHAIK) 
EN MAX VAN DER WESTERLAKE 

(WERKZAAM BIJ RAPP+RAPP ARCHITECTEN) 
AMSTERDAM.



TWEEDE PRIJS
Vanaf het moment dat de verbouwing van het Binnenhof 
start, wordt aan de zware muren van gebakken klei en ce-
ment een extra ‘muur’ toegevoegd. De aloude vesting wordt 
omringd door een niéuwe vesting, van planken, schoren 
doeken en buizen. De langzame vergroeiing van de stad Den 
Haag met het Binnenhof - waar de stad zijn ontstaansrecht 
aan ontleent - wordt voor het eerst in de geschiedenis terug-
gedraaid.

Hoe zorgen we er nu voor dat het Binnenhof gedurende haar 
verbouwing vertegenwoordigd blijft in het nationaal geheu-
gen? En hoe blijft het onderdeel van het Haagse stadsleven 
wanneer 800 jaar geschiedenis wordt gepauzeerd? 
Precies deze vijfeneenhalf jaar zijn een periode om stil te 

staan bij de roerige en rijke geschiedenis die het Binnen-
hof kenmerkt! In plaats van verhullen, is deze ‘pauze’ in de 
geschiedenis de uitgelezen kans om te onthullen: Binnen-
hofstebuiten is daarom zowel een visueel als een ruimtelijk 
concept, dat de titel van deze ontwerpwedstrijd heel letter-
lijk interpreteert. Uit de grote variëteit aan ruimtes die door 
de eeuwen heen zorgvuldig aan elkaar geknutseld zijn - een 
uniek kenmerk van het Binnenhof - wordt een selectie van 
fragmenten uitgesneden, die door de complete Haagse bin-
nenstad worden verspreid. Waar men doorgaans hoofdza-
kelijk de buitenkant van het complex leert kennen, toont dit 
concept zo het Binnenhof in al zijn ruimtelijke kenmerken en 
facetten, juist doordat je niet meer aan de ruimtelijke restric-
ties van dit kwetsbare historische gebouw vastzit. 
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De volgorde, duur en locatie van de fragmenten worden be-
paald aan de hand van de ontstaanschronologie van het Bin-
nenhof. Dit betekent dat we bij de start van de verbouwing 
een fragment van de Ridderzaal construeren en eindigen 
met het fragment van de Tweede Kamer. 800 jaar geschie-
denis wordt zo letterlijk gecomprimeerd tot een tijdlijn van 
vijfeneenhalf jaar.  De fragmenten, die elk een abstractie en 
daarmee representatie vormen van het originele Binnenhof, 
vormen het podium voor een brede agenda aan bestaande 
en nieuw geïnitieerde activiteiten. Daarbij is het de bedoeling 
dat deze bouwtechnische ontleding van het Binnenhof een 
aanzet vormt om de geschiedenis te vertellen. Op die manier 
wordt het complex letterlijk binnenstebuiten gekeerd: de 
ruimtes en gevels worden uit het complex getrokken en func-

tioneren als decor voor films, toneelstukken, dansvoorstel-
lingen, gedichten en bieden een startpunt voor commerciële 
activiteiten die de roemrijke geschiedenis aan de man bren-
gen! 

De fragmenten die de ruimtes en gevels van het Binnenhof 
letterlijk ‘naar buiten brengen’, staan als kubistische volumes 
in de openbare ruimte. De buitenzijde van de objecten is 
bewust wit zodat het als een onbeschreven blad verder in-
gevuld kan worden door kunstenaars, bewoners en stakehol-
ders door middel van kunstwerken, projecties et cetera. De 
binnenzijde representeert bij wijze van doorsnede het inte-
rieur van het fragment. Waar de buitenkant van het object 
wit blijft, wordt de binnenkant van de snede bedekt met een 
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hoogwaardige, stereoscopische afdruk 
van de wand/plafond-oppervlakken 
van de desbetreffende ruimte. Deze 
grafische techniek zorgt ervoor dat, 
wanneer bekeken door een 3D-bril, 
een levendig en driedimensionaal ef-
fect van de betreffende ruimte ont-
staat. De objecten worden opgebouwd 
uit steigerconstructies van metaal en 
hout, waar zowel aan de buitenkant als 
aan de binnenkant steigerdoek over-
heen wordt gespannen. Als prachtige, 
abstracte sculpturen steken de frag-
menten fel af tegen de omgeving en 
bieden ze een mooie interieurervaring 
in de nagebootste ruimtes.

