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4 Vleugels 

4.1 Inleiding
Deel 4 van de rapportage behandelt de vleugels van het paleis. De 
opzet van de beschrijving is conform de Richtlijnen Bouwhistorisch 
Onderzoek 2009. De geschiedenis, beschrijving en waardestelling 
van de vertrekken zijn per vleugel opgenomen in een afzonderlijk 
ruimteboek.
Om verwarring te voorkomen is de bij de restauratie vastgestelde 
ver trek num mering in de verslaglegging aangehouden. Alle vertrek-
nummers zijn opgebouwd uit een getal van drie cijfers, waarvan het 
eerste cijfer het ver diepingsniveau aangeeft  en de twee volgende cij-
fers de opeenvolgende vertrekken:
Begane grond oostvleugel (5) nrs. 500-571
Eerste verdieping + zolder oostvleugel (6)  nrs. 600-663
Begane grond westvleugel (7) nrs. 700-722
Eerste verdieping + zolder westvleugel (8)  nrs. 800-824
Bij de aanduiding van de afb eeldingen is voor de algemene afb eel-
dingen een doorlopende nummering toegepast, terwijl bij de foto’s 
van de ver trekken de ruimtenummering is aangehouden, om een 
directe oriëntatie moge lijk te maken, bijvoorbeeld 510/4 = afb eel-
ding 4 van vertrek nummer 510.

Afb . 1 ‘Plan van den regter vleugel 

van het koninklyke lusthuis het Loo in 

Gelderland, opgemeten, in plan gebragt 

en getekent in den jaare 1767 door P.W. 

Schonck, opzigter van Z.H. gebouwen 

te Breda. Plattegronden van de begane 

grond en de verdieping van de westvleu-

gel van het paleis 

[Tekeningencollectie PHL, Apeldoorn, inv.nr. 

RL 3256]
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4.2 Westvleugel
4.2.1 Bouwgeschiedenis

4.2.1.1 Bouwfase 1 – De bouw in 1685
In de vleugel aan de westzijde van de bassecour bevonden zich 
de stallen voor de eigen paarden van Willem III, met in totaal 47 
paarden boxen, die tegen de westwand stonden opgesteld. Langs de 
Koningslaan werd een stal gebouwd met twee rijen boxen voor 94 
paarden (afb . 1-3). Uit deze grote aantallen blijkt dat de stallen een 
belangrijk onderdeel vormden van het huis. Het gehele stalcomplex 
was een bedrijf op zich, met zadel maker kamers, tuigkamers, koet-
sier-, pikeur- en jagermeester kamers. Het hele stalpersoneel stond 
de eerste jaren onder toezicht van de op per  stal meester Hendrik van 
Nassau-Ouwerkerk, die deze functie sedert 1671 bekleedde. Telkens 
als Willem III op Het Loo verbleef, bewoonde de op per stal meester 
het hoekpaviljoen van de westvleugel.1
Uit de overeenkomst tot aankoop en levering van het balkhout voor 
de colonnade en vleugels in mei 1686 met de Amsterdamse meester-
timmer man Jan van Strijen kan worden aangenomen dat de vleugels 
van Het Loo nog voor de winter van 1686 op 1687 gereed kwamen.2 
De oorspronkelijke constructie en de verdiepingshoogte konden 
nauw keurig worden bepaald aan de hand van een aantal bouwspo-

1  L. van Everdingen, Het Loo, de Oranjes en de jacht (Haarlem, 1984).

2  I.H. van Eeghen, ‘Jan van Strijen en Het Loo’, in: Maandblad Amstelodamum 49(1961) 212-213. 

Afb . 2 ’s Konings tuin met de klosbaan 

achter de stallingen gezien. De tuinzijde 

van de westvleugel. Gravure Laurens 

Scherm, ca. 1700 

[Beeldbank RCE, Amersfoort, objectnr. 

D-01947]
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ren dat tij dens de ontmanteling aan het licht kwam. Uit een opme-
tingstekening uit 1892, vervaardigd door H.J. Oosterbeek blijkt dat 
de balklaag van de zoldervloer werd ondersteund door gebogen kor-
belen op zandstenen consoles.3 Een van de consoles werd nog aan-
getroff en in de oostwand en in het metselwerk viel ook de plaats van 
de muurstijl te herkennen. Ook werd de boogconstructie van een 
der inwendige bouwmuren in de vleugel aan de Koningslaan aange-
troff en. De stallen aan de cour waren meer dan vijf meter hoog en 
werden dus verlicht door zowel de kruis vensters als de bolkozijnen 
daarboven. Op zolder werd het hooi opgesla gen voor de paarden. 
De oorspronkelijke kap rustte op de zolderbalklaag en bestond uit 
een schaargebint, dat met blokkelen aan de muurplaat was beves-
tigd. De sporen waren in de top door middel van haanhouten aan 
elkaar verbonden. De grote slagklok, die zich nu op het dak van het 
corps de logis bevindt, was volgens de conciërge Avink tot voor 1850 
geplaatst op de zolder van westvleugel aan de bassecour. Deze dien-
de als luidklok van de vier uurwerken, die op één der schoorstenen 
van de vleugel waren aangebracht. Zowel op de zeer nauwkeurige 
vogel vluchttekening, die wordt toegeschreven aan Jacob Roman (ca. 
1700, afb . 4), als op een aquarel van Jan de Beijer (ca. 1744, afb . 5) is 
het uurwerk aan ge geven op de tweede schoorsteen vanaf het hoek-
paviljoen aan de cour. Als pendant hiervan was op een schoorsteen 
van de oostelijke vleugel een zonnewijzer aangebracht. De oor-
spronkelijke wijzerplaat was van koper en bevatte het jaartal 1686.4 
Het noordelijk deel aan de bassecour moet na 1775 zijn vertimmerd 
tot een aantal vertrekken, die uitzagen op de cour. In 1808 werd de 
ver bouwing voortgezet. Er staat vermeld dat ‘de Hr. Posth, architect, 
is be gonnen met het uitbreken van de kleine stal tot de zeven kamers 

3  Kaartendepot RPHL, Collectie KHA, inv.nr. ?. 

4  H.C.L. Avink, Koninklijk Paleis en Domein van Het Loo. Geschiedkundige aantekeningen in 

handschrift . KHA.

Afb . 3 ‘Thuiskomst van de jacht.’ 

De westvleugel aan de Koningslaan 

omstreeks 1700. Romeyn de Hooghe, 

1700. Ets 

[Topografi sch-historische Atlas Gelderland, 

Gelders Archief Arnhem, nr. 1551 - GM 09055]
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voor offi  cieren van s’Konings huis’.5 Aan de achterzijde ontstond hier 
de zg. ‘houten gang’. Een trap voerde naar de eerste verdieping, waar 
kamers kwamen met uitzicht op de tuin. De bovenvensters en blind-
nissen wer den hierbij vervangen door empirevensters en de muren 
wit gepleis terd. In 1819 is sprake van ‘het betimmeren van de nieuwe 
kamers en nieuwe secreten in de linkervleugel van het paleis’.6 Volgens 
een  tekening uit 1892 kwamen de vertrekken op de begane grond 
uit op de ‘houten gang’ en was over de bestraatte stalvloer een hou-
ten vloer aangebracht (afb . 6 en 7). Op de tussenverdieping huisden 
volgens Avink het dienst perso neel, offi  cianten en lakeien. Zo waren 
er ten tijde van koning Willem III nog maar 48 paardenboxen over-
gebleven, wat bij lange na niet voldoende was. Om dit ruimtegebrek 
enigszins op te van gen werden ten westen van de hoofdallee naar 
Apeldoorn enkele hou ten schuren gebouwd. In 1905 werd besloten 
een geheel nieuw stallen complex te bouwen voor 88 paarden en 72 
koetsen. Tevens moest voor het stalpersoneel de nodige woonruim-
te worden gebouwd. In 1908 werd daar nog een aparte garage aan 
toegevoegd, waarna het gehele complex in 1910 werd opgeleverd en 
de ‘onoogelijke houten stal’ kon worden afgebroken.7 Nadat de nieu-
we stallen waren ingericht kon de grote verbouwing aan het Paleis 
beginnen.

5  NA Den Haag, Ministerie van Financiën, Kroondomein 1806-1813, nummer toegang 2.01.25, 

inv.nr. 103, Diverse correspondentie.

6  NA Den Haag, Ministerie van Waterstaat, Landsgebouwen, nummer toegang 2.04.07, inv.nr. 

2054, Verbaal van de administrateur.

7  C.H. Peters, Kort geschiedkundig overzicht van het paleis “Het Loo”, met bijbehoorend park 

(’s-Gravenhage 1914).

Afb . 4 Het Loo rond 1700. Tekening 

toegeschreven aan Jacob Roman 

[Beeldbank RCE, Amersfoort, objectnr. 12.122]
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4.2.1.2 Bouwfase 2 – De verbouwing van 1911-1914
In 1911 begon de verbouwing van Paleis Het Loo onder leiding van 
rijksbouwmeester Peters. De eerste aanleiding was de herinrich-
ting van de westvleugel, waar de stallen na het gereedkomen van de 
nieuwe stal gebouwen overbodig waren geworden. Vanwege de toe-
nemende be hoeft e aan vertrekken voor gasten en het hofpersoneel 
namen de plan nen steeds grotere vormen aan, zodat tot een totaal 
plan voor het hele paleis werd besloten. De vergroting werd ener-
zijds gezocht in een ver hoging van de bestaande gebouwen, waar-
door een volwaardige eerste verdieping ontstond, en voorts in de 
aanbouw van een aantal gebouwen. Aan de westzijde waren dit uit-
breidingen ten behoeve van trappenhui zen en toiletten, aan de oost-
zijde werd een carrévormige vleugel aange bouwd. Op 6 februari had 
de aanbesteding plaats, waarbij het werk zo werd uitgevoerd, dat de 
koningin het paleis in de zomermaanden onge stoord kon bewonen. 
De verbouwing luidde ook een stijlverandering in. Tussen 1850 en 
1905 werd eerst door Eberson en later door de gebroe ders Van Nieu-
kerken de Lodewijk XlV-stijl nagevolgd bij verbouwingen. Peters 
hanteerde meer de vormgeving van de Hollandse renaissance. 

Afb . 5 De voorzijde van Paleis Het Loo. 

Jan de Beijer, 1744 

[Tekeningencollectie PHL, Apeldoorn, inv.nr. 

AT-0288] 
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Afb . 6 Plattegronden van de begane grond en de verdieping van westvleugel langs 

de Koningslaan. C. Hooiberg 1811. Potlood, zwarte inkt en dekverf op papier op groen 

stof geplakt 

[Tekeningencollectie PHL, Apeldoorn, inv.nr. 3272]

Afb . 7 Plattegronden van de begane grond en de verdieping van westvleugel aan de 

bassecour. C. Hooiberg 1811. Potlood, zwarte inkt en dekverf op papier op groen stof 

geplakt 

[Tekeningencollectie PHL, Apeldoorn, inv.nr. 3270]

4.2.1.3 Bouwfase 3 – De restauratie van 1981-1984
De restauratie van de vleugels vormde het belangrijkste onder-
deel van de tweede fase. Deze werd begonnen in 1981 en gelijktij-
dig met de eerste fase in 1984 afgesloten. De reconstructie naar de 
zeventiende-eeuwse toestand betekende dat een groot deel van de 
verbouwing van 1911 ongedaan werd gemaakt. De westvleugel werd 
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teruggebracht tot zijn oorspronkelijke afmetingen. De reconstruc-
tie van de gevels werd voor een belangrijk deel gebaseerd op enkele 
zeventiende-eeuwse gra vures en de omstreeks 1700 vervaardigde 
vogelvluchttekening, toege schreven aan Jacob Roman. De tijdens 
de ontmanteling aangetroff en bouwsporen bevestigden het opge-
stelde restauratieplan. Met het ont pleisteren van de gevels kwamen 
de sporen van de oorspronkelijke ven sters en deurpartijen te voor-
schijn en slechts op enkele punten was cor rectie van de tekeningen 
nodig. Met name gold dit voor de midden in gangspartijen van de 
beide vleugels aan de bassecour, die breder en hoger geweest bleken 
te zijn. Tijdens de vergroting in 1911 waren de vensters op de eerste 
verdieping 40 cm verhoogd. Bij de reconstructie werden de zesruits 
vensters vervangen door kruis- en bolkozijnen, en werd de kap in 
zijn geheel 40 cm verlaagd. De spanten, gordingen en het beschot uit 
1911 kon gehandhaafd blijven, omdat de dakhelling nagenoeg over-
eenkwam met de oorspronkelijke toestand. De houtverbindingen 
wer den echter versterkt. Bij de hoek- en eindpaviljoens was de hel-
ling onge lijk, zodat deze werden vernieuwd, evenals alle dakkapel-
len. Op de plaats van de schouwburgzaal werd het nieuwe restaurant 
gesitueerd, voorzien van de betimmering en het plafond uit de grote 
eetzaal uit 1914. Ook hier werden de waardevolle en karakteristieke 
onderdelen, die buiten het restauratieplan dreigden te vallen, op zin-
volle wijze toe gepast. Voor de vestibule werd een nieuwe betimme-
ring ontworpen, waarin marmerreliëfs zijn aangebracht met Oranje-
portretten, afk omstig van het passagiersschip ‘De Oranje’.

Afb . 8 De westvleugel langs de 

Koningslaan voor de verbouwing van 

1911-1914 

[Beeldbank RCE, Amersfoort, objectnr. 

D-01960]
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Afb . 9 Plattegrond van de begane 

grond van de westvleugel. W. Neelmeijer, 

1878, bijgewerkt in 1888 en 1893. Pot-

lood, zwarte en rode inkt en dekverf op 

papier, geplakt op groene stof 

[Tekeningencollectie PHL, Apeldoorn, 

inv.nr. 3279 (uitsnede)]
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Afb . 10 ‘Plan verbouwing Koninklijk 

Paleis op het Loo’. Plattegrond van 

de begane grond van de westvleugel. 

Bureau Rijksbouwmeester C.H. Peters, 

1911 

[Tekeningencollectie PHL, Apeldoorn, inv.nr. 

3339 (uitsnede)]



bouwhistorisch onderzoek Paleis Het Loo, Apeldoorn deel 4 vleugels

20

Afb . 11 Plattegrond van de bestaande 

toestand van de verdieping van de west-

vleugel. W. Neelmeijer, 1878, bijgewerkt 

in 1888 en 1893. Potlood, zwarte en rode 

inkt en dekverf op papier, geplakt op 

groene stof 

[Tekeningencollectie PHL, Apeldoorn, inv.nr. 

3283 (uitsnede)]
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Afb . 12 ‘Plan verbouwing Koninklijk 

Paleis op het Loo’. Plattegrond van de 

verdieping van de westvleugel. Bureau 

Rijksbouwmeester C.H. Peters, 1911 

[Tekeningencollectie PHL, Apeldoorn, inv.nr. 

3340 (uitsnede)]
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Afb . 13 Plattegrond van de bestaande 

toestand van de zolder van de westvleu-

gel. W. Neelmeijer, 1878, bijgewerkt in 

1888 en 1893. Potlood, zwarte en rode 

inkt en dekverf op papier, geplakt op 

groene stof

 

[Tekeningencollectie PHL, Apeldoorn, inv.nr. 

3285]
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Afb . 14 ‘Plan verbouwing Koninklijk 

Paleis op het Loo’. Kapplan van de west-

vleugel (uitsnede). Bureau Rijksbouw-

meester C.H. Peters, 1911 

[Tekeningencollectie PHL, Apeldoorn, inv.nr. 

3344]
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Afb . 16 De voorzijde van het paleis kort na het gereedkomen van de verbouwing van 

1911-1914. Foto P.B. Kramer, Groningen 

[Beeldbank RCE, Amersfoort, objectnr. OF-01219]

 

Afb . 15 Perspectieft ekening van de westvleugel gezien vanuit het park. 

Bureau Rijksbouwmeester C.H. Peters, 1911 



25

bouwhistorisch onderzoek Paleis Het Loo, Apeldoorn deel 4 vleugels

Vogelvluchten van Het Loo gezien uit het noordwesten met de reconstructies van 

de oudste situatie met de colonnaden rond 1687 (I), rond 1700 met de nieuwe pavil-

joens (II), na het gereedkomen van de uitbouwen van het corps de logis in 1894 (III), 

na de verbouwing door Peters in 1914 (IV) en de situatie sinds 1984 na de laatste 

restauratie (V)

Afb  I

Afb  II



bouwhistorisch onderzoek Paleis Het Loo, Apeldoorn deel 4 vleugels

26

Afb  III

Afb  IV

Afb  V
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4.2.2 Bouwhistorische beschrijving

4.2.2.1 Exterieur

4.2.2.1.1 Bouwmassa
De westvleugel heeft  een L-vormige plattegrond. Het gedeelte aan de 
Koningslaan bestaat uit een langgerekt gedeelte met een schilddak, 
ge fl ankeerd door twee vrijwel vierkante hoekpaviljoens met tentda-
ken. Aan het westeinde bevindt zich een ommuurde binnenplaats. 
De langge rekte vleugel langs het bassecour heeft  een schilddak.

4.2.2.1.2 Gevels algemeen
De gevels zijn met een rode baksteen (formaat 21,5 x 10,5/10 x 4 cm) 
opgetrokken in kruisverband (10 l + v = 57 cm). In de koppenlagen 
zijn op de hoeken klezoren aanwezig. Van het metselwerk is dat van 
de lisenen grotendeels oorspronkelijk; de rollagen en een aan zienlijk 
deel van het metselwerk onder en boven de vensters is nieuw. Het 
oorspronkelijke werk is herkenbaar door het ruwe oppervlak, dat 
ontstond bij het met grit verwijderen van de pleisterlaag. Al het 
voegwerk werd bij de res tauratie vernieuwd: knipwerk met een holle 
dagstreep in de lintvoegen.

4.2.2.1.3 Voorgevel vleugel Koningslaan (afb . 17-20)
De gebouwen aan de Koningslaan bestaan uit een langwerpig 
ge bouw tussen twee paviljoens en een ommuurde binnenplaats wes-
telijk van het eindpaviljoen. De langwerpige symmetrisch ingedeel-
de gevel bezit door de hoge, in nissen geplaatste vensters een geslo-
ten karakter. In het mid den bevindt zich een hoge dubbele deur met 
bovenlichten (indeling 5 x 3 + 5 x 3). Ten gevolge van de reconstructie 
naar de zeven tiende-eeuwse toestand werden ook de luiken boven 
de middendeur teruggebracht, waarlangs in vroeger tijd het hooi 
werd aangevoerd, dat op de zolders werd opgeslagen. Door de vol-
komen andere indeling van het interieur betreft  het hier een ‘blinde’ 
uitvoering. De onderkant van de luiken geeft  het vroegere niveau 
van de zoldervloer aan.
De luiken doorbreken de goot en zijn aan weerszijden voorzien van 
breed uitlopende klauwstukken, die op de kroonlijst van het deur-
kozijn rusten. Lisenen verdelen de gevel in gelijke delen tot aan de 
buitenste twee traveeën, waarin nissen zijn aangebracht. In de oost-
vleugel zijn in deze nissen grote deuren geplaatst, als reconstructie 
van de vroegere koetshuisdeuren. Boven de kleine deuren bevindt 
zich een klein boven licht van vijf ruiten breed. De overige detaille-
ring is geheel gelijk aan de gevel op de bassecour. Het metselwerk ter 
plaatse van de nissen is tij dens de restauratie 1981-1984 vernieuwd, 
evenals de rollagen boven en onder de vensters.
De gevels van de hoek- en eindpaviljoens zijn hetzelfde gedetail-
leerd, maar verschillen enigszins van de gevel aan de bassecour. In 
de as be vindt zich de toegangsdeur, met een bovenlicht van 5 x 4 rui-
ten. Het schuifvenster boven de deur heeft  een indeling van 6 x (5 + 5) 
ruiten en is hiermee ruit breder dan de vensters aan weerszijden. 
Tussen de vensters van de begane grond en de eerste verdieping zijn 
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Afb . 17 De vleugel langs de Koningslaan gezien naar het westen 

[foto Moned]

Afb . 18 De vleugel langs de Koningslaan gezien naar het oosten  

[foto Moned]
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Afb . 19 Het oostelijke hoekpaviljoen van de westvleugel  

[foto Moned]

blindnissen aange bracht van een halve steen diep. Deze ontbreken 
aan de bassecour, hoewel deze wel voorkomen op de aan Roman 
toegeschreven tekening. De tijdens de restauratie 1981-1984 nieuw 
opgetrokken gevel van de binnenplaats is geleed met lisenen, welke 
tot boven het opgaande muurwerk uitsteken en die aan de boven-
zijde zijn afgedekt met geprofi  leerde kunststeen platen. De rollaag 
van het muurwerk is voorzien van een loden dekking.