De fragmenten worden over een groot 
gebied verspreid, op prominente bin-
nenstedelijke locaties die zich zowel op 
kleine als grotere afstand van het Bin-
nenhof bevinden. Op hun aangewezen 
plek kunnen de fragmenten worden 
ingezet voor een grote variëteit aan 
activiteiten. Zo fungeert het fragment 
van een trappenhuis als uitzichtpunt, 
waarmee je over de steigers in het Bin-
nenhof kan kijken. In het fragment van 
de Ridderzaal worden concerten geor-
ganiseerd, de Stadhouderspoort biedt 
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Hier is ‘Inside Out’ heel letterlijk genomen en dat levert een 
verrassende inzending op. Temeer daar het vertrekpunt de 
details zijn uit het interieur van verschillende ruimten op het 
Binnenhof. Die worden enorm vergroot en in een herkenbare 
vorm op prominente plekken in de stad geplaatst. De volu-
mes van de objecten maken dat niemand eromheen kan, je 
wordt er toe aangetrokken. Overdag, maar ook in de avond, 
door de manier van aanlichten ontstaan een soort lampion-
nen die de omgeving verlichten. De inzending bestaat voor-
alsnog uit een achttal objecten die ook kunnen worden inge-
zet voor activiteiten, variërend van concerten, tot rustpunten 
met een fraai uitzicht. In de tijd kunnen bestaande objecten 
worden vervangen door nieuwe, of het aantal kan in totaliteit 
worden uitgebreid. Dit onderstreept de potentiële houdbaar-
heid van het concept gedurende de periode van renovatie. 
Teksten en QR-codes, waarachter gerichte informatie schuil 
gaat, zorgen voor een extra dimensie. Juryoordeel samenge-
vat: ‘Binnenhofstebuiten is een aantrekkelijk en hedendaags 
creatief voorbeeld van wat je met geschiedenis kunt doen.’

JURY OORDEEL

vervangen van het dak van de Ridderzaal tot de vele prijs-
vraaginzendingen voor de huidige Tweede Kamer: er is ge-
noeg op het Binnenhof gebeurd waar het grotere publiek via 
dit concept meer over kan leren om zo de geschiedenis te 
vieren en actief her te beleven!

plaats aan kleinschalige horecagelegenheden en het voor-
malige Huis aan de Bassecour dient als tramhalte. Door de 
objecten van binnenuit aan te lichten, fungeren ze ’s avonds 
als enorme lampionnen in de openbare ruimte. Naast deze 
nieuwe toevoegingen aan de stad wordt geprobeerd om ook 
relaties te leggen tussen de georganiseerde activiteiten en de 
manier waarop de fragmenten van het Binnenhof in de ge-
schiedenis functioneerden. Zo werd de Ridderzaal lange tijd 
gebruikt door de Staatsloterij, werd er vuurwerk afgeschoten 
vanaf een opgericht eilandje in de Hofvijver en werd er adel-
lijk gedanst in de balzaal van Willem V. Daarom zou bijvoor-
beeld een toneelspel van een Haagse toneelvereniging over 
de moord op de gebroeders De Witt kunnen worden georga-
niseerd nabij het object van de Eerste Kamer, of een loterijt-
rekking gehouden worden in het fragment van de Ridderzaal. 

In de inzending zijn acht fragmenten en hun samenhangende 
functie in aanzet ontworpen. De geschiedenis van het Bin-
nenhof is echter lang en rijk genoeg om een groter aantal 
fragmenten en daarbij horende functies te selecteren. Het 
concept presenteert daarmee niet een definitief plan, maar 
een open kader, verder in te vullen met en door belangheb-
bende stakeholders. De ontwerpen zijn gebaseerd op een 
door de inzenders eerder uitgevoerd gedegen onderzoek 
naar de complete geschiedenis van de gebouwen op het Bin-
nenhof, waaruit geput kan worden in een volgende fase. Van 
de gigantische paleizen ontworpen voor minister Thorbecke 
tot de politieke fratsen van Victor de Steurs, van het slopen 
van het Huygenshuis tot de historie-imitatie van Knuttel in 
het Ministerie van Algemene Zaken, en van het meermaals 
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STORK WALK
EDWIN SCHEEPENS EN JANNEKE VERHAGEN 

(STUDIO ZUID DESIGN), EINDHOVEN



EERSTE PRIJS
De Stork Walk is een levensgroot ganzenbord dat zijn naam 
dankt aan het gelukssymbool van Den Haag: de ooievaar (the 
Stork). Met het centrum als ‘speelveld’ en het Binnenhof als 
‘finish’, maar vooral als kloppend hart van de stad en de de-
mocratie. De route verbindt een bruisende mix aan interes-
sante ‘stops’ die je een unieke kijk geven op alles wat de stad 
te bieden heeft. Iedere wandeling wordt een feest van ont-
dekking en verwondering. Er zijn acht verschillende thema’s 
die je meenemen langs de rijke geschiedenis, inspirerende 
cultuur, smakelijke verrassingen, speelse ontdekkingen, unie-
ke winkels en educatieve hot spots. Tenslotte vind je de finish 
op het Binnenhof waar de renovatie symbool staat voor de 
toekomst. Hier krijg je een kijkje achter de schermen en kan 
je ontdekken waar we naartoe gaan met de stad, het land en 
de wereld…

1. Historische stop - Voor jonge en oude historici in de dop

Het Binnenhof is het oudste parlementaire gebouw van Eu-
ropa dat nog steeds in gebruik is. Deze verbouwing biedt 
unieke kansen: Bezoekers kunnen ruimtes bekijken die nooit 

publiek toegankelijk waren. Een goede reden om het Binnen-
hof nú te bezoeken. Ontdek een schat aan verhalen, intriges 
en historische momenten. De steigerdoeken met fotoprints 
laten de gebouwen erachter zien, waardoor het lijkt of ze ge-
woon intact zijn. En hé, achter dat zolderraampje zie ik daar 
niet minister Thorbecke lopen? Bij geen enkel ganzenbord 
mag de gevangenis ontbreken. De Gevangenpoort vormde in 
1280 de imposante hoofdpoort tot het kasteel van de Graven 
van Holland, nu bekend als het Binnenhof. Door de stad zijn 
mensgrote gekleurde beelden van historische figuren te vin-
den, zij vertellen in verschillende talen hoe ze daar terecht 
gekomen zijn. Een wandelende geschiedenisles? Of een uniek 
fotomomentje?
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2. Culturele stop - Onbeperkt toegang 
tot kunst en cultuur

Culturele initiatieven krijgen een 
nieuw podium met de hele Haagse 
binnenstad als decor. Relevante en 
actuele musea, theatermakers en kun-
stenaars krijgen een plek op de Stork 
Walk. Daarbij mag iedere bezoeker 
iets toevoegen aan het Stork Walk 
kunstwerk. Deze plek zal groeien, hij 
verandert, uiterst democratisch, in de 
loop van de jaren. Het wordt het klop-
pende hart. Een plek van verbinding 
en samenkomst. Ga het nu bezoeken, 
want in 2026 is het weg.

3. Educatieve stop - Voor alle wijsneuzen

Voor een geschiedenisles hoef je niet in de klas te zijn. De 
hele stad is bezaaid met historie. Bekijk bijvoorbeeld de 
bouwhekken rondom de werkzaamheden, zij vormen een 
kilometers lange analoge tijdlijn met de geschiedenis van Den 
Haag en de democratie. Of benut deze unieke kans en duik 
de bouwput in met een van de ‘Hard Hat’ tours. Bekijk alle 
hoeken en gaten van het Binnenhof en zie waarom het zo aan 
een renovatie toe was. 
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4. Culinaire stop - Voor de hongerige Mensch

Koop je stempelkaart voor ‘Het Haags Proeverijtje’ en ga naar 
de deelnemende restaurants om te genieten van het heerlij-
ke eten. Neem ook eens een kijkje bij al die bijzondere deli-
catessen zaakjes.

5. Retail stop - Lopen, ontdekken en kopen

Deelnemende winkels zijn herkenbaar aan de de sticker op 
het raam en de vlag. Haal een gratis shopping guide bij de 
VVV of bij het informatiepunt en ontdek alle leuke winkeltjes 
van Den Haag.
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6. Info stop - Openingstijden, nieuws en updates

Haal hier je plattegrond of koop tickets voor de Hofvijver-
show. Ook alle informatie over de voortgang van de verbou-
wing zal hier te vinden zijn. Op verschillende plaatsen wordt 
op subtiele wijze gerefereerd aan de Stork Walk. Heb je de 
gekleurde zebrapaden bijvoorbeeld al gezien, of de park-
bankjes met historische weetjes? Ook op minder subtiele 
wijze wordt kenbaar gemaakt dat dit het moment is om Den 
Haag te bezoeken, bijvoorbeeld met de Stork Walk trein. De 
optische illusie doet je denken dat de ooievaars op de zijkant 
echt vliegen. Pas als de trein stil staat zie je dat het gezichts-
bedrog is.
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8. Het Binnenhof - De finish

Waar je bij de historische stops inzicht krijgt in belangrijke za-
ken uit de geschiedenis wordt er bij het Binnenhof juist voor-
uit gekeken. De renovatie staat symbool voor de toekomst. 
Dit wordt een plek voor visionaire plannen en ideeën die de 
stad, het land en de wereld verder kunnen helpen. Dit alles 
los van politieke kleur. De spectaculaire finish van de Stork 
Walk bestaat uit een loopbrug over het Binnenhof. Loop het 
Binnenhof ‘over’ en verwonder je over de enorme schaal 
van de werkzaamheden. Boven op de loopbrug is van alles te 
beleven, er zijn kraampjes met souvenirs, bankjes om uit te 
rusten en prachtige planten en bloemen.

7. Speel stop - De stad als speeltuin, 
ook voor alle oudere jongeren

Buitenspelen is gezond! Niet alleen 
voor kinderen, bewegen is voor 
iedereen belangrijk. Om een alter-
natief te bieden aan de trend om 
alles wat los en vast zit te digita-
liseren, hecht de Stork Walk veel 
waarde aan analoge ideeën, zoals 
bijvoorbeeld een speeltuin. Hier-
mee wil Den Haag verbinden en de 
‘echte’ ervaring stimuleren: zien, 
ruiken, voelen, en proeven met 
elkaar. Toeristen en buurtbewoners, 
oud en jong, samen.
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Een ganzenbordspel op groot formaat met de stad als decor. 
Verdeeld in diverse ‘stops’, waarmee de variëteit van Den 
Haag spelenderwijs aan de deelnemende bezoeker voorbij 
trekt. Met aandacht voor historie, educatie, cultuur, infor-
matie en meer. Een aantrekkelijk idee. Alle ‘onderdelen’ van 
de stad kunnen aansluiten: winkeliers, horeca, kunstenaars, 
podia, maar ook bestaande attracties: van Panorama Mesdag 
tot het Fotomuseum. In feite een event dat eindeloos uit-
breidbaar is en een lange houdbaarheid heeft door nieuwe 
toevoegingen en een wellicht compleet nieuwe invulling na 
verloop van tijd. Versie 2.0: met de uitdaging opnieuw be-
zoekers naar Den Haag te bewegen. Waar het traditionele 
ganzenbordspel eindigt in een tuin met ganzen op het bord, 
is de finish van the Stork Walk fysiek voorzien bij het Binnen-
hof waar een loopbrug de deelnemers een kijkje biedt op de 
toekomst. Jury: ‘Stork Walk is een laagdrempelig’ concept dat 
de meeste kans biedt op participatie van iedereen die een 
belang heeft bij de aantrekkelijkheid van Den Haag als totaal 
en daaraan een bijdrage wil leveren.’ 