4.2.2.1.4 Achtergevel vleugel Koningslaan (afb . 
21-22)
Bij de restauratie 1981-1984 werden de aanbouwen uit 1911 gesloopt 
en werd voor het restaurant en de vestibule een terras van hardsteen 
tegels aangelegd (afm. 40 x 40 cm). De geleding van deze gevel kon 
wor den gereconstrueerd door bestudering van enkele zeventiende-
eeuwse gravures. Volgens de tekening van Schonck had het eind-
pavil joen geen vensters in deze gevel en waren slechts nissen aange-
bracht. Vóór de restauratie waren tamelijk grote vensters aanwezig, 
waardoor weinig bouwsporen van de oorspronkelijke toestand wer-
den aan ge troff en.
Bij de restauratie werd op de begane grond een drietal vensters 
ge plaatst (indeling 5 x 5) en op de eerste verdieping een schuifven-
ster met een vast kalf tussen twee cirkelvormige nissen [indeling 
5 x (3 + 2)]. Hier boven bevindt zich een dakkapel in eenzelfde detail-
lering als aan de bassecour (indeling 2 x 4 + 2 x 4).

Afb . 20 De gevelopbouw van de vleugel langs de Koningslaan 

[foto Moned]
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Afb . 21 De achtergevel van de westvleugel aan de Koningslaan gezien vanuit de tuin 

[foto Moned]

Afb . 22 De achtergevel van de westvleugel aan de Koningslaan met het westelijke 

hoekpaviljoen gezien vanuit de tuin 

[foto Moned]
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In het langwerpige bouwdeel zijn de 17 traveeën verdeeld door lise-
nen, waarbij opvalt dat de buitenste vier traveeën smaller zijn dan 
de overige, wat ook tot uiting komt in de indeling van de vensters 
(begane grond: smal 2 x 7 + 2 x 7, breed 3 x 7 + 3 x 7; hoge vensters: 
smal 2 x 4 + 2 x 4, b reed 3 x 4 + 3 x 4). In tegenstelling tot de gevel aan 
de Koningslaan beslaan de vensternissen de hele gevelhoogte, waar-
door lisenen met een dubbele sprong van tweemaal een halve steen 
zijn ontstaan. Volgens de oor spronkelijke toestand stonden de stal-
len niet in verbinding met de klos baan. Nu zijn ten behoeve van de 
vestibule en het restaurant vijf dub bele deuren aangebracht, waarbij 
de deuren van het restaurant afk om stig zijn uit de grote eetzaal. De 
meest westelijke deur is smaller dan de overige deuren.

4.2.2.1.5 Kopgevel vleugel Koningslaan
Aan de westzijde van het eindpaviljoen bevindt zich een ommuurde 
plaats, waarbinnen enkele dienstruimten zijn ondergebracht. De 
drie buitengevels van de binnenplaats zijn op gelijke wijze inge-
deeld met li senen die boven het muurwerk uitsteken. De westgevel 
mist echter de grote dubbele opgeklampte deuren van de zuid- en 
noordgevel. Op de eerste verdieping van het hoekpaviljoen zijn twee 
schuifvensters aange bracht [indeling 5 x (4 + 4)]. De overdekte delen 
van de binnenplaats zijn voorzien van een loden roevendak.

4.2.2.1.6 Voorgevel vleugel bassecour (afb . 23-25)
De gevel aan de bassecour wordt verdeeld in een langwerpig 
gebouw met een zadeldak en een iets hoger hoekpaviljoen, voor-
zien van een tentdak. Lisenen verdelen de gevel van het lange bouw-
deel in 19 gelijke traveeën, waarin de vensters en deurpartijen zijn 
geplaatst. De drie in gangen bestaan uit dubbele opgeklampte deuren 
met bovenlichten, waarbij de midden deurpartij, die oorspronke-
lijk als staldeuren fun geerde, verhoogd is uitgevoerd. De oorspron-
kelijke kruisvensters uit 1685 werden gerecon strueerd op basis van 
gevonden bouwsporen, ter wijl op de eerste ver dieping bolkozijnen 
werden geplaatst. De hoge stal ruimte bezat dus twee rijen vensters 
boven elkaar, wat in het oorspron kelijke plan vooral moet zijn ont-
worpen ter wille van de symmetrie met de oostvleugel, waar zich 
een lage tussenverdieping voor het dienstper soneel bevond. 
De kruisvensters [roedenindeling 3 x (5 + 5) + 3 x (5 + 5)] werden Bij 
de res tauratie 1981-1984 geheel nieuw vervaardigd uit samengestelde 
grenen delen, eiken raamhout en roeden van teakhout. Het venster-
glas (Verre Royal) is afk omstig uit Frankrijk. De bovendorpel is in 
het gevelvlak ge plaatst en afgedekt met en loodslab, de stijlen en 
onder dorpel liggen iets terug. De onderramen van de kruisvensters 
en de bolkozijnen (indeling 3 x 5 + 3 x 5) zijn voorzien van eiken lui-
ken, bestaande uit verticale opge klampte delen op een eiken raam-
werk. In de normale, geopende stand zijn de luiken rood van kleur, 
in de gesloten stand donkergroen. Deze kleur wijkt af van de veel 
lichtere groene kleur, welke is te zien op de aquarel uit omstreeks 
1744 van Jan de Beijer, en die gangbaar was in de achttiende eeuw. 
De bovenlichten van de midden deurpartij bezitten een indeling 
van 4 x 3 + 4 x 3 ruiten, de zijdeuren zijn smaller en hoger uitge voerd 
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Afb . 23 De westelijke bassecourgevel 

met het oostelijke hoekpaviljoen 

[foto Moned]

(indeling 2 x 5 + 2 x 5). Het raamhout is wit geschilderd, de kozijnen 
en lijsten hebben een Bentheimer kleur.
De kapconstructie uit 1911 werd bij de restauratie gehandhaafd, daar 
de dakhelling nagenoeg gelijk was aan die uit de zeventiende eeuw. 
Door het verlagen van de gevels werden de kappen eerst gestut, 
waarna men de gehele constructie liet zakken. De hoek- en eindpa-
viljoens kregen wel tijdens de restauratie 1981-1984 nieuwe kappen, 
daar de dakhelling uit 1911 te steil was. Het dak is gedekt met rechts 
dekkende gesmoorde Hollandse pannen, met loden nokken en 
kepers. De houten overkra gende bakgoten zijn eveneens met lood 
bekleed en voorzien van loden hemelwaterafvoeren. Negen dakka-
pellen zijn op regelmatige afstanden in de vensterassen geplaatst. 
Alle kapellen zijn uitgerust met twee naar buiten draaiende ramen 
[indeling 2 x 4 + 2 x 4]. De frontons zijn uitgevoerd met een geprofi -
leerde kroonlijst en een loden bekleding aan de boven- en zijkanten. 
Tegen de stijlen zijn vlakke klauwstukken bevestigd. Ten behoeve 
van de ventilatie op de zolders zijn enkele zijkanten van de dak-
kapellen voorzien van een rooster.
Het hoekpaviljoen onderscheidt zich duidelijk van het andere 
bouwdeel, maar was oorspronkelijk op de begane grond eveneens 
als stalruimte in gebruik. De verhoogde gevel kent geen lisenen en 
is op beide verdiepin gen ingedeeld met drie schuifvensters. Deze 
schuifvensters zijn voorzien van een vaste wisseldorpel, waarachter 
het onderraam naar boven kan schuiven. De middenvensters zijn 
twee ruiten breder dan de overige vensters en accentueren hiermee 
enigszins de middenas [indeling be gane grond 7 x (5 + 5), eerste ver-
dieping 7 x (4 + 4)]. Bij de goot is de dak helling op Franse wijze van 
een zeeg voorzien, overeenkomstig alle an dere vleugelgebouwen. 
Het tentdak wordt bekroond met een vierkante schoorsteen waarop 
smeedijzeren sierwerk met een in bladgoud ver gulde windvaan.
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� Afb . 24 Overzicht van de westelijke 

bassecourvleugel  

[foto Moned]

� Afb . 25 Detail van de westelijke 

basse courvleugel met de gereconstru-

eerde vensters  

[foto Moned]
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4.2.2.1.7 Achtergevel vleugel bassecour (afb . 26)
Volgens de plattegrond van Schonck bevonden zich in de westge-
vel vijf vensters, vier minder dan in de huidige toestand (indeling 
2 x 3 + 2 x 3). De gevel wordt door dubbele lisenen verdeeld in 19 tra-
veeën, welke ter plaatse van de deuren en in het midden iets zijn 
versmald. De schoor stenen bevinden zich ter plaatse van de derde, 
zevende, dertien de en zeventiende travee.

Afb . 26 De achtergevel van de weste-

lijke bassecourvleugel gezien vanuit de 

tuin  

[foto Moned]

4.2.2.1.8 Daken
De reconstructie van Het Loo naar de zeventiende-eeuwse vormge-
ving had tevens als consequentie dat de vleugels langs de bassecour 
verlaagd dienden te worden. Bij de verbouwing van 1911-14 werden 
nieuwe grenen kappen en dakkapellen aangebracht op de vleugelge-
bouwen en de hoek- en eindpaviljoens. Met de restauratie werd het 
muurwerk weer tot zijn oorspronkelijke hoogte verlaagd. De span-
ten, gordingen en het dakbeschot bleken nog in een zodanige staat 
te verkeren, dat deze opnieuw konden worden toegepast. De kappen 
van de hoek- en eindpaviljoens werden echter vernieuwd, omdat 
deze in 1911 een andere helling hadden verkregen. De dakvlakken 
zijn gedekt met leien in maasdekking.

4.2.2.2  Constructie

4.2.2.2.1 Souterrain
In de westvleugel waren en zijn geen kelders aanwezig.

4.2.2.2.2 Draagconstructie 
In de oorspronkelijke situatie was er sprake van enkelvoudige balk-
lagen in de kortste overspanningsrichting die werden ondersteund 
door een muurstijl met gebogen korbelen. De stijlen rustten op 
geprofi leerde zandstenen consoles (afb . 27).
Bij de laatste restauratie kwamen in de vleugels nieuwe samenge-
stelde balklagen tot stand met ter plaatse van elk penant een stalen 
HEA-ligger met daartussen houten balken. 
Boven de vestibule en de Witte Foyer (ruimten 711-713) is een beton-
constructie aangebracht in verband met de daarboven gelegen 
toilet groepen.
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4.2.2.2.3 Kapconstructie
De oorspronkelijke kap rustte op de zolderbalklaag en bestond uit 
een schaargebint, dat met blokkeels aan de muurplaat was bevestigd. 
De sporen waren in de top door middel van haanhouten aan elkaar 
verbon den. Bij de verbouwing van 1911-1914 werden de kapcon-
structies van alle bouwdelen volledig vernieuwd. De kapconstructie 
boven beide hoek paviljoens kregen toen een andere helling.
De keuze voor de zeventiende-eeuwse reconstructie bracht mee dat 
de buitengevels van de vleugels dienden te worden verlaagd tot de 
oor spron kelijke hoogte. 
De kapconstructie boven de vleugel langs het bassecour telt 23 Hol-
landse spanten met dubbele trekplaten, makelaar en kreupele stij-
len. Het dakbeschot bestaat uit kraaldelen. Bij de laatste res tauratie 
zijn ter ver steviging van de constructie metalen strippen en bou ten 
aange bracht.
De kapconstructie boven de vleugel langs de Koningslaan telt 19 23 
Hol landse spanten met dubbele trekplaten, makelaar en kreupele 

Afb . 27 Reconstructie van de dwars-

doorsnede van de oorspronkelijke 

zeventiende-eeuwse kapconstructie. 

De korbelen rustten op zandstenen 

consoles  

[tekening Moned]
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stijlen. Het dakbeschot bestaat uit kraaldelen. Bij de laatste res-
tauratie zijn ter ver steviging van de constructie metalen strippen en 
bou ten aange bracht. De kapconstructie van de vleugel aan de basse-
cour telt 23 vergelijkbare spantconstructies. De kappen van de beide 
hoekpaviljoens zijn in 1984 volledig vernieuwd.

4.2.3 Waardering

4.2.3.1 Exterieur/gevels
De voor- en achtergevels van de Koningslaan- en de bassecourvleu-
gel zijn nog voor een belangrijk deel oorspronkelijk. Bij de laatste 
restauratie zijn ontbrekende delen aangevuld en is het geheel zorg-
vuldig gerestaureerd. Er is sprake van hoge monumentwaarden.

4.2.3.2 Begane grond
De indeling van de begane grond kwam grotendeels tot stand bij de 
laatste restauratie. In de vleugel aan de Koningslaan zijn drie ver-
trekken ondergebracht met belangrijke interieurs of onderdelen 
daarvan die van elders uit het paleis afk omstig zijn en hier werden 
hergebruikt. Het gaat om het restaurant (ruimte 710), waarvan de 
wanden zijn bekleed met van elders afk omstig goudleer en het pla-
fond is samengesteld met elementen uit de vroegere balzaal uit de 
periode Peters. De vroegere audiëntiezaal (ruimte 715) bevond zich 
oorspronkelijk op de bel-etage van het corps de logis (ruimte 200) 
heeft  een uitzonderlijk rijk interieur in neo-Lodwijk XIV-stijl. De 
ruimte is een fraai voorbeeld van het restauratiewerk van architect 
J.J. van Nieukerken. Bijzonder waardevol zijn de door W.A. Fabri 
aangebrachte schilderingen. De vroegere werkkamer van prins 
Bernhard (ruimte 715) heeft  een eiken betimmering met geschilder-
de behangsels van Dirk Dalens III. In al deze ruimten is sprake van 
uitzon-derlijk hoge monumentwaarden. De Witte Foyer (ruimte 711) 
is een goed voorbeeld van de ontwerp- en restauratiepraktijk van 
Ir. Baron J.A. van Asbeck, waarbij bijzondere marmerreliëfs werden 
hergebruikt. Ook hier is sprake van hoge monumentwaarden.
De verdere inrichting van de ruimten van de vleugel aan de 
Koningslaan en de bassecourvleugel dateert van de laatste restaura-
tie en is op daarna op sommige plaatsen nog eens aangepast. Hier is 
sprake van indiff erente monumentwaarden.

4.2.3.3 Eerste verdieping
De inrichting van de verdiepingen van de beide hoekpaviljoens aan 
de Koningslaan dateert van de laatste restauratie. Hetzelfde geldt 
voor de verdieping boven de Witte Foyer en de verdieping van de 
bassecourvleugel. Er is sprake van indiff erente monumentwaarden.

4.2.3.4 Zolder/kap
De kapconstructies dateren, met uitzondering van die van de pavil-
joens aan de Koningslaan, uit de periode Peters. Er is sprake van 
positieve monumentwaarden. De kappen boven de twee genoemde 
paviljoens dateren van de laatste restauratie. Deze hebben een indif-
ferente monumentwaarde.
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4.2.4 Ruimteboek westvleugel

Algemeen
De westvleugel kreeg een geheel andere aanpak dan de oostvleu-
gel. Alle aanbouwsels uit 1911 werden gesloopt en ook de indeling 
uit die tijd werd volledig verwijderd. Hiermee verdwenen de vele 
personeelsver trekken en de in 1911 overgebrachte schouwburgzaal. 
De vleugel aan de bassecour werd bestemd voor wisselende exposi-
ties op de begane grond, terwijl op de eerste verdieping het Museum 
van de Kanselarij der Nederlandse Orden een plaats kreeg. In de 
vleugel aan de Koningslaan werden het restaurant, de keukens en 
een ontvangstzaal ondergebracht, wat de mogelijkheid bood om een 
aantal overgebleven interieurs uit het paleis hier een plaats te geven. 
Zo verhuisde de betimmering van de grote eetzaal naar het restau-
rant en werd de uit 1902 daterende betim mering van de vestibule 
bestemd voor de ontvangstzaal. Ook de betim mering uit de jaren 
vijft ig van de vorige eeuw met achttiende-eeuwse wandschilderin-
gen, die voor de restauratie tot de vertrekken van prins Bernhard 
behoorde werd verplaatst. Hiermee bleven waardevolle interi eurs 
van Het Loo bewaard, die hadden moeten wijken in het restauratie-
plan van het corps de logis en de paviljoens.
De vleugel langs de bassecour, die tot in de negentiende eeuw als 
stal had gefunctioneerd werd tot één grote ruimte herschapen met 
een vloer van gele IJsselklinkers, waarin de vroegere paardenboxen 
met rode klin kers zijn aangeduid. Tussen de bassecour en de klos-
baan werd een apar te doorgang gemaakt voor de bezoekers aan het 
restaurant. In 1987 werd deze doorgang verbreed, toen bleek dat 
de ingang van het restau rant aan de Koningslaan niet goed functi-
oneerde. De keuken en ruimtes voor het personeel bevinden zich 
voorbij het restaurant aan het einde van de westvleugel. Ook con-
structief werden de vleugels grondig aange pakt. Om de vloeren 
geschikt te maken voor de museumfunctie werd in het midden tij-
dens de restauratie een nieuwe funderings plaat gestort, waarop een 
nieuwe betonvloer kwam te rusten. Ook de verdiepingsvloeren wer-
den nieuw aan gelegd, veelal in beton. Vanwege de tijdens de restau-
ratie 1981-1984 nieuwe vensters was veel herstelwerk aan de gevels 
noodzakelijk, terwijl ook hele gevelvlakken moesten worden aange-
vuld ter plaatse van de gesloopte aanbouwen. De kap uit 1911 kon 
gehandhaafd blijven en werd 40 cm verlaagd. Door de afwijkende 
helling van de hoek- en eindpavil joens werden hier bij de restauratie 
nieuwe prefab kap pen aan gebracht.



Faseringsplattegrond

Waarderingsplattegrond 

Ruimte 701-702, 705
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4.2.4.1 Begane grond

Ruimte 701: Koude keuken 
(Vis, IV, 89)
Restauratietekeningen W2-147, -149a

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Op het einde van de vleugel langs de Koningslaan bevond zich een 
om muurde open plaats. Bij de restauratie kwam hier een aantal 
ruimten tot stand voor van de restaurantkeuken in het aangrenzen-
de pa viljoen.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Nieuwe vloer van bruine tegels (afmetingen 20 x 20 cm) in 
dam bordverband (1984). In de vloer is een bronzen afvoerput opge-
nomen.
Wanden • De wanden zijn tot aan het plafond betegeld met witte 
half matte tegels (afmetingen 10 x 10 cm).
Deuren • Twee nieuwe paneeldeuren in een houten kozijn, waarbij 
het bovenste paneel van de deur naar ruimte 701b van glasruiten is 
voorzien (indeling 3 x 4 ruiten).
Vensters • Twee roeden ramen (indeling 4 x 4) met een lexaanplaat 
in alu mi nium profi el bevestigd aan de binnenkant. De dagkanten 
van de vensters zijn aan de binnenzijde is betegeld. Het houtwerk is 
wit geschil derd.
Hang- en sluitwerk • Messing knop en slot naar 701f; messing deur-
kruk naar 702 en ijzeren deurkruk naar 701b.
Plafond • Het plafond is opgebouwd uit aluminium elementen van 
ca. 50 x 50 cm, waarin de lichtbakken zijn opgenomen.
Verlichting • Lichtbakken 150 x 50 cm, met twee Tl-buizen per bak.