JURY OORDEELTot slot

De Stork Walk is ontwikkeld om Den Haag, tijdens de verbou-
wing van het Binnenhof, te voorzien van een nieuwe impuls. 
Het is een levend ‘project’ en zal zich gedurende de jaren blij-
ven ontwikkelen. Op deze manier blijft de route altijd span-
nend en actueel. Het biedt een lokaal platform met (inter)
nationale uitstraling en aantrekkingskracht. Een platform dat 
zorgt voor verbinding tussen alle belanghebbende partijen. 
Door de diversiteit van de thema’s worden alle potentiële, en 
voor Den Haag belangrijke doelgroepen, bereikt. En dit alles 
vanuit één heldere, overkoepelende identiteit en communi-
catie.
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DE BINNENTOREN
LUTE BIESHEUVEL, THOMAS EDES

EN ADITYA PARULEKAR
(TU DELFT), DELFT



EERVOLLE VERMELDING
Als het aan de ontwerpers ligt, ruilt Den Haag met dit con-
cept horizontale drukte voor een verticale aandachtstrekker. 
Een toren op een plaats waar die alleen kan staan gedurende 
de renovatie van het Binnenhof. Simpelweg omdat er op een 
dergelijke historische plaats normaliter nooit toestemming 
voor zou worden gegeven: een magneet voor de stad.

Het publiek kan dankzij deze toren het Binnenhof op een 
nieuwe manier ervaren: vanuit de hoogte. Het radicale idee 
komt voort uit de analyse van het huidige gebruik van het 
Binnenhof. Voorop stond dat het concept iets nieuws moest 
bieden in plaats van een beperkte variant van het huidige 
gebruik. Vanaf welke kant is het Binnenhof nooit zichtbaar? 

Vanuit de hoogte! Uitkijkpunten zijn over de hele wereld toe-
ristische trekpleisters, maar zelden staan ze op zo’n historisch 
belangrijke plek. Dit ontwerp is een spaceship waar levendig-
heid en het unieke karakter centraal staan: een vijftig meter 
hoge toren op het Binnenhof.

Met vijf vloeren (eerste verdieping op 11m) en verschillen-
de functies gaat het hier om meer dan een uitkijkpost. Het 
begint met een informatiecentrum gecombineerd met  een 
winkeltje met souvenirs en een koffiezaakje op de eerste eta-
ge. De twee verdiepingen daarboven (16m hoogte en 21m 
hoogte) staan in het teken van educatie en bevatten naast 
panelen met informatie over de renovatie, Virtual Reality 
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ervaringen, en ook zijn er medewerkers aanwezig die vragen 
kunnen beantwoorden. Los daarvan kan er een app worden 
ontwikkeld die gebaseerd is op de historie van het Binnenhof. 
Voor schoolklassen is er genoeg ruimte om via interactieve 
beeldschermen te leren over het Binnenhof en haar histori-
sche betekenis voor onze democratie. Dit terwijl de bezoe-
kers betovert worden door het uitzicht of alvast verlangend 
naar de verdieping erboven staren. 

Vervolg: de verdieping die draait om de spelende mens (op 
43 meter hoogte), met hangnetten: een spannende beleving 
voor de waaghalzen die het aandurven. Tot slot de hoogste 
verdieping. Deze heeft uiteraard het doel om de bezoeker 
een ver reikend uitzicht over heel Den Haag te bieden. 
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De toren bestaat uit een structuur die hedendaagse tijde-
lijkheid uitstraalt: De verticale constructie van een hijskraan 
wordt gebruikt met een semi-transparante gevel van EFTE 
(kunststof weer- en lichtbestendig bouwmateriaal). 

Al het constructie- en gevel materiaal is geschikt voor herge-
bruik wat kosteneffectief is en aansluit bij de tijdsgeest: een 
duurzaam en circulair ontwerp. Tevens is het bouwwerk mak-
kelijk op en af te bouwen. De hijskraan constructie zal een 
treffend spel worden met de werkzame kranen op het Bin-

nenhof tijdens de renovatie. De platformen zijn bevestigd aan 
de hoofdconstructie van de kraan door middel van liggers. In 
iedere vloer zijn uitsparingen gemaakt voor lift en trapgaten. 
Een mooie bijkomstigheid is dat de gevel ‘s nachts letterlijk 
uitgelicht kan worden. 

De Binnentoren biedt Den Haag een indrukwekkende aanvul-
ling op de skyline en voegt Den Haag toe aan de lijst van we-
reldsteden.
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De kracht van dit concept ligt naar oordeel van de jury in 
het statement dat er aan ten grondslag ligt: een vijftig meter 
hoge toren in een historische omgeving waar die normaliter 
nooit zou kunnen verschijnen. Dat geeft de renovatie aan-
dacht vanaf grote afstand. De aantrekkingskracht die daaruit 
voortkomt zal als een magneet kunnen werken op de bezoe-
kers van de stad. In de toren een verticale tentoonstelling 
en ervaring die op erg veel manieren attractief kan worden 
ingevuld. De manier waarop allerlei partijen in de stad wor-
den betrokken blijft onderbelicht, naast het feit dat de aan-
gegeven ruimte tijdens de renovatie in principe benut wordt 
voor opslag van materialen en niet toegankelijk zal zijn voor 
publiek.

JURY OORDEEL

43





BINNENSTEBUITENHOF GUIDE
NIELS VAN KATWIJK, JILL POSTMA, 

KELSEY HUIS IN ‘T VELD, CHANTAL VAN ROSSUM 
EN LOTTE DUVEKOT

(HOGESCHOOL INHOLLAND), ROTTERDAM



TWEEDE PLAATS
Primaire doelgroep: scholieren van 8 tot en met 16 jaar. 
Maandag tot en met vrijdag komen er bussen vol met 
scholieren die een dag naar het Binnenhof gaan. Zij hebben 
geen behoefte aan een hele dag vol informatie. Voor deze 
groep is een leuk alternatief nodig dat ingezet kan worden 
tijdens de renovatie. De doelgroep leert beter spelenderwijs. 
Daarom wordt de 800 jaar geschiedenis van Den Haag 
tijdens een wandelroute door de binnenstad verteld. De 
persoonlijke gids neemt de gebruiker mee naar plekken 
waar belangrijke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. 
Deze gebeurtenissen hebben invloed gehad op het ontstaan 
van Nederland zoals wij dat vandaag de dag kennen. De 
applicatie is gratis te downloaden en werkt door middel 
van gps, hierdoor wordt er geen data verbruikt. De app is 
uiteraard ook beschikbaar voor elke andere groep bezoekers 
van Den Haag die geïnteresseerd is.

De wandelroute is zo’n drie kilometer lang en loopt om het 
Binnenhof heen. Tijdens de wandeling krijgt de gebruiker 
push-berichten gestuurd wanneer men op een specifieke 
locatie staat. In de push-berichten staan verschillende 
vragen, interactieve opdrachten en weetjes. Door de juiste 
uitvoering van de opdracht kunnen er punten worden 
gescoord. Hierdoor kunnen de gebruikers de competitie met 
elkaar aangaan. Op de route zullen er verschillende fysieke 
contactpunten zijn. 

De app bevat een plattegrond van de wandelroute. Op 
deze plattegrond staan pinpoints waardoor het voor de 
gebruiker duidelijk is waar hij naartoe moet lopen. Zodra 

de gebruiker op de juiste locatie is, ontvangt hij een push-
bericht met een opdracht, informatie of een vraag. Een 
voorbeeld van een opdracht is dat de gebruiker op een 
bepaalde plek Mark Rutte moet ‘zoeken’ om met hem op 
de foto te gaan. Dit wordt gerealiseerd door middel van een 
filter, dit is te vergelijken met het concept van Snapchat. Een 
ander voorbeeld is het ‘vangen’ van geesten van belangrijke 
historische figuren. Zodra een geest is gevangen, vertelt 
deze wat zijn verhaal is en waarom hij belangrijk is geweest 
voor Nederland. Dit idee is te vergelijken met Pokémon GO. 
Voor de kinderen zonder smartphone kunnen iPads met de 
applicatie uitgeleend worden.

De doelgroep scholieren komt veelal onder begeleiding. 
Om de aandacht van bezoekers buiten deze doelgroep te 
vestigen op de app wordt gebruik gemaakt van verplaatsbare 
megadoeken. Op deze doeken wordt de app aangeprezen als 
fantastische Binnenhof-belevenis.
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Punt 1 (start): de route begint bij ProDemos. Het huis voor 
democratie en rechtstaat. Hier zullen een aantal ‘waar/
niet waar’ vragen worden gesteld waarmee de gebruiker 
zijn eerste punten kan verdienen. Tegenover het gebouw 
komt een megadoek te staan met activerende tekst voor het 
downloaden van de app. 

ROUTE BINNENSTEBUITENHOF GUIDE

De route wordt in dit juryrapport slechts deels geillustreerd 
met scherm afbeeldingen.
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Punt 2: de gebruiker wordt naar het 
monument van Willem Drees op de 
Hofplaats gestuurd. Bij het monument 
wordt kort wat verteld en vervolgens 
worden er vragen over Willem gesteld.

Punt 3 en 4: het volgende punt is Museum de Gevangenpoort 
en het standbeeld van Johan de Witt. Hier wordt de volgende 
vraag op het scherm getoond. 

Op de weg naar de Gevangenpoort, bij de gedenkzuil van 
het Buitenhof, passeert men het mooiste uitzicht van Den 
Haag. Hier is heel goed te zien hoe historie en moderniteit 
samengaan. De doelgroep kan hier kort rondlopen en foto’s 
maken van het uitzicht op de Hofvijver.