Ruimte 701a: Fietsenberging/opslag keuken 
(Vis, IV, 89)
Restauratietekeningen W2-186

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Bij de restauratie werd het vertrek nieuw opgebouwd.

Bouwkundige beschrijving
Vloer Nieuwe vloer van bruine tegels (afmetingen 20 x 20 cm) in 
dam bordverband. In de vloer is een bronzen afvoerput opgenomen.
Wanden • Plint van witte tegels (afmetingen 15 x 15 cm), waarboven 
wit schuurwerk. Zowel bij de plint als het plafond is vochtschade 
zichtbaar.
Deuren • Naar buiten draaiende, dubbele opgeklampte deur, dik 6 
cm, in een houten kozijn. De onderdorpel is van hardsteen. De deur 
is donker groen geschilderd, het kozijn in Bentheimer kleur.
Vensters • -.
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Hang- en sluitwerk • Nieuwe smeedijzeren knoppen en deurkruk-
ken; mes sing sloten.
Plafond • Houten delen, waarin ventilatie gaten zijn aangebracht 
vanwege vochtproblemen. Kleur: grijs.
Verlichting • Dubbele tl-armaturen. 

Ruimte 701b: Binnenplaats 
(Vis, IV, 90)

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Straatklinkers (afmetingen 22 x 5 cm) in halfsteens verband. 
Tegen de oostwand is een schrobput opgenomen.
Wanden • Schuurwerk van grijze cement. In de hoeken is de aan-
zet van de pilasters van de buitengevel zichtbaar. De kozijnen van 
de deuren en vensters zijn geschilderd in een Bentheimer kleur; de 
deuren zijn don kergroen, het raamhout is wit geschilderd. De platte 
daken zijn voorzien van overkragende gootbakken met loden goten. 
Ook de regenwater pijpen zijn vervaardigd in lood.
Deuren • Nieuwe dubbele opgeklampte poortdeuren in de noord- 
en zuid gevel, gevat in een houten kozijn. De andere deuren worden 
beschreven bij de aangrenzende vertrekken.
Vensters • Twee roedenramen (indeling 4 x 4) in de oostgevel, met 
een lexaanplaat in aluminium profi el bevestigd aan de binnenkant. 
Het ven ster is van boven te openen. De raamsponning aan de bin-
nenzijde is be tegeld. Het houtwerk is wit geschilderd.
Hang- en sluitwerk • De poortdeuren hebben drie ijzeren gehengen 
per deur en zijn aan de boven en onderzijde voorzien van grendels.

Ruimte 701c: Meterkast en berging 
(Vis, IV, 90)

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Nieuwe vloer van bruine tegels (afmetingen 20 x 20 cm) in 
dam bordverband. In de vloer is een afvoerput opgenomen.
Wanden • Wit stucwerk.
Deuren • Naar buiten draaiende, opgeklampte deur, dik 5 cm, in een 
hou ten kozijn voorzien van een kraal. De onderdorpel is van hard-
steen. De deur is donkergroen geschilderd, het kozijn in Bentheimer 
kleur.
Vensters • -.
Hang- en sluitwerk • Smeedijzeren gehengen en deurkrukken.
Plafond • Wit stucwerk.
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Ruimte 701d: Drankenberging 
(Vis, IV, 90)

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Nieuwe vloer van bruine tegels (afmetingen 20 x 20 cm) in 
dam bordverband. In de vloer is een bronzen afvoerput opgenomen.
Wanden • Plint van witte tegels (afmetingen 15 x 15 cm), waarboven 
wit schuurwerk.
Deuren • Naar buiten draaiende, opgeklampte deur, dik 5 cm, in een 
hou ten kozijn voorzien van een kraal. De onderdorpel is van hard-
steen. De deur is donkergroen geschilderd, het kozijn in Bentheimer 
kleur.
Vensters • -.
Hang- en sluitwerk • Smeedijzeren gehengen en deurkrukken.
Plafond • Houten delen; kleur: grijs.
Verlichting • Dubbele tl-armaturen.

Ruimte 701e: Koelcel 
(Vis, IV, 90)

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Vloer van bruine tegels (afmetingen 20 x 20 cm).
Wanden • Plint van witte tegels (afmetingen 15 x 15 cm), waarboven 
wit schuurwerk.
Deuren • Naar buiten draaiende, opgeklampte deur, dik 6 cm, in een 
hou ten kozijn voorzien van een kraal. De onderdorpel is van hard-
steen. De deur is donkergroen geschilderd, het kozijn in Bentheimer 
kleur.
Vensters • -.
Hang- en sluitwerk • Smeedijzeren gehengen en knoppen.
Plafond • Houten delen; kleur: grijs.
Verlichting • Dubbele Tl-armaturen.

Ruimte 701f: Magazijn 
(Vis, IV, 90)

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Vloer van bruine tegels (afmetingen 20 x 20 cm) in 
dambordver band. In de vloer is een bronzen afvoerput opgenomen.
Wanden • De wanden zijn tot aan het plafond betegeld met witte 
half matte tegels (afmetingen 10 x 10 cm).
Deur • Paneeldeur in een houten kozijn.
Vensters • -.
Hang- en sluitwerk • Messing kruk en slot.
Plafond • Vrij hangend stucplafond op steengaas. 
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Ruimte 702: Trappenhuis 
(Vis, IV, 94)
Restauratietekeningen W2-137a/g, -147

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Het trappenhuis werd geheel nieuw gebouwd en sluit aan de noord-
zijde aan tegen en betonnen leidingschacht.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Nieuwe vloer van bruine zoutverglaasde tegels (afmetin-
gen 20 x 20 cm) in dambordverband. In de vloer is een kokosmat 
(130 x 130 cm) opgeno men. De bordessen zijn van beton waarop 
dezelfde plavuizen.
Wanden • Witte plinttegel (13 x 13 cm), waarboven wit pleisterwerk.
Trap • Nieuwe bordestrap, vervaardigd van uit een stuk gegoten 
beton elementen tussen de bordessen, waarop eiken treden, dik 4 
cm. Aantal optreden: 8/ bordes/ 8/ tussenverdieping/ 8/ bordes/ 5/ 
eerste verdieping/ 9/ bor des/ 7/ zolder. Optrede: 20 cm hoog, aan-
trede 24 cm. De ‘vrije’ leuning is vervaardigd van smeedijzer met 
een ‘Marot’-detaillering, waarop een geprofi leerde eiken handlijst.
Deuren • Nieuwe dubbele opgeklampte deur in een houten kozijn 
met een boven licht (roedenindeling 5 x 4). Het houtwerk is grijs 
geschilderd.
Vensters • Op de eerste verdieping een nieuw roedenraam met 
midden kalf [indeling 5 x (4 + 4)]. Het onderste raam kan achter het 
kalf naar boven worden geschoven. Er is geen dubbele beglazing 
toegepast, het hout werk is wit geschilderd.
Hang- en sluitwerk • Messing deurkruk en sloten op de binnendeu-
ren; smeedijzeren deurkruk op de buitendeur.
Plafond • Wit pleisterwerk met een 10 cm brede stucband langs de 
wan den.
Verlichting • Matglazen plafonnière.



43

bouwhistorisch onderzoek Paleis Het Loo, Apeldoorn deel 4 vleugels

Ruimte 705: Keuken restaurant
(Vis, IV, 94)
Restauratietekeningen W2-149, -191, -196

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
De begane grond maakte oorspronkelijk deel uit van de paardenstal. 
Nu verbouwd tot keuken van het restaurant, waarin het trappenhuis 
702 werd opgenomen.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Nieuwe vloer van bruine tegels (afmetingen 20 x 20 cm) in 
dam bordverband.
Wanden • De wanden zijn tot aan het plafond betegeld met witte 
half matte tegels (afmetingen 10 x 10 cm).
Deuren • De deur naar ruimte 702 is een brandwerend uitgevoerde 
pa neeldeur, grijs geschilderd. De deur naar het restaurant bestaat uit 
een dubbele schuifdeur met panelen, waarbij het bovenste paneel 
van glas ruiten is voorzien, (indeling 2 x 5 ruiten). De dagkant van de 
deuropening is betimmerd.
Vensters • In de noordwand drie vensters met roederamen (indeling 
5 x 5 ruiten) met een lexaanplaat in aluminium profi el bevestigd aan 
de bin nenzijde. De vensters zijn aan de bovenzijde te openen. In de 
zuidwand bevinden zich twee vensters met een middenkalf (ruitin-
deling 5 x (4 + 4)). Het houtwerk is wit geschilderd.
Hang- en sluitwerk • Messing deurkrukken, sloten en knoppen.
Plafond • Verlaagd plafond, opgebouwd uit aluminium elementen 
van ca. 50 x 50 cm, waarin de lichtbakken zijn opgenomen.
Verlichting • Gesloten lichtbakken 150 x 50 cm, met twee Tl-buizen 
per bak.
Inventaris • Roestvast stalen aanrechtbladen, keukeninstallatie en 
tafels ten behoeve van het serviesgoed.



Faseringsplattegrond

Waarderingsplattegrond 

Ruimte 706-709
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Ruimte 706/708: Garderobe 
(Vis, IV, 94)

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Bij de restauratie werd het vertrek vernieuwd.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Nieuwe vloer van hardsteen tegels (afmetingen 44 x 44 cm) 
in dambordver band.
Wanden • De wanden zijn tot aan het plafond betegeld met witte 
half matte tegels (afmetingen 10 x 10 cm).
Deuren • Twee paneeldeuren in een houten kozijn.
Vensters • -.
Hang- en sluitwerk • Messing krukken en sloten.
Plafond • Wit stucplafond met een 10 cm brede stucband langs de 
wan den.
Verlichting • Plafonnière in het garderobe; bollampen in de toilet-
ten.

Ruimte 707a, -b, -c: WC Unit dames 

Ruimte 709a, -b, -c: WC Unit heren 
(Vis, IV, 95)

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Nieuwe vloer van hardstenen tegels (afmetingen 44 x 44 cm) 
in dambord verband.
Wanden • De wanden zijn tot aan het plafond betegeld met witte 
half matte tegels (afmetingen 10 x 10 cm).
Deuren • Twee paneeldeuren in een houten kozijn.
Vensters • -.
Hang- en sluitwerk • Messing krukken en sloten.
Plafond • Wit stucplafond met een 10 cm brede stucband langs de 
wan den.
Verlichting • Plafonnières; in de douche een bollamp.
Inventaris • In het voorportaal een wit aardewerken wastafel met 
ronde spiegel. Tegen de oostwand bevindt zich een kastenwand met 
zes op bergkasten. In het toilet een wit aardewerken toiletpot met 
stortbak.



Faseringsplattegrond

Waarderingsplattegrond 

Ruimte 710
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Ruimte 710: Restaurant1 
(Vis, IV, 95)
Restauratietekeningen W2-150, -150a, 151a/k, -192

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Na het gereedkomen van het nieuwe stallencomplex werd in 1911 
de schouwburgzaal overgeplaatst van de oost- naar de westvleugel. 
Hierbij werd de inrichting van de schouwburgzaal gewijzigd. Toen 
bij de res tauratie de grote eetzaal werd afgebroken, werd de betim-
mering zorg vuldig gedemonteerd en overgebracht naar de westvleu-
gel. De vijf ge schilderde jachtvoorstellingen op leer waren in 1971 
reeds zo’n 15 jaar opgeslagen bij Mak van Waay N.V. te Amsterdam. 
Zij verbeelden ach tereenvolgens: de Hertenjacht (453 x 423 cm – 5 
banen), de Eendenjacht (455 x 356 cm – 5 banen), de Leeuwenjacht 
(466 x 420 cm – 5 banen), de Berenjacht (465 x 352 cm – 5 banen) 
en de Vrouwenjacht (467 x 499 cm – 7 banen). De schilderingen zijn 
in banen van ca. 70 cm breedte aan elkaar genaaid. Oorspronkelijk 
wilde Van Asbeck de schilderingen toepassen in het gebouw ‘De 
Vereniging’ te Tiel. Op zijn verzoek werd een onderzoek ingesteld 
naar de mogelijkheden en kostenaspecten van een restauratie. Het 
onderzoek werd uitgevoerd door T. Stambolov, H. Bloedhouwer en 
H.A.B. van Soest. De restauratiekosten werden geschat op ƒ 30.000,- 
tot ƒ 35.000,-. In 1972 werd een nieuwe kostenraming gemaakt, nu 
om de schilderingen te gebruiken voor het Oude Loo. Het totaalbe-
drag voor de restauratie bedroeg inmiddels ruim ƒ 143.000,-. Door 
de minister van Financiën werd echter geen toestemming verleend. 
Uiteindelijk is door de restauratiecommissie besloten het goudleer 
aan te kopen en toe te passen in Paleis Het Loo. Volgens Sluyterman 
sierde het goudleer de zalen van ‘t Steen bij Vilvoorde, het rijke ver-
blijf dat Rubens in die tijd met grote pracht voor zichzelf had laten 
inrichten en bewoonde.2 In zijn voorlopig rapport over de herkomst 
van het goudleer veronderstelt H.A.B. van Soest dat de jachtvoor-
stellingen zijn vervaardigd door de Antwerpse goudleermaker Jaco-
bus Bloemaarts. Een defi nitief bewijs is hiervan (nog) niet geleverd. 
In 1984 is het goudleer geplaatst in het res taurant, zonder dat het 
werd gerestaureerd. Om het enigszins toonbaar te maken werd het 
behandeld door de Maatschap ten behoeve van het Restaureren en 
Conserveren van Goudleer te Den Haag en begeleid door het Cen-
traal Laboratorium te Amsterdam. Het leer werd stofvrij en schoon 
gemaakt met een middel dat organisch vuil verwijdert. De meest 
storende scheuren zijn geplakt en beschadigingen geretoucheerd. 
Een defi nitieve restauratie vond plaats in de periode 1988-1993 door 
H.A.B. van Soest en W.S. Janse.3

1  Renting 2012, 132.

2  Sluyterman 1925, 242-243, 246-247; Koldeweij 1992, 23-24

3  A.W. Vliegenthart, Het Loo, een paleis als museum. Journaal van een restauratie (Apeldoorn 

2006) 180.
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Afb . 710-1. 

Het restaurant gezien naar het westen

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Nieuwe vloer van drie kleuren zand- en hardsteen tegels, 
gelegd in dam bordverband met een patroon van blokken en banden 
(1984).
Wanden algemeen • Eiken lambrisering, deur- en raampartijen, 
afk omstig uit de grote eetzaal aan de oostzijde. In de hoeken is een 
goudgele wandbespanning aangebracht, terwijl de grote wandvlak-
ken zijn gevuld met spiegelvelden en goudleer behang. Het goudleer 
is tijdens de res tauratie 1981-1984 in eiken lijsten gevat en met was 
op kleur gebracht.
Wand zuid • de leeuwenjacht, de vrouwenjacht (de dans) en de 
herten jacht; de panelen zijn opgesteld tussen vier spiegelvelden 
(indeling spie gels 2 x 3 + 2 x 2). Wand west: de berenjacht. Wand oost: 
de eendenjacht. 
Wand noord • De wand telt zeven venstertraveeën, waarvan de mid-
delste drie zijn voorzien van openslaande deuren, iedere vensterpar-
tij bestaat uit een ondervenster met middenstijl (indeling vensters 
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links van de deu ren 2 x 6 + 2 x 6; rechts van de deuren 3 x 5 + 3 x 6) 
en een bovenvenster (indeling links 2 x 3 + 2 x 3; rechts 3 x 3 + 3 x 3). 
De linker deurpartij is smaller dan de twee rechter deurpartijen en 
kent een raamindeling gelijk aan de linker vensters. De raaminde-
ling van de rechter deurpartijen is gelijk aan de rechter vensters. Het 
zitgedeelte van de vensterbanken is tijdens de restauratie 1981-1984 
nieuw uitgevoerd. 
Aan de oost- en westwand bevinden zich aan weerszijden twee 
deurpar tijen met een eiken bovenpaneel gevat in een geprofi leerde 
kozijnlijst. Aan de westzijde is boven de deuren een balkon aange-
bracht, waarach ter een ruimte aanwezig is voor muzikanten. Het 
hekje is vervaardigd uit zes gesneden balusters met een geprofi -
leerde handlijst. Tegen de oost wand bevinden zich boven de deuren 
geschilderde imitatiebalkons.
Deuren • Vier hergebruikte dubbele paneeldeuren uit 1914 in de 
west- en de oostwand, met drie panelen per deur. De deuren tus-
sen het restaurant en de vestibule zijn inmiddels verwijderd. In de 

Afb . 710-2. 

De oostwand van het restaurant



bouwhistorisch onderzoek Paleis Het Loo, Apeldoorn deel 4 vleugels

50

Afb . 710-3. 

Een van de goudleer behangsels

noordwand drie nieuwe dubbele paneeldeuren, waarvan het boven-
ste gedeelte is voorzien van glasruiten. De linker deur is smaller 
dan de twee rechter deuren (roe denindeling links 2 x 6 + 2 x 5; rechts 
3 x 6 + 3 x 6).
Vensters • De wand achter telt zeven traveeën, waarvan de middel-
ste drie zijn voorzien van openslaande deuren. ledere vensterpartij 
bestaat uit een ondervenster met middenstijl (indeling vensters links 
van de deuren 2 x 5 + 2 x 6; rechts van de deuren 3 x 5 + 3 x 5) en een 
bovenvenster (roe denindeling links 2 x 3 + 2 x 3; rechts 3 x 3 + 3 x 3). In 
de venster banken is de luchtbehandelingsinstallatie aangebracht. De 
schuin geplaatste panelen naast de vensters zijn afk omstig uit de eet-
zaal.
Hang- en sluitwerk • Messing deurkrukken en sloten (1914).
Plafond • Wit stucplafond waarvan de ornamenten en de modillons 
afk  omstig zijn van de grote eetzaal. In het plafond is de afzuiging 
van de luchtbehandelingsinstallatie aangebracht.
Verlichting • Drie kronen van messing en kristal.
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Afb . 710-4. Detail van een van de schilderingen op het goudleerbehang

Afb . 710-5. Het stucplafond van het restaurant in 1984 aangebracht met gebruik-

making van onderdelen van het plafond in de vroegere balzaal
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Waarderingsplattegrond 

Ruimte 711-713



53

bouwhistorisch onderzoek Paleis Het Loo, Apeldoorn deel 4 vleugels

Ruimte 711a: Invalidentoilet 
(Vis, IV, 97)

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Nieuwe hardsteen tegels (40 x 40 cm), in dambordverband, 
af werking ge zoet.
Wanden • Geheel betegeld met halfmatte witte tegels (10 x 10 cm).
Deuren • Nieuwe deuren met twee panelen.
Vensters • -
Plafond • Wit stucplafond met een ca. 10 cm brede stucband langs 
de wanden.
Verlichting • Twee matglazen wandlampjes, aan weerszijden van de 
spie gel
Sanitair • Witte closetpot, een wastafel met spiegel en wit gecoate 
beu gels.

Ruimte 711b: Trap 
(Vis, IV, 97)
Restauratietekeningen W2-183, -184

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
De bij de restauratie aangebrachte trap geeft  toegang tot de dames- 
en herentoiletten op de eerste verdieping.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • De vloer van het bordes bestaat uit hardsteentegels (40 x 40 
cm).
Wanden • Geheel betegeld met halfmatte witte Johnsontegels (10 x 10 
cm).
Trap • Trap met hardstenen treden, stootborden en harpstukken. 
Aantal optreden 11/ bordes/ 9. Optrede 20 cm hoog, aantrede 21 cm. 
Dikte van de treden 4 cm. De leuningen bestaan uit een ijzeren buis 
die aan het uiteinde is gekruld.
Plafond • Wit stucplafond met een ca. 10 cm brede stucband langs 
de wanden.
Verlichting • Een plafonnière.