Op het plein bij het standbeeld van Johan de Witt worden op 
verschillende plekken schandpalen ‘verstopt’. Met behulp van 

de camera van de telefoon kan de gebruiker op het scherm 
de palen vinden.

Punt 5: het huis van Johan de Witt. Wanneer de gebruiker 
met zijn telefoon door de camera kijkt, ziet hij een 
reconstructie van de manier waarop Johan uit zijn huis werd 
gelokt. Het blijft gecensureerd voor de jonge gebruikers. Wel 
is er veel ophef te zien.
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Punt 6: de gebruiker loopt verder naar de Lange Voorhout. 
Dit is de tijdelijke huisvesting van de Eerste Kamer en de Raad 
van State tijdens de renovatie. Hier kan de gebruiker politici 
‘vangen’ als een soort van Pokémon GO. Als de gebruiker 
er eentje heeft gevangen, wordt uitleg over die persoon 
gegeven. Bij welke partij zij horen en wat hun standpunten 
zijn.

de geesten van belangrijke personen uit de Nederlandse 
geschiedenis vertellen. Geesten van Willem Barentsz, Michiel 
de Ruijter, Johan van Oldenbarnevelt en Hugo de Groot 
komen aan het woord. Zo komen de lagen politiek, recht en 
ontdekkingsreizen aan bod.

Punt 8: we lopen door naar de Lange Vijverberg. Hier kan de 
gebruiker op de foto met verschillende Tweede Kamerleden. 
Dit filter geeft de gebruiker de mogelijkheid om zelf te kiezen 
met welk lid hij op de foto wil. Mark Rutte, of toch liever 
Geert Wilders?

Punt 7: we lopen door over de Lange Voorhout in de richting 
van Hotel des Indes. Op dit plein staan twee JOP-containers 
waar de 800 jaar geschiedenis van Den Haag wordt 
getoond. De gebruiker kan in de container rondlopen waar 

Punt 9: we zijn nog steeds op 
de Lange Vijverberg. Vanaf hier 
heb je normaal gesproken een 
goed uitzicht op het Binnenhof. 
Omdat dat met de renovatie 
niet mogelijk is, wordt er een 
Photobooth neergezet. De 
gebruiker kan plaatsnemen 
in het hokje en om hem heen 
wordt de Tweede Kamer 
geprojecteerd, alsof hij er echt 
in zit! 
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Punt 10: nadat we eerder op 
de route al wat meer geleerd 
hebben over de Gevangenpoort 
en de gebroeders de Witt, loopt 
de gebruiker naar het Haags 
Historisch Museum. Hier liggen de 
vinger van Cornelis de Witt en de 
tong van Johan de Witt. Wanneer 
de gebruiker door zijn camera 
naar het museum kijkt, ziet hij 
een foto van deze lichaamsdelen 
van de gebroeders (met 
toestemming van het museum). 

Punt 12: vanaf het Plein lopen we naar Lange Poten. Hier zijn 
het oude Ministerie van Justitie en Nieuwspoort gehuisvest. 
Perscentrum Nieuwspoort staat voor bescherming van het 
vrije woord. Het pers-, congres- en debatcentrum heeft 
persvrijheid en politieke relevantie op nummer één staan. 
Nieuwspoort heeft vaak live-uitzendingen van debatten. Bij 
dit punt kan de gebruiker op een informatiebolletje klikken 
en een live debat bekijken, of wanneer het niet live is, het 
meest recente debat.

Punt 11: we lopen door naar 
het midden van het Plein. Daar 
waar het standbeeld van Willem 
van Oranje staat, de Vader des 
Vaderlands en medestichter 
van de 80-jarige oorlog. De 
gebruiker kan door de camera 
van zijn telefoon naar het 
standbeeld kijken en krijgt te 
zien wat Willem van Oranje 
voor ons land heeft betekend.
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Van de inzendingen die hun oorsprong vinden in ons digitale 
tijdperk, vindt de jury ‘BinnensteBuitenhof Guide’ de meest 
geslaagde. Hoewel er sterk ingezet wordt op een jonge doel-
groep, is deze digitale tocht door de omgeving van het Bin-
nenhof leuk, educatief en zo gewenst competitief en makke-
lijk aan te passen voor een oudere doelgroep. Zonder meer 
voorstelbaar dat het publiek hiervoor naar Den Haag komt, 
als we kijken naar hoeveel mensen de populariteit van een 
spel als Pokémon GO op de been brengt. De manier waarop 
educatie, historie en amusement, in evenwicht onderdeel 
zijn van het idee, is goed doordacht en aantrekkelijk. Het is 
een kijk-, doe- en speel-spel, gebaseerd op geschiedenis èn 
actualiteit. Dat alles met, en vanuit de telefoon van de bezoe-
ker. En voor wie die niet bezit, wordt voorzien in leensysteem 
zodat niemand wordt uitgesloten. Deelnemers worden geleid 
door de stad en op verwachte en onverwachte momenten 
‘stilgezet’ voor een digitaal kijkje in een gebouw, het beant-
woorden van een vraag, het beluisteren van een uitleg of het 
nemen van een foto. In het kort: ‘wat voor meer inzendingen 
geldt, is zeker van toepassing op dit idee: het past prima in 
een combinatie van concepten die deze design contest heeft 
voortgebracht’

JURY OORDEELPunt 13: de gebruiker loopt 
terug naar de Hofplaats. Hier 
staat een 45 meter lange, glad 
marmeren bank waarop artikel 1 
van de Grondwet is geschreven. 
Het artikel formuleert het 
gelijkheidsbeginsel en het 
discriminatieverbod.