Ruimte 711/712/713: Vestibule/Witte foyer 
(Vis, IV, 99)
Restauratietekeningen W2-57, -153a/i, -158, -159, -161

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Bij de restauratie werd dit gedeelte geheel opnieuw inge deeld in een 
entree, een vestibule en een garderobe. De entree ter plaatse van de 
oor spronkelijke stalingang werd gereconstrueerd en voorzien van 
opge klampte staldeuren, waarin twee kleinere deuren zijn opgeno-
men. Naar het terras en de ‘boullegrin’ of ‘klosbaan’ werden twee 
dubbele deuren aangebracht. In de wanden zijn een aantal wit mar-
meren reliëfs opgenomen met beeltenissen welke afk omstig zijn van 
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het passagiersschip de ‘Oranje’. Koning -stadhouder Willem III en 
koning Willem I zijn vervaardigd door Oswald Wenckebach (1895-
1962), die ook verant woordelijk was voor de profi el portretten van 
koning Willem III en prins Hendrik. Lambertus Zijl (1866-1947) 
maakte het portret van konin gin Wilhelmina, terwijl de beeltenissen 
van prinses Juliana en prins Bernhard van de hand zijn van Gerrit 
van der Veen (1902-1944).4 

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Nieuwe vloer van Öland-, hardsteen- en Namense tegels, 
gelegd in dam bordverband met een patroon van blokken en banden. 
De vloer van de entree is gedeeltelijk bedekt door een kokosmat.
Wanden • Wit geschilderde eiken wandbetimmering tot aan het 
plafond. De paneelindeling van de lambrisering zet zich boven de 
lambrislijst voort, maar wordt plaatselijk afgewisseld door marme-
ren reliëfs en spie gels. De deuren worden gefl ankeerd door vlakke 
pilasters met kapitelen volgens het profi el van de plafondlijst. 
Deuren • Dubbele paneeldeur naar ruimte 710, afk omstig uit de gro-
te eet zaal. glasdeuren met roedenindeling (3 x 7 + 3 x 7) naar ruimte 
712 en het terras. Deur naar de ontvangstzaal (indeling 3 x 6 + 3 x 6), 

4  J.H. Suttorp, ‘De trots van de “Nederland”’, 20(1989) 3-8. De Oranje werd op 8 septem ber 

1938 te water gelaten door koningin Wilhelmina en maakte de offi  ciële proefvaart 15 juli 1939 

met aan boord ZKH prins Bernhard. In 1964 werd het schip verkocht aan de Itali aanse rederij 

Flotta Lauro. De reliëfs werden gedemonteerd en overgebracht naar het Scheepvaartmuseum 

te Amsterdam. Het reliëf met Willem de Zwijger overleefde het transport niet. In 1979 zonk de 

Oranje onder de nieuwe naam Angelina Lauro in de Grote Oceaan. De zeven reliëfs werden in 

1981 overgedragen aan Paleis Het Loo (citaat Vliegent hart 2006, 179; noot 384).

Afb . 711-1. Overzicht van de Witte Foyer
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Afb . 711-4  Het marmerreliëf van koning 

Willem I door Oswald Wenckebach 

Afb . 711-2. De Witte Foyer met de buitengevel naar de tuin. Op de achtergrond de 

toegang tot de Wilhelminazaal

Afb . 711-3. Het marmerreliëf met 

koning-stadhouder Willem III door 

Oswald Wenckebach
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waarin spiegels zijn aangebracht. Opgeklampte eiken deur naar 
de Koningslaan, waarin twee kleinere deuren zijn opgenomen. De 
smeedijzeren gehengen zijn ieder voorzien van twee scharnierpun-
ten.
Vensters • Twee vensters met middenstijl (roedenindeling 
3 x 6 + 3 x 6).
Hang- en sluitwerk • Messing deurkrukken en sloten.
Plafond • Vlak houten plafond van grenen delen. Langs de wanden 
is een 12 cm brede band aangebracht.
Verlichting • In de vestibule verguld ijzeren wandarmaturen; aan de 
korte wanden 2 x 3 kaarslampen, aan de lange wanden 6 x 2 kaars-
lampen. In de garderobe kunststof spiegelroosters met tl-verlichting.

Ruimte 714/714a: Entree woning en berging 
(Vis, IV, 101)

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Bij de restauratie werd de verdieping van het hoekpaviljoen inge-
richt als woning en kreeg deze een aparte opgang en berging op de 
begane grond. 

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Nieuwe vloer van hardstenen tegels (afmetingen 40 x 40 
cm) in dambordverband. In de vloer is een kokosmat (120 x 120 cm) 
opgeno men.
Wanden • Plinttegel (13 x 13 cm) in verschillende tinten wit, waarbo-
ven wit pleisterwerk.
Deuren • Dubbele opgeklampte buitendeur in een houten kozijn 
met een bovenlicht (ruitindeling 6 x 4). Het houtwerk is grijs geschil-
derd. Paneel deur tussen 714 en 714a. Kozijnen en deuren nieuw
Vensters • Drie schuifvensters met middenkalf in 714 en 714a [inde-
ling 5 x (4 + 4)]; het venster aan de bassecour [5 x (5 + 5)].
Trap • Steektrap met bordessen, vervaardigd van uit blank Ame-
rikaans grenen. Aantal optreden: 12/ bordes/ 2/ bordes/ 11/ eerste 
verdieping, verdieping/ 9/ bordes/ 7/ zolder. Optrede: 20 cm hoog, 
aantrede 24cm. De treden zijn 4 cm dik. Langs de wand zijn de tre-
den in de boom beves tigd, aan de vrije zijde zijn de treden op de 
boom aangebracht en voor zien van kardoezen en houten gedraaide 
balusters. De onderzijde is be timmerd met vlakke houten delen, en 
doet dienst als bergkast. Vanaf het eerste bordes is een houten plint 
aangebracht. Langs de wand is een geprofi leerde houten leuning 
bevestigd. Het houtwerk is lichtgrijs ge schilderd, en de trap inclusief 
bordessen is voorzien van een donker blauwe, dichtpolige loper.
Hang- en sluitwerk • De buitendeur is voorzien van smeedijzeren 
grendels en deurkruk en een messing knop en slot; de binnendeur 
bezit een pok houten knop.
Plafond • Wit pleisterwerk op steengaas, 10 cm brede stucband langs 
de wanden.
Verlichting • Een bollamp.
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Ruimte 715: Ontvangstzaal 
(Vis, IV, 101)
Benaming 2012 Wilhelmina-zaal5

Restauratietekeningen Wanden O-185 t/m 189, W-214, -214a/g
 Vloer O-232, -270, W-212
 Plafond W-213
 Details W-307, -161, -164, -165a/c

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis 
De betimmering van deze zaal is afk omstig uit de vestibule van het 
corps de logis (thans ruimte 200)6, waar deze tussen 1898 en 1902 
was aange bracht naar ontwerp van de architect Van Nieukerken, 
waarbij een lam brisering werd aangebracht en aan de westwand een 
schouw naar ont werp van Marot werd toegevoegd. Een eerste voor-
stel met een vrijere inter pretatie van de Lodewijk XIV-stijl werd niet 
uitgevoerd. De pilasters werden vervaardigd naar die van de trap-
zaal in het corps de logis. Aan de oostwand werd een borstbeeld in 
een nis aangebracht, welke sedert 1863 op het Loo aanwezig was. 
De in 1823 aange brachte glasdeuren met empireverdeling werden 
reeds ten tijde van koning Willem lll vervangen. De ruiten werden 
in 1902 vervangen door spiegels. Boven de deuren werden ronde 
decoratieve ornamenten aan gebracht, waarin schilderingen van 
bloemenvazen door Willem A. Fabri. Deze vervaardigde tevens de 
wandschilderingen, waarbij hij zich liet in spireren door oude gravu-
res van Scherm uit 1699/1700. Achtereenvol gens schilderde hij aan 
de westzijde (nu zuidzijde) links: ‘Gezicht van ‘t ampitheater over de 
groote tuin naar ’t hof ’. De westzijde rechts: ‘De fontein van Hercules, 
met die van de groote sprong voor ’t amphithea ter’. De oostzijde (nu 
noordzijde) links: ‘‘t Koningshuis op ‘t Loo, door de laan komende van 
Apeldoorn gezien’. De oostzijde rechts: ‘De fontein van de Koninklijke 
dooreengevlochte naam, voor de veiver’. Het plafond werd door Fabri 
geschilderd op doek, naar voorbeelden van Daniel Marot; het beeld- 
en snijwerk werd uitgevoerd door Augustus Alexander; het schrijn-
werk door de fi rma Eckhart. De parketvloer dateert reeds van 1882, 
toen koning Willem III de vestibule liet veranderen in een salon. De 
zaal werd toen ook gebruikt als eetzaal. De door Van Nieuker ken 
ontworpen inrichting was een gaaf voorbeeld van een neo-Marot 
interieur, gebaseerd op enkele gravures en gevonden bouwdetails. 
De afwerking met de decoratieve schilderingen vormde een eenheid 
die niet kon worden aangetast. Voor de architect en de restauratie-
commissie was het vertrek echter een obstakel, dat vooral ruimtelijk 
het herstel van de oorspronkelijke open doorgang tussen de vesti-
bule en het trappen huis in de weg stond. Het vormde een der kern-
punten van het restaura tieplan, dat vooral het visueel maken van 
deze oorspronkelijke formele entree beoogde. Op Het Loo, huis van 
het staatshoofd, vormde de op volging van steeds andere en belang-
rijkere vertrekken een zeer belang rijk gegeven (voorplein – bordes-
trap – vestibule – trapzaal – grote zaal – antichambre – bedkamer 

5  A.D. Renting, Paleis Het Loo. Een koninklijk museum (Apeldoorn 2013) 314.

6  Zie Deel II, p. 79.
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– kabinet). De sym me trieas en de open verbin ding tussen vestibule 
en trapzaal moest hierbij worden hersteld. Herstel van deze situatie 
was slechts aanvaardbaar indien het interieur uit 1900 gespaard kon 
worden en een nieuwe bestemming kon krijgen. Tijdens de restau-
ratie 1981-1984 werd een plaats gevonden in de westvleugel aan de 
Koningslaan, waar de inwendige breedte bijna gelijk was aan die van 
de vestibule. Het vertrek werd hierbij een kwartslag naar het wes-
ten gedraaid. Uiteindelijk moesten de korte zijden ca. 12 cm worden 
inge kort, wat werd bereikt door een aantal tussengedeelten enkele 
centi meters in te korten. Hierbij werd de betimmering ter plaatse 
van de dag kanten van de deuren en vensters vernieuwd. 
Een probleem vormde de restauratie en het opnieuw bevestigen van 
het zeer grote doek van de plafondschildering. Volgens het rapport 
van J. Otter diende het vrij zwakke doek aan twee zijden worden 
schoon gemaakt, verstevigd met extra linnen, gere pareerd, geretou-
cheerd en opnieuw gevernist. De restauratie werd uit eindelijk uitge-
voerd door de schilderijrestauratoren Van Bohemen & Zn, die een 
lijmmethode toepasten op advies van het Centraal Laborato rium, 
(opdracht november 1982). In 1984 trok het CB zich van de verde-
re advisering terug, toen bleek dat de schilderingen direct op een 
hecht houten ondergrond zouden worden gelijmd. Dit zou op den 
duur funest zijn voor de schildering, ter plaatse van de naden van 
de hechthout platen. Na veel overleg met de architect en de RDMZ 
werd besloten een twee lagen non-woven doek op de achterzijde 
van de schilderingen te lijmen en deze met een contactlijm op een 
dunne polyethyleenschuim folie aan te brengen. De folie fungeert zo 
als een buff er tegen krimp en het doek kan in de toekomst zonder 
schade van het hechthout worden losgemaakt.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Eiken parket uit 1882, diagonaal gelegd in samengestelde 
blokken van 40 x 40 cm, met donkere houten strippen tussen de 
eiken stroken. Langs de wanden is een ca. 40 cm brede band in 
eiken aangebracht met een ingelegd Grieks motief.
Wanden • Gemarmerde eiken plint, hoog 15 cm, waarboven een 
lambrise ring met paneelindeling. Boven de paneellijst bevindt zich 
een band van zich repeterende ornamenten. Wit gemarmerde en 
gegroefde eiken pi lasters met composiete kapitelen zijn tegen een 
roodbeige gemarmerde achterwand geplaatst. De voluten en de top-
pen van de acanthusbladen zijn verguld.
Deurkozijnen • Vergulde gesneden lijsten, waarboven een dessus 
de porte naar ontwerp van Marot. De compositie is gelijk aan die 
van de stook plaats en bestaat uit een rijk gesneden spiegelboog met 
schelpornament, waaronder zich een rond bloemstuk bevindt door 
Fabri. Het vergulde snijwerk is aangebracht op een grijs gemarmer-
de achtergrond.
Deuren • Blinde paneeldeuren aan de lange wanden. In 1902 zijn 
deze deuren vervaardigd als opdikking van de bestaande deuren 
van de vesti bule (ruimte 200). Bij de restauratie zijn deze deuren 
uit elkaar ge nomen, waarbij de opdekstukken in dit vertrek werden 
geplaatst en de deuren van de vestibule de oorspronkelijke profi le-
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ring herkregen. De deuren en vensters met spiegelglasvulling aan de 
westzijde werden on gewijzigd overgeplaatst; aan de oostzijde werd 
het glas vervangen door spiegels.
Vensters • Bestaande roedenramen (1902), indeling 2 x (2 + 5)/ 
2 x (2 + 5) met spiegel glasvulling.
Hang- en sluitwerk • Messing deurkrukken en grendels (1902).
Stookplaats • De schouwpartij uit 1902 is in grote lijnen ontworpen 
naar een gravure van Marot. De rechthoekige mantel is vervaardigd 
van Belgisch marmer (Rouge Griotte) en bezit een zware profi le-
ring, waar boven een marmeren deklijst met modillons. Voor het 
trapezium vormig grondvlak ligt een wit marmeren plaat ter breedte 
van de mantel. Het tussenveld van de gemarmerde boezem bestaat 
uit een ronde spie gel waarboven een spiegelboog met een gesneden 
kopje. De spiegel wordt gefl ankeerd door houten panelen waartegen 

Afb . 715-1. 

Noordoosthoek van de Wilhelminazaal



61

bouwhistorisch onderzoek Paleis Het Loo, Apeldoorn deel 4 vleugels

Afb . 715-4. 

Detail van een van de bovendeurstukken 

in de Wilhelminazaal

Afb . 715-2. 

De oostwand van de Wilhelminazaal

Afb . 715-3. 

De noordwand van de Wilhelminazaal 

met het marmeren wapenstuk 

geflankeerd door schilderingen van de 

hand van W.A. Fabri
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gesneden voluten zijn aangebracht. Boven het tussenveld bevindt 
zich tussen pilasters een schilderstuk van Willem A. Fabri, waarop 
een bloemenvaas en twee putti zijn afgebeeld, eveneens naar een 
voorbeeld van Marot. Het gekroonde wapen van de Koning-Stad-
houder reikt tot aan de modillons van de pla fondlijst.
Plafond • Het plafond uit bestaat uit een groot middenperk met 15 
rand perken in cassettes. In de perken bevinden zich schilderingen 
op doek, vervaardigd door Fabri, naar voorbeelden van Marot. Bij 
de restauratie zijn de doeken schoongemaakt, ontdaan van de ver-
nislaag en gerepa reerd, terwijl de naden werden gevuld en op kleur 
gebracht.
Plafondlijst • Lijst met achtereenvolgens een gladde lijst met geschil-
derde bladmotieven, een tandlijst, een eierlijst en een geornamen-
teerde lijst met zich herhalende bladmotieven.
Verlichting • Kroon van verguld ijzer en kristalglas met 30 kaarslam-
pen. Langs de wanden vier standaards van verguld ijzer met negen 
kaarsen en één lamp.

Ruimte 716: Passage
(Vis, IV, 106)
Benaming  2012 Prins Bernhard-kamer7

Restauratietekeningen W-167, -167a/c

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis 
De betimmering is afk omstig uit ruimte 218 in het westelijk binnen-
paviljoen, waar in de jaren vijft ig van de vorige eeuw ten behoeve 
van prins Bernhard een aantal vertrekken opnieuw werden ingericht 
door de Haagse binnenhuisarchitect W. Vreede. De betimmering is 
aangepast aan de schilderingen van Dirk Dalens III (1688-1753), die 
in 1952 werden aangekocht van de antiquair Saam Nijstad (1922-
2011) te Lochem en laatstelijk waren toegepast in het huis Hoenlo 
te Olst. De schildering aan de noordwand is gesigneerd ‘D. Dalens, 
1720’.8 

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Nieuwe eiken parketvloer gelegd visgraatpatroon met stro-
ken van 7 x 29 cm.
Wanden • Eiken lambrisering uit ruimte 218, die voor dit vertrek 
plaatse lijk werd aangevuld. De schilderingen zijn omstreeks 1952 
gerestaureerd. De lijsten rond de schilderingen zijn nieuw. 
Deuren • Nieuwe eiken paneeldeuren in de noordwand met gehou-
te pa nelen en eiken stijlen; deuren met spiegelruiten (indeling 
3 x 5 + 3 x 5) in de westwand. Boven de deuren zijn nieuwe panelen 
aangebracht.

7  Renting 2012, 136.

8  Groot Hoenlo werd van 1895-1907 gerestaureerd door Van Nieukerken! Zoon ver meldt in 

zijn memoires ‘Van enige historische waarde bezat het niets anders dan een Louis Quinze-

trapleuning en het Louis Seize-plafond in de voorgang.’ [www.kas teel online.nl/ Hoenlo.html]. 

Kennelijk ontbraken de schilderingen toen al!
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Afb . 716-1. De westwand van de 

passage met de doorgang naar de 

aangrenzende Wilhelminazaal

Afb . 716-2. 

De noordwand van de passage

Afb . 716-3. 

De zuidwand van de passage
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Vensters • Nieuwe vensters met middenkalf [roedenverdeling links 
5 x (5 + 5) en rechts 7 x (5 + 5)].
Stookplaats • De houten mantel en boezem waren in 1952 zo ont-
worpen dat deze om de zeventiende-eeuwse stookplaats van vertrek 
218 heen paste. De penanten en het dekstuk zijn voorzien van een 
ribbelprofi el en een geprofi leerde deklijst. In de boezem is één groot 
paneel opgenomen.
Plafond • Vlak plafond van wit schuurwerk. In de plafondlijst is een 
indi recte tl-verlichting opgenomen.
Verlichting • Indirecte Tl-verlichting.

Vleugel bassecour westzijde 

Ruimte 717 a t/m d: Passage/trapportaal/berging
(Vis, IV, 106)

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Gele IJsselklinkers in halfsteensverband (19 x 4 cm) op een 
beton vloer.
Wanden • Plint van wit verglaasde tegels (13 x 13 cm), waarboven wit 
pleis terwerk.
Deuren • Twee dubbele en drie enkele paneeldeuren, met twee pane-
len per deur. De kozijnen zijn uitgevoerd met een kraalprofi el en een 
ojiefl  ijst. De doorgang bij de trap is voorzien van twee marmeren 
schamp schotten.
Vensters • Een kruisvenster als in ruimte 717.
Trap • Trap met Comblanchien treden, waarvan één trede is ver-
nieuwd. Aantal optreden: 15/ bordes/ 9. Optrede: 20 cm hoog, aan-
trede 24 cm, dikte treden 5 cm. Het bordes is belegd met Peperino 
tegels, afmetingen 27 x 27 cm. De treden zijn in de wand opgelegd en 
aan weerszijden voor zien van een houten geprofi leerde leuning. De 
onderzijde van de trap is wit gepleisterd.

Afb . 716-4. 

De oostwand van de passage met 

uitzicht op de bassecour
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Hang- en sluitwerk • Nieuwe messing sloten en deurkrukken.
Plafond • Grijs geschilderde houten delen van wisselende breedte. 
Langs de wanden is een 12 cm brede plint bevestigd.
Verlichting • -.