Eindpunt: na de tour worden 
de gebruikers teruggeleid 
naar ProDemos, waar de tocht 
begonnen is. Hier staat een 
machine die het aantal punten 
dat de gebruiker gescoord 
heeft op een steentje drukt 
dat de deelnemer mee naar 
huis kan nemen. Wie heeft de 
hoogste score van de groep? De 
symboliek achter het steentje 
is dat de gebruiker een steentje 
bijdraagt aan het nieuwe 
Binnenhof.
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POCHÉ
RICK ABELEN 

(TECHNISCHE UNIVERSITEIT), EINDHOVEN



EERSTE PRIJS
Dit concept is gebaseerd op een ruimte die ontstaat door te-
gen de gevel van het Binnenhof aan de zijde van de Hofvijver 
een (tweede) steiger te plaatsen. Zo wordt een frame gecre-
eerd dat als podium dienst doet en het iconische complex tij-
dens de langdurige verbouwing nog nadrukkelijker zichtbaar 
maakt in de stad. Zie het als een coulisse met de hele Haagse 
binnenstad als decor. 

Dit idee vormt een symbolische transitie van de ‘buitenwe-
reld’ naar binnen. In deze ‘binnenwereld’ is een enorme 
reeks aan programmeringen en mogelijkheden denkbaar: 
een tijdelijk restaurant, podium voor presentaties, balletvoor-
stellingen, et cetera. Dit frame kan ook het vertrek- of eind-
punt zijn voor een route voor bezoekers door de stad vol met 
activiteiten waar de hele stad van profiteert. Evengoed is het 
de plek waar het startschot gegeven kan worden voor een 
culinaire tocht door de stad. Maar ook een omgeving waarin 
aandacht is voor de verhalen en geheimen van 800 jaar Ne-
derlandse politiek, waar een pop-up educatie museum in-
zicht geeft in onze democratie aan scholieren. 

Een plek die als tijdelijk toegankelijk museumdepot functio-
neert of de plaats waar de eerste partituur van een cultureel 
evenement zich kan afspelen. Dan wel helemaal iets anders: 
kamperen met het Binnenhof met de Hofvijver als decor, een 
droom die werkelijkheid kan worden. In schemer en donker 
kan het doek door middel van lichtprojecties een boeiend 
verhaal vertellen over onze democratie .
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Het omkeren van een buiten- naar een binnenwereld komt 
tot een climax door een adembenemend fotomozaïek. Op 
een PVC-mesh geveldoek keert het Binnenhof letterlijk bin-
nenstebuiten, waardoor je een uniek kijkje krijgt in de kamers 
en zalen achter de gevels. 

Van veraf zie je duidelijk de ordening van de kamers in het 
fotomozaïek dat is opgebouwd uit 500.000 foto’s van Hage-
nezen en belangrijke personen uit de geschiedenis van onze 
democratie. Zo kan elke Hagenees zich verbonden voelen 
met het visueel ontwerp, bovendien vormt het een spannen-
de zoektocht naar je eigen foto. 

Deze zoektocht krijgt meer betekenis via een interactieve 
route langs belangrijke personen in de collage. Een route die 
wordt ondersteund met audio, een app en op bijzondere 
plekken een virtual reality beeld van de figuur. Mensen spe-
len dus de hoofdrol in dit theaterstuk op, binnen- en buiten 
de coulissen. Met de steiger als symbool wordt subtiel ver-
wezen naar de belangrijke rol van het Binnenhof als centrum 
van de democratie, in verleden, heden en toekomst. 
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Een steiger vóór de steiger, met een boeiende ruimte daar-
tussen, geschikt voor een multifunctionele invulling. In het 
kort is dat de essentie van deze inzending. Een spannend idee 
dat gerealiseerd kan worden met tal van partijen die norma-
liter bijdragen aan een aantrekkelijke stad. Variërend van de 
podia en musea, tot winkeliers en horecabedrijven. Maar 
ook is er ruimte voor educatie en de rijke historie van de plek 
waar de bezoeker zich bevindt. De mix van hetgeen er in de 
‘tussenruimte’ gebeurt, zorgt ervoor dat een gevarieerd pu-
bliek enthousiast kan worden van dit concept. De manier 
waarop invulling wordt gegeven aan de buitenzijde, met on-
der andere foto’s van de bewoners van Den Haag, audio en 
virtual reality beelden, zorgt voor spanning en aantrekkings-
kracht. Hoe sterker de (in de tijd wisselende) programme-
ring, hoe succesvoller dit idee zal kunnen zijn. Juryoordeel 
samengevat: ‘dit concept brengt de bezoeker letterlijk ‘tegen 
de renovatie aan’. Alle kans voor een brede invulling vanuit 
de stad zelf. Wanneer de avond valt, komt de buitenzijde tot 
leven door projectie.’