Ruimte 717x: Passage 
(Vis, IV, 108)

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
In 1987 werd de gang afgescheiden van de expositiezaal, om een 
betere doorgang te maken tussen de bassecour en het restaurant.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Gele IJsselklinkers in halfsteens verband (19 x 4 cm) op een 
beton vloer. In banden van rode steen zijn de voor malige paarden-
boxen aan geduid. Vloer: nieuw.
Wanden • Plint van wit verglaasde tegels (13 x 13 cm), waarboven wit 
pleis terwerk.
Deuren • Twee dubbele opgeklampte eiken deuren. Het bovenlicht 
aan de oostzijde bezit een indeling van 3 x 5/3 x 5 ruiten, aan de west-
zijde een bovenlicht met 5 x 1 ruiten. De deuren zijn voorzien van 
gehengen en grendels. De binnendeuren zijn paneeldeuren.
Vensters • -.
Hang- en sluitwerk • Messing sloten en deurkrukken aan de paneel-
deuren, een smeedijzeren kruk aan de opgeklampte deur.
Plafond • Houten delen van wisselende breedte, langs de wanden 
is een plint van 12 cm breed bevestigd. Het plafond is leverkleurig 
geschilderd.
Verlichting • Tl-verlichting in het plafond achter roosters van 
60 x 60 cm.

Ruimte 717: Expositie 
(Vis, IV, 108)
Restauratietekeningen W2-45, 45a, -55, -57

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
De oorspronkelijke stalruimte voor de paarden van stadhouder 
Willem III werd bij de restauratie in een verkorte vorm hersteld en 
ingericht als ruimte voor tijdelijke exposities en presentaties. Aan de 
noordzijde werd een gedeelte afgescheiden ten behoeve van instal-
laties en een trappen huis. Aan de zuidzijde werd in het voorjaar van 
1987 een verbeterde doorgang gemaakt naar het restaurant.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Gele IJsselklinkers in halfsteens verband (19 x 4 cm) op een 
beton vloer. In banden van rode steen zijn de voormalige paarden-
boxen aan geduid.
Wanden • Plint van wit verglaasde tegels (13 x 13 cm), waarboven wit 
pleis terwerk.
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Deuren • Dubbele opgeklampte eiken buitendeur. Net na de res-
tauratie was daar een tochtportaal van gehard glas achter opgesteld, 
maar dit is later verwijderd. Aan de noord- en zuidwand zijn twee 
paneeldeuren opgenomen met een geprofi leerde kozijnlijst. Al het 
houtwerk is lever kleurig geschilderd. 
Vensters • Dertien kruisvensters met roedenindeling [3 x (5 + 5)/
(3 x (5 + 5)]. Aan de binnenzijde zijn afschroefb are lexaanplaten in 
een aluminium frame aangebracht. Onder de vensters werden nieu-
we vensterbanken getimmerd met een paneel indeling, waarin de 
inductiekasten van de luchtbehandelingsinstallatie zijn opgenomen.
Hang- en sluitwerk • Nieuwe messing sloten en deurkrukken aan de 
paneeldeuren, een smeedijzeren kruk aan de opgeklampte deur.
Plafond • Houten delen van wisselende breedte, aangebracht in de 
lengte van de zaal. Langs de wanden is een plint bevestigd, hoog 12 
cm. Het plafond is leverkleurig geschilderd.
Verlichting • Indirecte tl-verlichting achter roosters van 60 x 60 cm.

Ruimte 718: Trapportaal 
(Vis, IV, 108)
Restauratietekeningen W2-37

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Bij de restauratie werden de ruimtes geheel opnieuw ingedeeld.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Gele IJsselklinkers in halfsteensverband (19 x 4 cm) op een 
beton vloer.
Wanden • Plint van wit-verglaasde tegels (13 x 13 cm), waarboven wit 
pleis terwerk.
Deuren • Drie enkele paneeldeuren, met twee panelen per deur. De 
kozij nen zijn uitgevoerd met een kraalprofi el en een ojiefl ijst. De 
doorgang bij de trap is voorzien van twee marmeren schampschot-
ten.
Vensters • Kruisvensters als in ruimte 717.
Trap • Bloktreden van Comblanchien, afk omstig van een der in het 
paleis aanwezige trappen. Eén trede is vernieuwd in Peperino. Aan-
tal op treden: 15/ bordes/ 9. Optrede: 20 cm hoog, aantrede 24 cm, 
dikte trede 15 cm. Het bordes is belegd met Peperino tegels, afmetin-
gen 27 x 27 cm. De treden zijn in de wand opgelegd en aan weerszij-
den voorzien van een houten geprofi leerde leuning. Langs de wand 
is een geprofi leerde hou ten leuning bevestigd. In de dagkanten in de 
boog bij de trap zijn aan weerszijden marmerplaten ingewerkt (h 1,8 
m, b 25 cm)
Hang- en sluitwerk • Messing sloten en deurkrukken.
Plafond • Grijs geschilderde houten delen van wisselende breedte. 
Langs de wanden is een 12 cm brede plint bevestigd.
Verlichting • Plafonnière.



Faseringsplattegrond

Waarderingsplattegrond 

Ruimte 717



Faseringsplattegrond

Waarderingsplattegrond 



Faseringsplattegrond

Waarderingsplattegrond 

Ruimte 718-722



71

bouwhistorisch onderzoek Paleis Het Loo, Apeldoorn deel 4 vleugels

Ruimte 720: Hoogspanningsruimte 
(Vis, IV, 109)

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Bij de restauratie werden de ruimtes geheel opnieuw ingedeeld.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Geprefabriceerde gewapende betonelementen,
Wanden • Kalkzandsteen in schoon werk.
Deuren • Aluminium kozijn met deur, geplaatst in een houten 
kozijn.
Vensters • -
Hang- en sluitwerk • -
Plafond • Wit pleisterwerk tegen een betonplafond.
Verlichting • Tl-verlichting.

Ruimte 721: Laagspanningsruimte 
(Vis, IV, 109)

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Dubbelhard gebakken tegels (15 x 15 cm), kleur zwart
Wanden • Plint van verglaasde tegels (13 x 13 cm), waarboven wit 
pleister werk. De wanden zijn voorts geïsoleerd met heraklithplaten.
Deur • Een stalen deur.
Vensters • -
Hang- en sluitwerk • -
Plafond • Wit pleisterwerk tegen een betonplafond.
Verlichting • Tl-verlichting.

Ruimte 722: Gang 
(Vis, IV, 109)
Restauratietekeningen W2-40a, -58

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Gele IJsselklinkers in halfsteensverband (19 x 4 cm) op een 
beton vloer.
Wanden • Plint van wit-verglaasde tegels (13 x 13 cm), waarboven wit 
pleis terwerk.
Deuren • Dubbele opgeklampte eiken buitendeur met bovenlicht, 
indeling 5 x 1 ruiten. De binnendeuren bestaan uit enkele paneeldeu-
ren met twee panelen per deur.
Vensters • -.
Hang- en sluitwerk • Messing sloten en deurkrukken aan de paneel-
deuren, een smeedijzeren kruk aan de opgeklampte deur.
Plafond • Wit stucplafond met een stucplint langs de wanden.
Verlichting • Twee gloeilampen. 



Faseringsplattegrond

Waarderingsplattegrond 

Ruimte 800, 801, 802, 
805, 808, 817
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Ruimte 722a: Diensttoilet 
(Vis, IV, 110)

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Hardsteen tegels (40 x 40 dambordverband, afwerking 
gezoet).
Wanden • Geheel betegeld met halfmatte witte tegels (10 x 10 cm).
Deuren • Nieuwe paneeldeuren met twee pa nelen.
Vensters • -.
Plafond • Wit stucwerk tegen de onderzijde van het trapbordes.
Verlichting • Een bollamp.
Sanitair • Witte closetpot en wastafel met spiegel.

4.2.4.2 Eerste verdieping

Ruimte 800: Woonkamer 
(Vis, IV, 110)
Benaming  1984 Woonkamer

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Volgens de plattegrond van Schonck was de verdieping van het 
hoekpa viljoen in 1767 ingericht met drie vertrekken. De binnenmu-
ren van de woning werden geheel opnieuw opgetrokken uit poriso-
steen. De woon kamer kreeg dezelfde afmetingen als de salon van 
voor de restauratie. De kamer is tegenwoordig in gebruik als kan-
toor.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Eiken parketvloer gelegd in visgraatpatroon met stroken 
van 7x26 cm, afk omstig uit dit vertrek (1911). Op de vloer ligt een 
donkerblauwe beschermende vloerbedekking met rubberen randen, 
waarbij de randen zijn vrijgelaten op ongeveer 30 cm van de muur.
Wanden • Houten plint hoog 13 cm, waarboven wit pleisterwerk, 
waarop behang.
Deuren • Twee nieuwe eiken paneeldeuren in houten kozijn met 
geprofi  leerde lijst.
Vensters • Vier nieuwe schuifvensters met middenkalf, [ruitindeling 
NO-venster 7x(4+4), ZO-venster 5x(4+4), ZO-venster 5x(4+4), ZW-
venster 6x(4+4)].
Stookplaats Wit marmeren schouw met boezembetimmering waar-
in spiegels, opnieuw in dit vertrek geplaatst tijdens de restauratie.
Hang- en sluitwerk • Pokhouten knoppen uit de opslag.
Plafond • Vlak plafond van wit pleisterwerk met centraal een rozet, 
met een stucband langs de wanden.
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Ruimte 801: Kantoor 
(Vis, IV, 110)
Benaming 1757  Palfrenierskamer
 1911 Toilet
 1984 Keuken
Restauratietekeningen W2-144

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis 
Bij de restauratie ontstond een nieuwe indeling, en werd deze ruim-
te in gebruik genomen als keuken. De keuken functie is komen te 
vervallen: deze ruimte doet tegenwoordig dienst als kantoor. De 
oorspronkelijke witte Bulthaup keuken werd verwijderd. Op de vloer 
ligt een donker blauwe beschermende vloerbedekking met rubberen 
randen, waarbij de randen zijn vrijgelaten op ongeveer 30 cm van de 
muur. 

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Eiken parketvloer gelegd in visgraatpatroon met stroken van 
7x25 cm, afk omstig uit de opslag.
Wanden • Houten plint hoog 13 cm, waarboven wit pleisterwerk.
Deuren • Drie eiken paneeldeuren in houten kozijn met geprofi leer-
de lijst
Vensters • Schuifvenster met middenkalf. Ruitindeling 5x(4+4).
Hang- en sluitwerk • pokhouten knoppen uit de opslag.
Plafond • vlak plafond van wit pleisterwerk, met een stucplint langs 
de wanden.

Ruimte 802: Hal 
(Vis, IV, 110)
Benaming  1767  Fourierskamer
 1911  Bergplaats
Restauratietekeningen W2-139, -143, -168

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Bij de restauratie ontstond een nieuwe indeling.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Eiken parketvloer gelegd in visgraatpatroon met stroken van 
7x26 cm, afk omstig uit de opslag. Op de vloer ligt een donkerblauwe 
be schermende vloerbedekking met rubberen randen, waarbij de 
randen zijn vrijgelaten op ongeveer 30 cm van de muur.
Wanden • Houten plint hoog 13 cm, waarboven wit pleisterwerk.
Deuren • Drie eiken paneeldeuren in houten kozijn met geprofi leer-
de lijst,
Vensters • Schuifvenster met middenkalf [ruitindeling 5x(4+4)].
Trap • Steektrap van vijf treden, vervaardigd van uit blank Ameri-
kaans grenen. Optrede: 20 cm hoog, aantrede 24 cm. Dikte treden 
4 cm. De treden zijn aan beide zijden in de boom bevestigd. Langs 
de wand is een geprofi leerde houten leuning bevestigd. Trap naar de 
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eerste verdieping: 2 treden/ bordes/ 16 treden, in details gelijk aan de 
andere trap. De trap en leuning zijn lichtgrijs geschilderd.
Hang- en sluitwerk • Pokhouten knoppen uit de opslag.
Plafond • Vlak plafond van wit pleisterwerk, met een stucplint langs 
de wanden.

Ruimte 802a: Toilet 
(Vis, IV, 89)

Deze ruimte wordt in het rapport van Vis niet besproken.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Crème linoleum met bollentextuur
Wanden • Witte tegels 10x10 cm tot aan het plafond.
Deur • Eiken paneeldeur en kozijn met geprofi leerde lijst.
Sanitair • Een bad, keukenaanrecht en ronde spiegel.
Hang- en sluitwerk • Pokhouten knoppen uit de opslag
Plafond • Vlak plafond van wit pleisterwerk, met een stucplint langs 
de wanden.
Verlichting • Een bollamp.

Ruimte 802b: Keuken 
(Vis, IV, 112)
Benaming 1757 Zolder
 1911 Trapgang
 1984 Badkamer
Restauratietekeningen W2-167, -188

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Bij de restauratie ontstond een nieuwe indeling. Tegenwoordig is de 
badkamer in gebruik als keuken: het bad is voorzien van een boven-
blad en op de plaats van de wastafel is een keukenaanrecht geplaatst 
van witte kastjes met een roestvast stalen bovenblad. Er zijn nu twee 
wand lampen overgebleven.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Witte- en blauwe dubbel hardgebakken tegels in dambord-
verband (afm. 10x10 cm).
Wanden • Witte tegels 10x10 cm tot aan het plafond.
Deur • Eiken paneeldeur en kozijn met geprofi leerde lijst.
Sanitair • Een bad en een ronde spiegel.
Hang- en sluitwerk • -
Plafond • Vlak plafond van wit pleisterwerk, met een stucplint langs 
de wanden.
Verlichting • Drie wandlampen.
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Ruimte 802c: Berging 

Deze ruimte wordt in het rapport van Vis niet besproken.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Crème linoleum met bollentextuur.
Wanden • Wit stucwerk met een houten plint hoog 13 cm.
Deur • Nieuwe eiken paneeldeur en kozijn met geprofi leerde lijst.
Hang- en sluitwerk • Pokhouten knoppen uit de opslag
Plafond • Houten delen van wisselende breedte, langs de wanden is 
een plint van 12 cm breed bevestigd. Het plafond is lichtgrijs geschil-
derd.
Verlichting • Een peertje.

Ruimte 805: Kantoor 
(Vis, IV, 112)
Benaming 1984 Slaapkamer

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Bij de restauratie ontstond een nieuwe indeling. Deze ruimte is 
tegen woordig in gebruik als kantoor.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Blanke vuren delen, 19 cm breed graatpatroon met stroken 
van 7x25 cm, afk omstig uit de opslag. Hierop een donkerblauwe 
vloerbedek king.
Wanden • Houten plint hoog 13 cm, waarboven wit pleisterwerk.
Deuren • Paneeldeur en kozijn met geprofi leerde lijst.
Vensters • Schuifvenster met middenkalf [ruitindeling 5x(4+4)].
Hang- en sluitwerk • Pokhouten knoppen uit de opslag.
Plafond • Vlak plafond van wit pleisterwerk, met een stucplint langs 
de wanden.
Verlichting • -. 

Ruimte 807: Kantoor beheerder 
(Vis, IV, 112)

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Op de betonvloer is blauw linoleum aangebracht.
Wanden • Houten plint, hoog 13 cm, daarboven wit pleisterwerk.
Deuren • Paneeldeuren in een houten kozijn.
Vensters • Venster met middenkalf (indeling 5x4 + 5x4). Het onder-
ste raam kan achter het kalf naar boven worden geschoven. Er is 
geen dub bele beglazing toegepast. Het houtwerk is wit geschilderd.
Hang- en sluitwerk • Messing deurkrukken en sloten.
Plafond • Wit stucplafond met een 10 cm brede stucband langs de 
wan den.
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Sanitair • In de noordwesthoek is een wasvoorziening aangebracht. 
Plaat selijk is daar de muur (noord en west) voorzien van witte tegels 
(10 x 10 cm), hoog 1,8 m en breed 1,3 m.
Verlichting • Drie plafonnières.

Ruimte 808: Kantoor beheerder 
(Vis, IV, 112)
Restauratietekeningen W2-140

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Oorspronkelijk was het vertrek bedoeld als magazijn voor de 
beheerder.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Op de betonvloer is een vloerbedekking aangebracht.
Wanden • Houten plint, hoog 13 cm, daarboven wit pleisterwerk.
Deur • Paneeldeur in een houten kozijn.
Vensters • Venster met vast middenkalf (indeling 5x3 + 5x2). Het 
onderste raam kan achter het kalf naar boven worden geschoven. 
Er is geen dub bele beglazing toegepast. Het houtwerk is wit geschil-
derd.
Hang- en sluitwerk • Messing deurkrukken en sloten.
Plafond • Wit stucplafond met een tien cm brede stucband langs de 
wan den.
Verlichting • Twee plafonnières. 

Ruimte 809: Personeelsruimte 
(Vis, IV, 113)

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Op de betonvloer is blauw linoleum aangebracht.
Wanden • Houten plint, hoog 13 cm, daarboven wit pleisterwerk.
Deur • Paneeldeur in een houten kozijn.
Vensters • Drie venster met roedenramen met middenkalf (indeling 
5x4 + 5x4). Het onderste raam kan achter het kalf naar boven wor-
den gescho ven. Er is geen dubbele beglazing toegepast. Het hout-
werk is wit geschil derd.
Hang- en sluitwerk • Messing deurkrukken en sloten.
Plafond • Wit stucplafond met een 10 cm brede stucband langs de 
wan den.
Verlichting • Vier plafonnières.



Faseringsplattegrond

Waarderingsplattegrond 

Ruimte 809, 850
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Ruimte 811: Educatieve ruimte
(Vis, IV, 113)
Benaming 1984 Museum Kanselarij der Nederlandse Orden
 2000 Educatieve ruimte
Restauratietekeningen W2-44, -139

Bouw- gebruiks- en restauratiegeschiedenis
De inrichting en afwerking dateren van de laatste restauratie.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Nieuw eiken parket van stroken in blokverband. Op de sta-
len balklaag rust een betonvloer op zwaluwstaart platen.
Wanden • Houten plint, hoog 13 cm, daarboven wit pleisterwerk,
Deuren • Twee nieuwe brandwerende paneeldeuren in een houten 
kozijn.
Vensters • Nieuwe roedenramen met vaste middenstijl (indeling 3x5 
+ 3x5). Aan de binnenzijde is een lexaanbeglazing in een aluminium 
voor zetraam geplaatst.
Hang- en sluitwerk • Messing deurkrukken en sloten.
Plafond • Geschilderde grenen delen (19x 220 mm).
Verlichting • Ingebouwde lichtbakken met Tl-buizen en spots.

Ruimte 811a/811b: Trapportaal/passage 
(Vis, IV, 113)
Restauratietekeningen W2-16, -38

Bouw- gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Bij de restauratie werden de ruimtes geheel opnieuw ingedeeld.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Nieuw eiken parket van stroken.
Wanden • Houten plint, hoog 13 cm, daarboven wit pleisterwerk.
Deuren • Twee nieuwe brandwerende paneeldeuren in een houten 
kozijn.
Vensters • Nieuw roedenraam met vaste middenstijl (indeling 3x5 + 
3x5). Aan de binnenzijde is een lexaanbeglazing in een aluminium 
voorzetraam ge plaatst.
Trap • Nieuwe trap van Amerikaans grenen. In de dagkanten in de 
boog bij de trap zijn aan weerszijden marmerplaten ingewerkt (h 
1,8m, b 0,25m)
Hang- en sluitwerk • Messing deurkrukken en sloten.
Plafond • Geschilderde grenen delen (19x 220 mm).
Verlichting • Een bollamp met een geëmailleerde voet.