JURY OORDEEL
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Binnenhofstebuiten
Margit van Schaik en Jesper Baltussen 
(Baltussen van Schaik) en Max van der 
Westerlake (werkzaam bij Rapp+Rapp 
Architecten)Amsterdam

Den Haag Moiré
Berend Strijland en Paula van der Brom
Architecten
Den Haag

Democratie 
Rob Scheurwater
Studio Mooi Merk 
Kootwijkerbroek

Dimensies
Astrid Knaap
Knaap Design
Huizen

Electric Light Orchestra
Harry Dorgelo
Dorgelo Audio Service
Emmen

Face-to-Face
Patricia Brouwer
Den Haag (zelfstandig ontwerper)

Haagsblauwe Borden
Katinka Krijgsman
Studio Katinka Krijgsman  
Egmond aan den Hoef

Laag Den Haag
Joost Dingemans, Titus Wijbenga en 
Jesse Hoeksema 
Staalslagerij 
Rotterdam

Mosterpiece
Koen van Uden
Architect BNA Architecten
Assen

Muren Praten
Francien van Cappelle en Ilja Kramer
Studio Van Capelle en Kramer
Breda

Nijntje
Gerd Jan Oud
Architectenbureau  Diederendirrix
Eindhoven

Onderste Boven
Oscar van Geesbergen
Studio Thats’It 
Amsterdam

Reflectie
Rob Minderman en Christiaan Jansen 
Kubik 
Amsterdam

Sandwalker
Erwin Koolvis en Peter Beelen
Koolvis Sudio 
Eindhoven

Stork Walk
Edwin Scheepens en Janneke Verhagen 
Studio Zuid Design 
Eindhoven

DEELNEMERS AAN BINNENHOFINSIDEOUT, 
PROFESSIONALS
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Tassen Van Mij
Tessa Vaendel
Studio Verdraaidgoed 
Rotterdam

Tribuna Publica
Bram van den Heuvel
Interieurarchitect
Amsterdam 

Zetel 
Fred Kapelle
FKA Architecten
Harderwijk

Zicht op het Constructietheater
Frans van Ditzhuijzen
en Thijs van Dalen
(Studio Bureau) 
Rotterdam

BinnensteBuitenhof Guide
Niels van Katwijk, Jill Postma, Kelsey 
Huis in ‘t Veld, Chantal van Rossum
en Lotte Duvekot
Studenten InHolland 
Rotterdam

Binnentoren
Lute Biesheuvel, Thomas Edes en Adi-
tya Parulekar
TU Delft
Delft

Madurodam
Dennis Schöne 
Grafisch Lyceum 
Utrecht

Panorama
Daphne Dekker
NHTV Internationaal Hoger Onderwijs
Breda

Poché 
Rick Abelen - Den Bosch
Technische Universiteit Eindhoven
Eindhoven

Statue Sequence
Eva Straver
Hoge School voor Kunsten

DEELNEMERS AAN BINNENHOFINSIDEOUT, 
STUDENTEN
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Design Contest BinnenhofInsideOut is een initiatief van 
FaberExposize, specialist in de uitvoering van opvallende 
en kwalitatief hoogwaardige visuele ontwerpen voor de 
aankleding van gevels, ramen, vloeren, wanden en meubels. 
Met 450 medewerkers in 7 landen levert FaberExposize 
over de hele wereld vlaggen, geveldoeken en folies op groot 
formaat, van concept tot installatie.

FaberExposize organiseert deze design contest om 
bruikbare concepten te verzamelen die zich richten op een 
aantrekkelijke Haagse binnenstad, waarbij de aandacht 
voor de geschiedenis van onze parlementaire democratie 
behouden blijft gedurende de periode dat het Binnenhof 
wordt gerenoveerd. Daarnaast zet FaberExposize Nederlands 
designtalent graag in de schijnwerpers om te laten zien dat 
hoogstaand design maatschappelijke impact heeft. Met dit 
laatste sluit de wedstrijd aan bij de visie van een belangrijk 
platform voor designers, dat deze design contest dan ook 
heeft aanbevolen: Dutch Design Foundation, onder andere 
organisator van Dutch Design Week (DDW). In de jury 
vertegenwoordigt door haar directeur: Martijn Paulen.

Names FaberExposize dankt CEO Eric Verkerk alle deelnemers 
aan BinnenhofInsideOut, alsmede de leden van de jury, voor 
hun bijdrage. 

INITIATIEFNEMER FABEREXPOSIZE
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Deccaweg 30, 1042AD Amsterdam
+31(0)88 4801 100

info@faberexposize.nl
www.faberexposize.nl



Organisatie Design Contest BinnenhofInsideOut, in opdracht 
van initiatiefnemer FaberExposize: 
Poelmans Communication, Uithoorn. 
info@poelmanscommunication.nl

Contact voor meer informatie: info@binnenhofinsideout.nl. 

Dit juryrapport werd gepresenteerd tijdens de prijsuitreiking 
en opening tentoonstelling winnaars BinnenhofInsideOut 
tijdens Dutch Design Week, oktober 2018.  

www.binnenhofinsideout.nl

COLOFON
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IN SAMENWERKING MET:

Vormgeving en productie juryrapport: Laura Kemperman.