Faseringsplattegrond

Waarderingsplattegrond 

Ruimte 811



Faseringsplattegrond

Waarderingsplattegrond 

Ruimte 811-2
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Waarderingsplattegrond 

Ruimte 812



Faseringsplattegrond

Waarderingsplattegrond 

Ruimte 813-816
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Ruimte 812/718: Kantoor
(Vis, IV, 113)
Restauratietekeningen W2-60

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Bij de restauratie werd het vertrek totaal vernieuwd, waarbij de vloer 
en het plafond op een andere hoogte werden gebracht.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Nieuw eiken parket van stroken in blokverband. Op de sta-
len balklaag rust een betonvloer op zwaluwstaart platen.
Wanden • Houten plint (13 cm) met daarboven wit pleisterwerk.
Deuren • Nieuwe brandwerende paneeldeur in een houten kozijn.
Vensters • Nieuwe roedenramen met vaste middenstijl (indeling 3x5 
+ 3x5). Aan de binnenzijde is een lexaanbeglazing in een aluminium 
voor zet raam geplaatst.
Hang- en sluitwerk • Messing deurkrukken en sloten.
Plafond • Geschilderde grenen delen (19 x 220 mm).
Verlichting • Ingebouwde lichtbakken met Tl-buizen en spots.

Ruimte 813: Voorruimte toiletten 
(Vis, IV, 114)
Restauratietekeningen W2-145, -163, -168

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Bij de restauratie ontstond een geheel nieuwe indeling.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Hardsteen tegels (40x40 cm), in dambordverband, afwer-
king ge zoet. Tegels: nieuw
Wanden • Geheel betegeld met halfmatte witte tegels (10x10 cm).
Deuren • Tijdens de restauratie 1981-1984 nieuwe paneeldeuren met 
twee panelen. 
Plafond • Wit stucplafond met een ca. 10 cm brede stucband langs 
de wanden.
Verlichting • Twee plafonnières.

Ruimte 814/815: Heren-/damestoiletten 
(Vis, IV, 89)
Restauratietekeningen W2-145, -163, -168

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Bij de restauratie ontstond een geheel nieuwe indeling.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Hardsteen tegels (40x40 cm), in dambordverband, afwer-
king ge zoet
Wanden • Geheel betegeld met halfmatte witte tegels (10x10 cm).
Deur • Nieuwe paneeldeuren met twee panelen.
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Plafond • Wit stucplafond op steengaas met een ca. 10 cm brede 
stucband langs de wanden.
Verlichting • Wandarmaturen van melkglas.
Sanitair • Witte closetpotten en urinoirs; wastafels met ronde spie-
gels en verchroomde beugels.

Ruimte 816: Werkkast 
(Vis, IV, 114)

De afwerking is gelijk als in ruimte 813.

Ruimte 817: Dienstruimte 
(Vis, IV, 114)

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Bij de restauratie werd de ruimte opnieuw ingedeeld.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Cement afwerkvloer.
Wanden • Houten plint, hoog 13 cm, daarboven wit pleisterwerk.
Deuren • Brandwerende deuren in een houten kozijn.
Vensters • Een dakkapel van Amerikaans grenen, met eiken roe-
deramen (indeling 2x4 + 2x4 ruiten). De roeden zijn van teakhout.
Trap • Trap van Amerikaans grenen.
Hang- en sluitwerk • Messing deurkrukken en sloten.
Plafond • Spanten, gordingen en dakbeschot werden gehandhaafd.
Verlichting • Tl-verlichting.

4.2.4.3 Zolders en kappen

Ruimte 818-824a
(Vis, II, 114)

Bouwkundige beschrijving
De reconstructie van Het Loo naar de zeventiende-eeuwse vorm-
geving had tevens als consequentie dat de vleugels langs de basse-
cour verlaagd dienden te worden. Bij de verbouwing van 1911-1914 
werden nieuwe gre nen kappen en dakkapellen aangebracht op de 
vleugelgebouwen en de hoek- en eindpaviljoens. Bij de restauratie 
werd het muurwerk weer tot de oorspronkelijke hoogte verlaagd. 
De spanten, gordingen en het dak beschot bleken nog in een zoda-
nige staat te verkeren, dat deze op nieuw konden worden toegepast 
tijdens de restauratie 1981-1984. De kappen van de hoek- en eind-
paviljoens werden echter vernieuwd, omdat deze in 1911 een andere 
helling had den verkregen. 
Daar de zolders voornamelijk benut worden voor het onderbren-
gen van een aantal installaties, waarmee een grote gelijkvor migheid 
is opgetreden zullen de verschillende zolders niet apart volgens de 
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standaard methode worden beschreven. Bovendien is de monu-
mentwaarde hier gering. 
Achtereenvolgens bevinden zich de volgende ruimtes op de zolders 
van de westvleugel: in het eindpaviljoen is tijdens de restauratie 
1981-1984 een nieuwe kap aangebracht.

810 luchtbehandelingsruimte
817 dienstruimte
818 berging
818a luchtbehandelings-
 ruimte
818b ketelhuis
818c voorruimte
818d trap
819 koelinstallatie-ruimte

819a condensor-ruimte
820 trapportaal
822 slaapkamer
822a  kast
823  slaapkamer
823a  kast
824  overloop
824a  cv-ruimte
824b  wc

Zolder westelijk eindpaviljoen
(Vis, IV,115)

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
De tentdak van het westelijk eindpaviljoen werd Bij de restauratie 
ge heel tijdens de restauratie 1981-1984 nieuw vervaardigd.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Betonnen vloer in grijze kleur geschilderd.
Wanden • Op de ca. 40 cm hoge borstwering, afgewerkt in wit 
pleister werk, rust de muurplaat, waarop de grenen spanten en 
sporen staan. De betonnen leidingschacht is aan één zijde open. 
De wanden van het trap portaal zijn uitgevoerd in witgepleisterde 
porisosteen.
Deuren • Vlakke brandwerende deur in houten kozijn. De linkerbo-
venhoek is vanwege de kap afgeschuind.
Dakkapellen In het midden van de noord- en zuidgevel bevindt zich 
een dakkapel, waarin twee naar binnen draaiende ramen zijn beves-
tigd, (ruit indeling 2x4 + 2x4). Het houtwerk is wit geschilderd.
Hang- en sluitwerk • Smeedijzeren raamboompjes. Messing deur-
krukken.
Kap • Grenen tentkap bestaande uit vier hoekkepers, waartussen 
vier gor dingen per dakvlak. Het dakbeschot is uitgevoerd in blank 
vurenhout. Op het bovenste van de vier gordingenstelsels rust de 
schoorsteen, waar door rook-, keuken- en ventilatielucht wordt afge-
voerd.

Zolder westvleugel Koningslaan
(Vis, IV, 115)

Ruimte 810-812

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Cementvloer op lewisplaten.
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Wanden • Grenen spanten, gordingen en het dakbeschot zijn tij-
dens de restauratie 1981-1984 zoveel mogelijk opnieuw gebruikt. De 
schoorste nen rust door middel van raveelbalken op het bovenste stel 
gordingen.
Deuren • tijdens de restauratie 1981-1984 nieuwe grenen brandwe-
rende deur met twee panelen.
Vensters • Dakkapellen van Amerikaans grenen, met eiken ramen 
(indeling 2x4 + 2x4 ruiten). De roeden zijn van teakhout.

Zolder westelijk hoekpaviljoen

Ruimte 822-824
(Vis, IV, 115)

Indeling: Twee slaapkamers en een toilet.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Grenen delen.
Wanden • Wit gepleisterde wanden waarop behang. De schuine 
vlakken zijn betimmerd met geschilderde grenen delen. Nieuwe 
grenen spanten, gordingen, waarop vuren dakbeschotkap.
Deuren • Grenen deur met twee panelen.
Vensters • Twee dakkapellen van Amerikaans grenen, met eiken 
ramen (indeling 2x4 + 2x4 ruiten). De roeden zijn van teakhout.

Zolder westvleugel bassecour

Ruimte 818-819
(Vis, IV, 115)

Aan de noordzijde bij het westelijk buitenpaviljoen is de kap aan 
de kop zijde opengewerkt, om op verdekte wijze de condensers van 
de luchtbe handelingsinstallatie in de buitenlucht te plaatsen. De op 
afschot ge plaat ste vloer is betegeld met is een drainagetegels op een 
drielaags ruberoid dakbedekking. 

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Cementvloer op lewisplaten.
Wanden • De grenen spanten, gordingen en het dakbeschot zijn 
zoveel mogelijk opnieuw gebruikt. De schoorstenen rust door mid-
del van ra veelbalken op het bovenste stel gordingen.
Deuren • Grenen brandwerende deur met twee panelen.
Vensters • Dakkapellen van Amerikaans grenen, met eiken ramen 
(indeling 2x4 + 2x4 ruiten). De roeden zijn van teakhout.
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4.3 Oostvleugel

4.3.1 Bouwgeschiedenis

4.3.1.1 Bouwfase 1 – De oostvleugel tot 1807 (afb . 28-30)
De oostvleu gel langs de bassecour werd voor het grootste deel in 
beslag genomen door de keukens en provisieruimten, waaronder 
een vlees- en groentekelder. Na de bouw van de paviljoens konden 
de gerechten bin nendoor naar het corps de logis worden gebracht, 
al tekent Romeijn de Hooghe ter verfraaiing van zijn vogelvlucht 
een aantal lakeien met grote schalen op de bassecour. De hoogte 
van de kook- en braadkeukens, welke zich het dichtste bij de pavil-
joens bevonden, besloegen twee ver diepingen. In de kookkeuken 
stond een fornuis met wel tien kookgaten, terwijl de naastgelegen 
braadkeuken twaalf ijzeren braadspitten telde voor de wild bouten. 
Na de braadkeuken kwam de bakkerij met vier grote ovens. Daar-
na volgden de provisie- en dienkamers, waar al het servies goed 
en het tafelgoed werd bewaard. Boven deze vertrekken bevonden 
zich de kamers voor het keukenpersoneel. De wacht was onder-
gebracht in het hoekpaviljoen, met de vertrekken voor offi  cieren 
en onderoffi  cie ren op de eerste verdieping. Aan de Koningslaan 
bevond zich tussen twee koetshui zen de oranjerie. Hier stonden 

Afb . 28 ‘Plan van den linkervleugel 

van het koninklyke lusthuis het Loo in 

Gelderland, opgemeten, in plan gebragt 

en getekent in den jaare 1767 door P.W. 

Schonck, opzigter van Z.H. gebouwen 

te Breda. Plattegronden van de begane 

grond en de verdieping van de oostvleu-

gel van het paleis 

[Tekeningen¬collectie PHL, Apeldoorn, inv.nr. 

RL 3255]
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Afb . 29 ‘Aft ocht tot de valkenjacht.’ 

De oostvleugel aan de Koningslaan 

omstreeks 1700. Romeyn de Hooghe, 

1700. Ets 

[Topografi sch-historische Atlas Gelderland, 

Gelders Archief Arnhem, nr. 1551 - GM 09054]

’s winters de oranjebomen uit de tuin. Verwarming vond plaats door 
middel van twee ijzeren kachels tegen de noordwand, die gestookt 
werden met turf. In 1702 wordt namelijk ver meld dat ‘de ordinaire 
quantitijt turf voor d’orangerie soude moeten wor den besorght...’.1 De 
kleine rookkanalen zijn op de zolderplattegrond van Schonck gete-
kend (afb . @). In het boek van Johannes Commelyn (1629-1692) uit 
1676 staat twee keer een oranjerie afgebeeld met gietijzeren kachels 
op pootjes. De vier wanden waren voorzien van fraaie voorstellin-
gen. Zeer opmerkelijk is dat de muren bovendien waren geïsoleerd. 
Als een extra bescherming tegen de kou was op enkele cen timeters 
van de muur een houten beschot geplaatst. De tussenruimte was 
gevuld met boekwijtdop pen, die voor een uitstekende isolatie zul-
len hebben gezorgd.2 Het ooste lijke hoekpaviljoen werd gebruikt als 
tuinmans kwartier, waar ook het tuingereedschap werd opgeborgen. 
Als in 1798 een openbare verkoping plaatsvindt van goederen van 
Het Loo zijn ook de 230 bomen uit de oranjerie dit lot beschoren.

4.3.1.2 Bouwfase 2 – De toneelzaal op Het Loo (1809)
Na de komst van Lodewijk Napoleon breken betere tijden aan voor 
Het Loo. In het plan voor de nieuwe inrichting van Het Loo was ook 
de bouw begrepen van een toneelzaal. Tot die tijd werd de galerij 
in het oostpa viljoen hiervoor gebruikt, waar ook muziekuitvoerin-
gen gehouden wer den. Ten tijde van prins Willem V vermaakte men 
zich ook wel met het ‘comediespel’, maar dat vond meestal plaats in 
de open lucht. Op de ver jaardag van prinses Wilhelmina van Prui-
sen (7 augustus) en soms bij hoge bezoeken, werd een ‘theatrum’ 
ingericht bij de colonnade, waarbij de tuin uitbundig werd versierd 
en verlicht. 

1  Nationaal Archief, nr.arch.inv. 1.08.11, Nassause Domeinraad, inv.nr. 61, Notulen.

2  J. Commelin,  Nederlandze Hesperides. Dat is oeff ening en gebruik van limoen en oranje-

boomen gestelt na den aerdt en climaat der Nederlanden (Amsterdam 1676).
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Met de verkoop in 1798 van alle oranjebomen was de oranjerie leeg 
komen te staan en dit leek in 1807 een geschikte plaats om hier een 
‘sa lon de spectacle’ te maken. De hoofdleiding berustte bij Jean 
Th omas Th ibault (1757-1826), terwijl Johan Philip Posth (1763-1831) 
optrad als uitvoe rende architect.3 Terwijl de plannen voor de inrich-
ting in de zomer van 1808 werden ontworpen, werd de oranjerie 
tijdens dat jaar nog op primi tieve wijze gebuikt als toneelzaal. In 
de winter kreeg de oranjerie voor de laatste maal zijn oude functie 
terug, wat verband hield met de aankoop van het landgoed Amelis-
weerd, vanwaar de daar aanwezige oranjebomen en sierplanten naar 
Het Loo werden overgebracht. Op 1 juni 1809 was de zaal gereed en 
kon deze in tegenwoordigheid van Lo dewijk Napoleon in gebruik 
genomen worden. De kunstschilder Giuliano Landi had de decor-
stukken vervaardigd (afb . 31-32), waarbij hij werd geassisteerd door 
Herman van Brussel.4 

3  G.A. Evers, ‘Koning Lodewijk’s toneelinrichting op Het Loo’, in: Het Huis Oud & Nieuw, 

3(19161) 76-89.

4  J.Q. van Regteren Altena, ‘Herman van Brussel als fi guurschilder’, in: Nederlands Kunsthisto-

risch Jaarboek 21(1970) 309-317.

Afb . 30 ‘T’ schoone vermaakelijke lust-

huis en thuin op ’t Loo, toebehoorende 

de vorst van Nassa, erff  stadhouder van 

Friesland & &’ Daniel Stoopendaal, 1702-

1711. De gravure is waarschijnlijk geba-

seerd op een tekening toegeschreven 

aan Jacob Roman 

[Topografi sch-historische Atlas Gelderland, 

Gelders Archief Arnhem, nr. 1551 - GM 12846]
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Afb . 31 Plattegronden van de begane grond en de verdieping van oostvleugel langs 

de Koningslaan. C. Hooiberg, 1811. Potlood, zwarte inkt en dekverf op papier op groen 

stof geplakt 

[Tekeningencollectie PHL, Apeldoorn, inv.nr. 3268]

Afb . 32 Plattegronden van de begane grond en de verdieping van oostvleugel aan de 

bassecour. C. Hooiberg, 1811. Potlood, zwarte inkt en dekverf op papier op groen stof 

geplakt 

[Tekeningencollectie PHL, Apeldoorn, inv.nr. 3266]
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De zaal had een oppervlakte van 30 x 8,5 meter, waarvan het toneel 
on geveer een derde gedeelte besloeg. Tegenover het toneel bevon-
den zich een drietal loges, waarvan de middelste en grootste voor 
de koning en koningin was bestemd. Twee mahoniehouten leun-
stoelen met vergulde biezen en bekleedt met violette zijde waren 
hierin geplaatst. In de zij loges stonden 24 stoelen voor de belang-
rijkste leden van de hofh ouding. Tussen het orkestgedeelte en de 
loges waren negen banken opgesteld. Achter de loges waren een 
garderobe, een antichambre en een foyer van zeer be scheiden afme-
tingen gesitueerd. Om de komediezaal te kunnen bereiken vanuit 
het hoofdgebouw werd achter de keuken om een nieuwe gaanderij 
gebouwd. Voorbij de keuken maakte deze gang weer onderdeel uit 
van de vleugel aan de bassecour, waarna deze aan het einde weer 
werd uitge bouwd en met een hoek eindigde in de foyer. Het toneel 
werd verlicht door 60 olielampen van gepolijst ijzerblik, terwijl de 
zaal door een grote kroon met olielampen werd verlicht. De vol-
tooide zaal voldeed maar matig aan de gestelde verwachtingen. Het 
perspectief van de schilderingen was in de ogen van Posth niet juist 
en het plafond van de zaal was te laag, waardoor er vaak een ondra-
gelijke temperatuur en een bedompte atmos feer heerste. Om dit te 
verhelpen werd in no vember 1809 begonnen met het slopen van 
de bediendekamers boven de zaal en het plafond enkele meters te 
verhogen. In plaats van een vlak linnen plafond werd een ‘en stuc’ 
uitgevoerd gewelf aangebracht, een zogenaamde ‘bekoepeling à la 
Philibert’.
In 1851 werd de schouwburg op last van koning Willem III gerestau-
reerd in een soort Lodewijk XIV-stijl onder leiding van de architect 
H.F.G.N. Camp (1821-1875), die zich hiervoor oriënteerde in Brus-
sel, Parijs en Gent. Het ornamentwerk van de restauratie werd uit-
gevoerd door Johan Stortenbeker (1821-1899), die de zaal een geheel 
nieuw en frisser aan zien gaf, terwijl de schilder Bartholomeus ten 
Hove (1790-1880) de toneel decors uitvoerde. De vorm bleef evenwel 
onveranderd (afb . 33). In deze zaal legden onder meer de ‘pensionai-

Afb . 33 De oorspronkelijke toneelzaal 

naar ontwerp van H.F.G.N. Camp uit 1851 

[Beeldbank RCE, Amersfoort, objectnr. 

D-01960]



bouwhistorisch onderzoek Paleis Het Loo, Apeldoorn deel 4 vleugels

100



101

bouwhistorisch onderzoek Paleis Het Loo, Apeldoorn deel 4 vleugels

�� Afb . 34 ‘Ontwerp voor den bouw 

van eene zaal voor het tentoonstellen 

van schilderijen, magazijn voor decors 

enz.’  L.H. Eberson, 1873. Gevel tuinzijde 

en plattegronden 

[Tekeningencollectie PHL, Apeldoorn, inv.nr. 

3379-1]

�� Afb . 35 ‘Opstandteekening van de 

zaal voor het tentoonstellen van schil-

derijen enz. L.H. Eberson, 1873. Gevel, 

details deuren en onderaanzicht plafond 

[Tekeningencollectie PHL, Apeldoorn, inv.nr. 

3379-2]. 

� Afb . 36 ‘Ontwerp voor den bouw van 

eene zaal voor het tentoonstellen van 

schilderijen, magazijn voor decors enz.’  

L.H. Eberson, 1873. Dwars- en lengte-

doorsnede 

[Tekeningencollectie PHL, Apeldoorn, inv.nr. 

3379-3]

� Afb . 37 ‘Ontwerp voor den bouw van 

eene zaal voor het tentoonstellen van 

schilderijen, magazijn voor decors enz.’  

L.H. Eberson, 1873. Dwarsdoorsnede 

kapconstructie 

[Tekeningencollectie PHL, Apeldoorn, inv.nr. 

3379-4]
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res’ hun proeven van be kwaamheid af. Dit waren kunstenaars, die 
op kosten van Koning Willem III konden studeren. Door hen werd 
Het Loo en de tuinen een groot aan tal malen in tekeningen en aqua-
rellen vastgelegd.

4.3.1.3 Bouwfase 3 – De kunstzaal (1875)
Achter de komediezaal werd in 1875 in opdracht van koning Willem 
III een kunstzaal en een magazijn voor toneeldecors gebouwd. De 
opdracht hiervoor werd verleend aan L.H. Eberson (1822-1889), de 
latere opvolger van Camp (afb . 34-37). In eerste instantie was het de 
bedoeling een schilderijenzaal te bouwen, maar omdat Willem III 
geen eigen collectie meer bezat, vatte hij later het plan op om beeld-
houwwerk van belangrijke tijdgenoten aan te kopen en deze in de 
zaal tentoon te stellen.
Vanaf die tijd werd de naam kunstzaal gebruikt. In het eerste ont-
werp van november/december 1873 was de zaal als een ‘salon foyer’ 
tegen de schouwburgzaal aangebouwd, met een brede dubbele tus-
sendeur. Tevens was de zaal toegankelijk vanuit het park via een 
vestibule. Met de verbou wing in 1911 zal een doorgang zijn gemaakt. 
Aan de hand van het jour naal van Eberson5, verwerkt in het zeer 
uitgebreide artikel van J.M.W. van Voorst tot Voorst valt de bouw 
van de kunstzaal goed te vol gen.6 Volgens de plattegrond bestond 
er geen doorgang naar het toneel magazijn, maar tijdens het tweede 
onderhoud in november 1874 werd op verzoek van de koning tegen-
over de vestibule een blinde deur ge maakt. Deze deur is zo wel op 
een gravure uit 1877 als een foto uit 1876 te zien, gelijk aan die der 
andere wanden (afb . 38-39). De kunstzaal had een afme ting van 7 x 14 
meter, met een hoogte van 9,25 m. De verlichting ge schiedde door 
grote matglazen ven sters in de vijf traveeën van het pla fond, die aan 
weerszijden onder een hoek van 60 graden in het dak wa ren aange-
bracht. Dit systeem was eerder toegepast in het gebouw Arti et Ami-
citiae te Amsterdam door M.G. Tetar van Elven. Uit de stippellij nen 
op de doorsnede tekening blijkt dat dit bedoeld was om de schilde-
rijen vanuit de tegenovergestelde wand aan te lichten. De lichtinval 
van de eigen wand werd voorkomen door een forse overhellende 
plafond lijst. Ter hoogte van de vensters werden aan de korte wan-
den schilderin gen aangebracht door Johan Stortenbeker (1821-1899), 
een der beste decoratieschilders uit die tijd. De belangrijkste kunste-
naars uit de zes tiende en zeventiende eeuw werden op deze doeken 
afgebeeld. Sinds de vensters in 1911 zijn dichtgezet vallen de schilde-
ringen echter nauwelijks meer op. Om de warmteontwikkeling op 
zonnige dagen tegen te gaan waren in het plafond uitgetimmerde 
koepels aangebracht, met gegoten ronde ventilatieroosters en ringen 
voorzien van engelenkopjes. Eberson heeft  zich hierbij waarschijn-
lijk laten inspireren door het koepel plafond van de grote zaal (ver-
trek 300). Het zeer fi jne snijwerk van het plafond werd uitgevoerd 
door de in Arnhem gevestigde beeldhouwer J.B. Cajot, die duide-

5  L.H. Eberson,  ‘De Kunstzaal op Het Loo’, in: Eigen Haard 1876, 286-288. Hoewel het artikel 

niet is ondertekend, is Eberson volgens zijn journaal (Journal 118) de schrijver.

6  JJ.M.W. van Voorst tot Voorst, ‘De kunstzaal van Paleis Het Loo’, in: Antiek 15(1980) 9-29, 

67-102, 189-213. De gegevens over de kunstzaal zijn grotendeels ontleend aan dit artikel.

Afb . 38 De kunstzaal gezien naar het 

westen met op de achtergrond de vesti-

bule. Foto M. Bosse, Deventer, ca. 1890 

[scan van oorspronkelijke foto uit collectie 

Bureau Van Asbeck]

Afb . 39 De kunstzaal gezien naar het 

oosten met op de achtergrond de ver-

bindingsdeur met de decorzaal. Foto M. 

Bosse, Deventer, ca. 1890 

[scan van oorspronkelijke foto uit collectie 

Bureau Van Asbeck]
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lijk het zeventiende-eeuwse snijwerk in het corps de logis als voor-
beeld gebruikte. De gehele betimmering werd vervaardigd van blank 
eikenhout in een zuivere Lodewijk XIV-stijl. De lambrisering was 
voorzien van panelen met geornamenteerde lijsten van gepatineerd 
metaal, die volgens een ‘methode oxydé’ in de kleur van oud eiken 
was gebracht. Bij nadere beschouwing blijken de lijsten te bestaan 
uit vertind roodkoper. Tussen de panelen en de deklijst bevonden 
zich geschilderde faience tegeltjes, vervaardigd in de fabriek van J. 
Hulst te Harlingen, naar de ori ginele tekeningen van de ‘architect des 
Konings’. De tegels waren afwis selend voorzien van in reliëf uitge-
voerde bladvoluten en rozetten, in de kleuren wit en luster (bruine 
metaalglans). Met de verbouwing in 1911 zijn zij waarschijnlijk ver-
loren gegaan. Het behang boven de lambrisering werd geleverd door 
de Société des Tissus Feutres Pavy uit Parijs, die er echter niet in 
slaagden het behang strakgespannen aan te brengen. Op de foto uit 
1876 zijn de plooien in het behang duidelijk te zien. Of het behang 
ook in dezelfde blauwe kleur van het geschoren fl uweel der stoelen is 
uit gevoerd valt uit de foto niet op te maken. 
De zaal kende nog een architectonische noviteit, de vloerverwar-
ming of ‘calorifère’. Langs de wanden was in de vloer een put gemet-
seld, waarin zich twee verwarmingsbuizen (8 cm) bevonden, die 
werden afgedekt door gietijzeren roosters. Naast de vestibule was 
een ruimte ontworpen voor de kachel en de opslag van brandstof-
fen. De verwarming, de deur knoppen en het andere smeedwerk 
werd vervaardigd door de fi rma Schütz te Zeist. Het uiteindelijke 
resultaat van zowel het gietwerk van de roosters als de gepatineerde 
sloten en deurknoppen getuigden van een groot vakmanschap, en 
Eberson was hier zo tevreden over, dat hij Schütz hier over compli-
menteerde. De knoppen waren voorzien van het wapen van Willem 
lll en in de sleutel was een gekrulde W opgenomen. 
De vestibule van drie bij vier meter kreeg haar licht van boven. De 
wan den waren van stuc, in een afwerking van ‘jaune de sienne-mar-
mer’, en een lambrisering in paneelwerk van wit geschilderd eiken-
hout. In het midden hing een luchter van gepatineerd metaal, ‘style 

Afb . 40 De wapenzaal na 1902 inge-

richt in de kunstzaal. Fotograaf onbe-

kend, ca. 1905 

[CODA Beeldbank, Apeldoorn, inv.nr. 

GA-012483]
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Louis XIV’, met een ketting in dezelfde stijl. Na de restauratie van 
de grote trap in het corps de logis in 1902 werden de daar aanwe-
zige wapens in de kunstzaal opgesteld. De schilderijen en beelden 
verdwenen en maakten plaats voor watertrofeeën, ridderharnassen 
en kanonnetjes (afb . 40).7 J.J. Martijn schreef in 1910 over de wapen-
zaal: ‘‘t Salon is thans ingericht als wapen zaal en bevat een interes-
sante collectie wapens uit verschillende tijdvak ken, sommige schitte-
rend van goud en edelgesteente, onder de vele vlaggen en vaandels, 
die de muren versieren, is er één van grote histori sche waarde, nl. het 
vaan del dat de eerewacht te Veere mede voerde bij gelegenheid van 
het bezoek van Koning Willem lll aan Zeeland, in 1869, en reeds in 
1751 als zodanig dienst deed bij de ‘blijde incomste’ van Prins Willem 
IV binnen Veere.’8 In 1911 werd het plan van Peters voor de wapen-
zaal goedgekeurd om een nieuwe bekapping aan te brengen en een 
dubbele deur met vensters te plaatsen in de zijmuur naar de nieuwe 
binnenplaats. Hierdoor kreeg de zaal een wat intiemer karakter, en 
was de hoogte van de zaal niet meer zo dominant. Tijdens de laatste 
restau ratie werd niet overgegaan tot een reconstructie naar de oor-
spronkelijke toestand. De werkzaamheden bleven naast schilder-
werk en stoff ering beperkt tot ‘onzichtbare’ zaken als leidingen en 
verwarming. De in richting bleef verder intact.

4.3.1.4 Bouwfase 4 – De verbouwing van 1911-1914
In 1911 werd begonnen met een verbouwing van Paleis Het Loo 
onder leiding van rijksbouwmeester Peters (afb . 41-49). De eerste 
aanleiding was de herin richting van de westvleugel, waar de stallen 
na het gereedkomen van de nieuwe stalgebouwen overbodig waren 
geworden. Vanwege de toe nemende behoeft e aan vertrekken voor 
gasten en het hofpersoneel namen de plannen steeds grotere vor-
men aan, zodat tot een totaal plan voor het hele paleis werd beslo-
ten. De vergroting werd enerzijds gezocht in een verhoging van de 
bestaande gebouwen, waardoor een volwaar dige eerste verdieping 
ontstond, en voorts in de aanbouw van een aantal gebouwen. Aan 
de westzijde waren dit uitbreidingen ten behoeve van trappenhui-
zen en toiletten, aan de oostzijde werd een carrévormige vleugel 
aangebouwd. Op 6 februari had de aanbesteding plaats, waarbij het 
werk zo werd uitge voerd, dat de koningin het paleis in de zomer-
maanden ongestoord kon bewonen. De verbouwing luidde ook een 
stijl verandering in. Tussen 1850 en 1905 werd eerst door Eberson 
en later door de gebroeders Van Nieu kerken de Lodewijk XIV-stijl 
nagevolgd bij verbouwingen. Peters han teerde meer de vormgeving 
van de Hollandse renaissance, zoals bijvoor beeld het interieur van 
de rookzaal (ruimte 511). Soms liet hij zich ook beïnvloeden door 
motieven uit het corps de logis, zoals de leuningen en bollen op de 
balusters in de trappenhuizen.
De schouwburgzaal werd verplaatst naar de westvleugel, waarbij 
de in richting enigszins werd veranderd. In de oostvleugel werden 

7 H.M. Werner, Geldersche kastelen. Deel I (Gouda 1906) 35-36.

8 J.J.H. Martijn, Ten paleize. Koningin Wilhelmina in haar particuliere leven (Amsterdam 1910) 

17-18.
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de keukens in nieuwe gebouwen ondergebracht (afb . 59) en kregen 
de intendance, de con ciër gerie en het post- en telegraafk antoor een 
ruimere behuizing. De aanbouw onderscheidde zich door de ruime 
gangen, met een gescheiden gebruik voor de gasten en het perso-
neel. Voorts werd het paleis uitge rust met voor die tijd moderne 
voorzieningen, zoals centrale verwar ming, bliksemafl ei ding, gas- 
water en telefoonleidingen, alsmede een dubbele koelkelder onder 
de keukens, waar door middel van een zuiggas motor de tempera-
tuur tot iets boven het vriespunt kon worden gehouden. 
Eerst in tweede instantie, toen de verbouwing reeds in volle gang 
was, ontwierp Peters een grote eetzaal ten oosten van het corps de 
logis (afb . 51). Eind 1914 was de tot dan toe meest ingrijpende ver-
bouwing van Het Loo ge reed.

4.3.1.5 Bouwfase 5 – De restauratie van 1981-1984
De restauratie van de vleugels vormde het belangrijkste onderdeel 
van de tweede fase. Deze werd begonnen in 1981 en gelijktijdig met 
de eer ste fase in 1984 afgesloten. De reconstructie naar de zeventien-
de-eeuwse toestand betekende dat een groot deel van de verbouwing 
van 1911 ongedaan werd gemaakt. Gelukkig bleef een samenhangend 
ge deelte aan de oostvleugel behouden, waar tegenwoordig de staf-
ruimtes van het museum zijn gesitu eerd. Het interieur is hier in 
belangrijke mate bepaald door de brede gan gen, met de voor die tijd 
karakteristieke lam brisering, vensters en deur partijen. De wanden, 
vloeren en plafonds kregen een grondige opknap beurt, waarbij een 
aantal vloeren werden vernieuwd. Overeenkomstig de oorspron-

Afb . 41 De oostvleugel kort voor de 

verbouwing van 1911-1914 

[Beeldbank RCE, Amersfoort, inv.nr. D-01959]
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Afb . 42 Plattegrond van de begane 

grond van de oostvleugel. W. Neelmeijer, 

1878, bijgewerkt in 1888 en 1893. Pot-

lood, zwarte en rode inkt en dekverf op 

papier, geplakt op groene stof 

[Tekeningencollectie PHL, Apeldoorn, 

inv.nr. 3279 (uitsnede)]
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Afb . 43 ‘Plan verbouwing Koninklijk 

Paleis op het Loo’. Plattegrond van 

de begane grond van de oostvleugel. 

Bureau Rijksbouwmeester C.H. Peters, 

1911 

[Tekeningencollectie PHL, Apeldoorn, inv.nr. 

3339 (uitsnede)]
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Afb . 44 Plattegrond van de bestaande 

toestand van de verdieping van de oost-

vleugel. W. Neelmeijer, 1878, bijgewerkt 

in 1888 en 1893. Potlood, zwarte en rode 

inkt en dekverf op papier, geplakt op 

groene stof 

[Tekeningencollectie PHL, Apeldoorn, inv.nr. 

3283 (uitsnede)]



109

bouwhistorisch onderzoek Paleis Het Loo, Apeldoorn deel 4 vleugels

Afb . 45 ‘Plan verbouwing Koninklijk 

Paleis op het Loo’. Plattegrond van de 

verdieping van de oostvleugel. Bureau 

Rijksbouwmeester C.H. Peters, 1911 

[Tekeningencollectie PHL, Apeldoorn, inv.nr. 

3340 (uitsnede)]
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Afb . 46 Plattegrond van de bestaande 

toestand van de zolder van de oostvleu-

gel. W. Neelmeijer, 1878, bijgewerkt in 

1888 en 1893. Potlood, zwarte en rode 

inkt en dekverf op papier, geplakt op 

groene stof 

[Tekeningencollectie PHL, Apeldoorn, inv.nr. 

3285 (uitsnede)]
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Afb . 47 ‘Plan verbouwing Koninklijk 

Paleis op het Loo’. Kapplan van de west-

vleugel (uitsnede). Bureau Rijksbouw-

meester C.H. Peters, 1911 

[Tekeningencollectie PHL, Apeldoorn, inv.nr. 

3344]
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Afb . 48 Perspectieft ekening van de oostvleugel gezien vanuit het park. Bureau Rijks-

bouwmeester C.H. Peters, 1911 

[Beeldbank RCE, Amersfoort, inv.nr. 284181] 

Afb . 49 De voorzijde van het paleis kort na het gereedkomen van de verbouwing van 

1911-1914. Foto W. Kramer, 1915 

[Beeldbank RCE, Amersfoort, objectnr. 36.518]
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kelijke toestand is het houtwerk in een roodbruine mahoniekleur 
gehout.9 Dat gold ook voor het marmer schilderwerk op het stuc 
in de portalen. De vertrekken konden veelal zonder grote ingrepen 
worden ge wijzigd in kantoorruimtes en werk plaatsen, waarbij aan-
wezige elementen zoals deuren, lambriseringen en schoorsteenman-
tels behouden bleven. De in 1911 verbouwde Rook- en Wapenzaal 
werd grondig geconsolideerd. Het trappenhuis ter oostzijde hiervan 
werd geamoveerd, zodat deze in 1875 gerealiseerde aanbouwen wer-
den verzelfstandigd. De kap werd ge repareerd en geïsoleerd en aan 
de oostzijde doorgetrokken, zodat hier een topgevel ontstond. Daar-
naast werden nieuwe ruimten, noodzakelijk van wege het gewijzigde 
gebruik, op harmonieuze wijze ingepast. Een geslaagd voorbeeld 
hiervan is de personeelskantine, waar een zuilenrij, afk omstig uit 
de gang naast de vroegere grote eetzaal opnieuw een plaats vond. 
Op onopvallende wijze werden voorts depots en archiefruimten 
en een bibli otheek in de vleugel opgenomen. Ook interieurstuk-
ken, naar idee van de architect Royaards in de jaren ’60 aangebracht 
ten behoeve van de familie Van Vollenhoven, werden opnieuw in 
enkele vertrekken verwerkt. Hier mee is duidelijk dat karakteristieke 
onderdelen van latere verbouwingen zeker de aandacht kregen van 
de architect en de museumstaf, die deze ver dienden. Waar moge-

9 A.C. Kranenburg-Vos, Halfj aarlijks verslag restauratie Het Loo, Deel VI (septem ber 1980).

Afb . 50 De grote keuken in de basse-

courvleugel van de oostvleugel na de 

verbouwing van 1911-1914. Fotograaf 

onbekend, ca. 1920 

[scan van eerder gereproduceerde foto uit col-

lectie Bureau van Asbeck]
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lijk werden aanwezige onderdelen opnieuw toege past en anders in 
het depot opgeslagen. Van de trappenhuizen met stenen treden uit 
1911 bleef die bij het oostelijk buitenpaviljoen behou den. De andere 
grote trappenhuizen vielen teveel buiten de structuur van het zeven-
tiende-eeuwse deel om te handhaven. De binnenplaats kreeg een 
open verbinding met het buitenterrein. De indeling, met in het mid-
den het beeld ‘De Faam’, werd gebaseerd op een eerdere niet uitge-
voerde ont werpschets van P.H.J. Cuypers (1827-1921).10 De uit 1911 
da terende keu kens en de schuilkelder werden geamoveerd. 

10  Tekeningenarchief PHL, inv.nr. RL 3380.

Afb . 51 De achterzijde van het paleis 

met links van het corps de logis de later 

gerealiseerde balzaal 

[Beeldbank RCE, Amersfoort, inv.nr. 20.837]
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Vogelvluchten van Het Loo gezien uit het noordoosten met de reconstructies van de 

oudste situatie met de colonnaden rond 1687 (I), rond 1700 met de nieuwe pavil-

joens (II), na het gereedkomen van de uitbouwen van het corps de logis in 1894 (III), 

na de verbouwing door Peters in 1914 (IV) en de situatie sinds 1984 na de laatste 

restauratie (V)

Afb  VI

Afb  VII



bouwhistorisch onderzoek Paleis Het Loo, Apeldoorn deel 4 vleugels

116

Afb  VIII

Afb  IX

Afb  X
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4.3.2 Bouwhistorische beschrijving

4.3.2.1 Exterieur

4.3.2.1.1 Bouwmassa
Deze is identiek aan de westvleugel. Aan de Koningslaan ligt tussen 
de twee hoekpaviljoens een langgerekt gedeelte onder een schild-
dak. Dit bouwdeel bood vroeger onderdak aan de oranjerie met aan 
weerszijden daarvan koetshuizen. Aan de bas secour ligt tussen het 
linker hoek pavil joen en het oostelijk buiten pavil joen een lange vleu-
gel onder een schild dak.

4.3.2.1.2 Gevels algemeen
De gevels zijn met een rode baksteen (formaat 21,5 x 10,5/10 x 4 cm) 
op getrokken in kruisverband (10 l + v = 57 cm). In de koppenlagen 
zijn op de hoeken klezoren aanwezig. Van het metselwerk is dat van 
de lisenen grotendeels oorspronkelijk; de rollagen en een aan zienlijk 
deel van het metselwerk onder en boven de vensters is nieuw. Het 
oorspronkelijke werk is herkenbaar door het ruwe oppervlak, dat 
ontstond bij het met grit verwijderen van de pleisterlaag. Al het 
voegwerk werd bij de res tauratie vernieuwd: knipwerk met een holle 
daglijn in de lintvoegen.

4.3.2.1.3 Voorgevel vleugel Koningslaan (afb . 52-56)
Bij bestudering van de zeventiende-eeuwse gevel valt de zeer 
evenwich tige indeling op, die mede voort komt uit de sterk door-
gevoerde symme trie. Daarnaast is echter ook sprake van een grote 
functionaliteit, met hoge vensters voor de oranjerie en grote deu-
ren van de twee koetshui zen. De ruimte boven de koetshuizen werd 
benut voor perso neelsver trekken en grensde aan de hoekpaviljoens, 
die eveneens voor bewoning waren be stemd. De uit de functies 
voortvloeiende afwisseling werd zo op knappe wijze gepaard aan 
monumentaliteit. De verschillen met de gevel van de westvleugel 
beperken zich tot een andere indeling van de vensters en deu ren.
Voor de gevelopbouw en materiaal toepassing wordt verwezen naar 
de beschrijving van de westvleugel. De inpassing van de nieuwe 
kantoor functie leverde wel enkele problemen op in de detaillering, 
maar deze werden op knappe wijze opgelost. De vensters ter plaatse 
van de voor ma lige oranjerie bestaan uit kruisvensters met een asym-
metrisch ge plaatst kalf [indeling 3 x (4 + 11) + 3 x (4 + 11)]. De onderste 
vier ruiten kun nen naar binnen toe worden geopend. De vloer van 
de eerste verdieping sluit aan op het kalf van de vensters. Ter plaatse 
van de voormalige koetshuizen is veel metselwerk tijdens de restau-
ratie vernieuwd. De op geklampte eiken deuren van het oostelijke 
koetshuis werden vouwbaar gemaakt, waarach ter verdiepte schuif-
deuren met roedenindeling wer den geplaatst (4 x 10 + 4 x 10), voor de 
lichttoetreding van de achterlig gende kantoorruimte. De deurope-
ning werd omlijst door pilasters, waarboven een ingekorte kroon-
lijst. De vensters op de eerste verdieping bestaan uit twee bolkozij-
nen (roedenindeling 3 x 5 + 3 x 5).
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Afb . 52. De voorgevel van de westvleugel aan de Koningslaan

Afb . 53. De voorgevel van de vleugel langs de Koningslaan met uiterst links en rechts 

de vroegere koesthuizen en daartussen de hoge vensters van de oorspronkelijke 

orangerie
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� Afb . 54. Het westpaviljoen van 

de oostvleugel aan de zijde van de 

Koningslaan

� � Afb . 55. Het oostpaviljoen van 

de oostvleugel aan de zijde van de 

Koningslaan. Recht daarachter is de 

oostelijke stafvleugel te zien

� Afb . 56. De huidige hoofddienstingang 

van het complex centraal in de voorvleu-

gel aan de Koningslaan
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4.3.2.1.4 Achtergevel vleugel Koningslaan
De achtergevel gaat grotendeels schuil achter de kunstzaal en de 
aangrenzende rookkamer. De wel zichtbare gedeelten zijn bij de 
laatste restauratie in de oorspronkelijke zeventiende-eeuwse toe-
stand hersteld. 

4.3.2.1.5 Voorgevel vleugel bassecour (afb . 57)
De gevel aan de bassecour wordt verdeeld in een langwerpig gebouw 
met een zadeldak en een iets hoger hoekpaviljoen, voorzien van een 
tentdak. Lisenen verdelen de gevel van het lange bouwdeel in 19 
gelijke traveeën, waarin de vensters en deurpartijen zijn geplaatst. 
De drie in gangen be staan uit dubbele opgeklampte deuren met 
bovenlichten, waarbij de mid den deurpartij, die oorspronkelijk als 
staldeuren fun geerde, verhoogd is uitgevoerd. De oorspronkelijke 
kruisvensters uit 1685 werden gerecon strueerd op basis van gevon-
den bouwsporen, ter wijl op de eerste verdie ping bolkozijnen werden 
geplaatst. De hoge stal-ruimte bezat dus twee rijen vensters boven 
elkaar, wat in het oorspron kelijke plan vooral moet zijn ontworpen 
ter wille van de symmetrie met de westvleugel, waar zich een lage 
tussenverdieping voor het dienstpersoneel bevond. 
De kruisvensters [roedenindeling 3 x (5 + 5) + 3 x (5 + 5)] werden met 
de restauratie geheel nieuw vervaardigd uit samengestelde grenen 
delen, eiken raamhout en roeden van teakhout. Het vensterglas 
(Verre Royal) is afk omstig uit Frankrijk. De bovendorpel is in het 
gevelvlak geplaatst en afgedekt met en loodslab, de stijlen en onder-
dorpel liggen iets terug. De onderramen van de kruisvensters en de 
bolkozijnen (indeling 3 x 5 + 3 x 5) zijn voorzien van eiken luiken, 
bestaande uit verticale opgeklampte delen op een eiken raamwerk. 
In de normale, geopende stand zijn de luiken rood van kleur, in de 
gesloten stand donkergroen. Deze kleur wijkt af van de veel lichte-
re groene kleur, welke is te zien op de aquarel uit om streeks 1744 
van Jan de Beijer, en die gangbaar was in de achttiende eeuw. De 

Afb . 57. De gevel van de oostvleugel 

aan de zijde van bassecour
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bovenlichten van de middendeurpartij bezitten een indeling van 
4 x 3 + 4 x 3 ruiten, de zijdeuren zijn smaller en hoger uitgevoerd 
(in deling 2 x 5 + 2 x 5). Het raamhout is wit geschilderd, de kozijnen 
en lijsten hebben een Bentheimer kleur.
De kapconstructie uit 1911 werd met de restauratie gehandhaafd, 
daar de dakhelling nagenoeg gelijk was aan die uit de zeventien-
de eeuw. Door het verlagen van de gevels werden de kappen eerst 
gestut, waarna men de gehele constructie liet zakken. De hoek- en 
eindpaviljoens kregen wel tij dens de restauratie nieuwe kappen, 
daar de dakhelling uit 1911 te steil was. Het dak is gedekt met rechts-
dekkende gesmoorde Hollandse pan nen, met loden nokken en 
kepers. De houten overkragende bakgoten zijn eveneens met lood 
bekleed en voorzien van loden hemelwateraf voeren. Negen dakka-
pellen zijn op regelmatige afstanden in de venster assen ge plaatst. 
Alle kapellen zijn uitgerust met twee naar buiten draai ende ramen 
[indeling 2 x 4 + 2 x 4]. De frontons zijn uitgevoerd met een geprofi -

Afb . 58. De achtergevel van de ooste-

lijke bassecourvleugel
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leerde kroonlijst en een loden bekleding aan de boven- en zijkan ten. 
Tegen de stijlen zijn vlakke klauwstukken bevestigd. Ten behoeve 
van de ventilatie op de zolders zijn enkele zijkanten van de dakka-
pellen voorzien van een rooster.
Het hoekpaviljoen onderscheidt zich duidelijk van het andere bouw-
deel. De verhoogde gevel kent geen lisenen en is op beide verdie-
pingen inge deeld met drie schuifvensters. Deze schuifvensters zijn 
voorzien van een vaste wisseldorpel, waarachter het onderraam naar 
boven kan schuiven. De middenvensters zijn twee ruiten breder dan 
de overige vensters en accentueren hiermee enigszins de midden-
as [indeling begane grond 7 x (5 + 5), eerste verdieping 7 x (4 + 4)]. 
Bij de goot is de dakhelling op Franse wijze van een zeeg voorzien, 
overeenkomstig alle andere vleugelgebou wen. Het tentdak wordt 
bekroond met een vierkante schoorsteen waarop smeedijzeren sier-
werk met een in blad goud vergulde windvaan.

4.3.2.1.6 Achtergevel vleugel bassecour
De oostgevel van de vleugel aan de bassecour is, voor zover het de 
buiten gevel betreft , gelijk aan die van de overeenkomende gevel van 
de west vleugel. Van de gevel zijn alleen de noordelijke acht traveeën 
over de volle hoogte in het zicht. Van de overige gaat het beneden-
deel schuil achter het ingebouwde depot.

4.3.2.1.7 Binnentuingevels (afb . 59-63)
De binnenplaats behield als enige buitenruimte zijn wit gepleisterde 
gevels. De indeling is een suggestie van de museumstaf op basis van 
een niet uitgevoerd ontwerp van P.J.H. Cuypers (1827-1921) uit 1913, 
met in het midden het negentiende-eeuwse beeld van ‘De Faam’, dat 
voorheen aan het eind van het gazon achter het paleis stond. De gele 
stenen van de bestrating zijn afk omstig van de bassecour.
Het oudste geveldeel is het westelijke gedeelte van de zuidgevel, 
waar ach ter zich de vroegere kunstzaal uit 1875 bevindt. De vensters 
dateren echter van 1914, toen de kunstzaal (inmiddels wapenzaal) 
werd ver bouwd en uitgebreid met een rookzaal. De gevel is geleed 
met li senen, waartussen zich de vensters met een kruisindeling en 
de deur par tijen bevinden. De kozijnen zijn ook hier in een Benthei-
mer kleur ge schilderd, met donker groene deuren en ramen. In de 
bovendelen van de traveeën zijn rechthoe kige nissen aangebracht. 
De middelste travee ter plaatse van de schei dingsmuur tussen rook- 
en wapenzaal is afwijkend uitge voerd en bezit geen indeling. De 
kap kwam tot stand in 1914, maar was aan de oostzijde verbonden 
met de oostelijke vleugel, zodat de binnen tuin geheel inpandig lag. 
Met de restauratie werd een open ver binding tot stand gebracht met 
de oostzijde, waardoor de bouwmassa uit 1875 werd hersteld. De 
dakka pellen dateren uit 1914 en zijn gelijk vormig aan de andere dak-
kapellen van de vleugel uit 1914. De kap is belegd met gesmoorde 
kruispannen.
De oostgevel van de vleugel aan de bassecour werd met de restau-
ratie grotendeels nieuw opgemetseld en voorzien van nieuwe ven-
sters. De in deling komt overeen met die van de westvleugel. In het 
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Afb . 59. De binnenplaatsgevels van de oostvleugel gezien naar het oosten

Afb . 60. De binnentuin gezien naar het westen
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langge rekte bouwdeel bezitten de vensters op de begane grond een 
indeling van 2 x 6 + 2 x 6; op de eerste verdieping 2 x 4 + 2 x 4.
Aan de westzijde van de binnenplaats ligt de personeelskantine 
met op de eerste verdieping de bibliotheek. Tijdens de restauratie 
werd de gevel ver kort tot zes vensterassen, waarbij twee T-vensters 
werden ver vangen door dubbele paneeldeuren met een bovenlicht, 
afk omstig uit de ge amoveerde delen van het paleis. De dakkapel-
len in de eerste en vier de vensteras behielden hun oorspronkelijke 
plaats en stroken niet met de deurpartijen. De ruiten zijn vervangen 
door lamellen ten behoeve van ventilatielucht.
De noordgevel telt vier vensterassen met T-vensters op de begane 
grond en op de eerste verdieping, waarboven dakkapellen zijn 
geplaatst. In de linkertravee bevindt zich een dubbele paneeldeur.
De oostgevel telt drie vensterassen, welke evenals de noordgevel 
van wege de achterliggende gangen ver uit elkaar zijn geplaatst.

4.3.2.1.8 Achtergevel stafvleugel (afb . 64 en65)
De noordgevel is opgebouwd uit een hoekpaviljoen, een langwer-
pig mid dengedeelte en een terugliggende verbindingsgang met de 
zeven tiende-eeuwse vleugel aan de bassecour. De witte pleisterlaag 
welke vanaf de bouw in 1911 de gevel sierde, werd met de restauratie 
ver wijderd, om een betere samenhang met het zeventiende-eeuwse 
gedeelte te krijgen. Het onderliggende metselwerk bleek een tame-
lijk gele kleur te bezitten, maar bevond zich nog in goede staat. De 
architec tuur van de uitbreiding in 1911 heeft  duidelijk verwantschap 
met de bestaande vleugels. De relatie met de vleugel aan de basse-
cour was door de dienstgang nogal versluierd; bovendien werd de 
vleugel aan de bassecour gelijktijdig verhoogd.
De vensters van de begane grond en eerste verdieping zijn even 
hoog. Onder de kap bevindt zich een bergzolder. De onderdelen van 
de gevel zijn zorgvuldig gedetailleerd, met hardstenen onderdor-
pels voor de T-vensters en een overstekende goot met geprofi leerde 
gootklossen. De dak kapellen worden gedekt door een fronton met 
een geprofi leerde en ge tande lijst. Achter de klauwstukken zijn de 
zijvlakken afgewerkt met zin ken platen. Het dak is belegd met grijze 
kruispannen. Het metselwerk van de gevel is niet geleed. Hoewel 
vooraf vaststond dat het metselwerk geen zichtwerk zou worden, is 
de uitvoering gelijk aan dat van “schoon”-met selwerk. Alleen door 
het stralen van de stenen is het oppervlak wat ruw. De stenen zijn 
gemetseld in kruisverband (steenformaat 20,5 x 5 cm; 10 lagen = 61,3 
cm). Aan de onderzijde is een voorspringende plint gemet seld in 
hardgrauw, voorzien van een rollaag met afgeschuinde stenen. De 
tijdens de restauratie uitgevoerde reparaties zijn goed te herkennen 
aan de toegepaste rode baksteen. Boven de vensters en deuren zijn 
rollagen ge metseld van drie lagen hoog. De vensters liggen iets terug 
ten opzichte van het gevelvlak, de dorpels steken iets naar voren. De 
deuren zijn vervaar digd in grenen. De bovenste panelen zijn gevuld 
met glas, met een beëin diging in de vorm van een spiegelboog. 
In de verbindingsgang, welke ge heel tijdens de restauratie 1981-1984 
nieuw is opgemetseld, zijn deuren en vensters uit 1911 toegepast. Het 
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Afb . 61. De gevel van de wapenzaal en de rookkamer aan de zuidzijde van de binnen-

tuin

Afb . 62. De gevel van de stafvleugel aan de noordzijde van de binnentuin
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Afb . 63. Het beeld van ‘De Faam’ in de binnentuin naar ontwerp van P.J.H. Cuypers

kleurgebruik van het houtwerk is gelijk aan dat van de rest van Het 
Loo, donkergroene ramen en deuren en kozij nen in Bentheimer 
zandsteenkleur.

4.3.2.1.9 Rechter zijgevel stafvleugel 
De gevel is identiek behandeld als die van de achtervleugel. Ten aan-
zien van de bouwmassa en de goot- en nokhoogte, is gezocht naar 
een harmonieuze aansluiting op de bouwdelen aan de Koningslaan. 
Bij de laatste restauratie besloot men de vleugel aan de zuidzijde in 
te korten waardoor een verbinding van de binnentuin met het bui-
tenterrein tot stand kwam.

4.3.2.1.10 Daken
De reconstructie van Het Loo naar de zeventiende-eeuwse vormge-
ving had tevens als consequentie dat de vleugels langs de bassecour 
verlaagd dienden te worden. Bij de verbouwing van 1911-1914 wer-
den nieuwe grenen kappen en dakkapellen aangebracht op de vleu-
gelgebouwen en de hoek- en eindpaviljoens. Met de restauratie werd 
het muurwerk weer tot zijn oorspronkelijke hoogte verlaagd. De 
spanten, gordingen en het dakbeschot bleken nog in een zodanige 
staat te verkeren, dat deze opnieuw konden worden toegepast. De 
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Afb . 64. De tuingevel van de noordelijke kantoorvleugel

kappen van het hoek- en eindpaviljoen werden echter vernieuwd, 
omdat deze in 1911 een andere helling hadden verkregen. De dak-
vlakken zijn gedekt met leien in maasdekking.
Bij de vleugels aan de noord- en de oostzijde van de binnenplaats 
bleef de in 1914 ontstane situatie gehandhaafd. De kappen hebben 
een steilere helling. Hetzelfde geldt voor het noordoostelijke hoek-
paviljoen. De dakvlakken van deze bouwdelen zijn gedekt met 
gesmoorde kruispannen.

4.3.2.2 Constructie

4.3.2.2.1 Kelder
De kelders onder de bassecourvleugel zijn thans niet meer aanwe-
zig. Onder de stafvleugel bevindt zich een kleine kelder.

4.3.2.2.2 Draagconstructie
Gelijk aan de van de westvleugel.

4.3.2.2.3 Kapconstructie
Gelijk aan die van de westvleugel.
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Afb . 65. Het hoekpaviljoen van de noordelijke kantoorvleugel gezien vanuit de tuin
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4.3.3 Waardering

4.3.3.1 Exterieur/gevels
De voor- en achtergevels van de Koningslaan- en de bassecourvleu-
gel zijn nog voor een belangrijk deel oorspronkelijk. Bij de laatste 
restauratie zijn ontbrekende delen aangevuld en is het geheel zorg-
vuldig gerestaureerd. Er is sprake van hoge monumentwaarden. De 
gevels van de noordelijke en oostelijke stafvleugel dateren uit de 
periode Peters. De binnentuingevels zijn de enige die de tastbare 
herinnering vormen aan het ‘witte’ Loo. Deze gevels hebben een 
positieve monumentwaarde.

4.3.3.2 Begane grond
De indeling en aankleding van de begane grond vleugel dateert voor 
een belangrijk deel uit de periode Peters. In veel van de vertrek-
ken is sprake van eenvoudige schouwpartijen en stucplafonds. Er 
is daarbij sprake van positieve monumentwaarden. Bijzondere ver-
melding verdienen de kamer van de directeur (ruimte 500) en het 
aangrenzende vertrek (ruimte 515), waarbij gebruik is gemaakt van 
elementen die van elders afk omstig zijn. Deze onderdelen hebben 
een hoge monumentwaarde. In de nieuwe samenstelling hebben de 
ruimten als totaal een positieve monumentwaarde. De door Peters 
nagestreefde monumentaliteit komt vooral tot uiting in de gangen 
van de noord- en de zuidvleugel, waarbij vooral de deurpartijen en 
tochtportalen belangrijk zijn. Dit geldt ook voor het trappenhuis 
naar de eerste verdieping in de achtervleugel. Hier is sprake van 
hoge monumentwaarden. Hetzelfde geldt voor het enige resterende 
trappenhuis uit de periode Peters aan het noordeinde van de bas-
secourvleugel. Uitzonderlijk zijn de rookzaal (ruimte 510), eveneens 
van de hand van Peters en de wapenzaal (ruimte 511). Van deze laat-
ste zaal, ingericht door L.H. Eberson, is vooral het gewelfde plafond 
bijzonder. Bij beide ruimten is sprake van uitzonderlijk hoge monu-
mentwaarden.

4.3.3.3 Eerste verdieping
De indeling van de eerste verdieping kwam tot stand tijdens de ver-
bouwing van 1911-1914. Ook de aankleding van de meeste vertrekken 
in de noordelijke en oostelijke stafvleugel dateert uit deze periode. 
Er is daarbij sprake van positieve monumentwaarden. Het trappen-
huis en de bovengang in de noordvleugel tonen weer de door Peters 
nagestreefde monumentaliteit, die vooral tot uitdrukking komt in 
de deurpartijen en tochtportalen. Hierbij is sprake van hoge monu-
mentwaarden

4.3.3.4 Zolder/kap
Van de zolders van de vleugels rond de binnenplaats heeft  alleen die 
aan de Koningslaan een nadere indeling met kantoorvertrekken, 
die tot stand kwam bij de laatste restauratie. Indeling en aankleding 
daarvan hebben in-diff erente monumentwaarden.
De kapconstructies dateren, met uitzondering van die van de pavil-
joens aan de Koningslaan, uit de periode Peters. Er is sprake van 
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positieve monumentwaarden. De kappen boven de twee genoemde 
paviljoens dateren van de laatste restauratie. Deze hebben een indif-
ferente monumentwaarde.
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4.3.4 Ruimteboek oostvleugel
4.3.4.1 Begane grond

Algemeen
Voor de restauratie van deze vleugel gold een aantal verschillende 
uit gangspunten. De vleugel langs de bassecour, die was bestemd 
voor ex positie kreeg een neutrale inrichting, met grenen vloeren 
en wit gestucte wanden. De indeling uit 1914 bleef maatgevend, al 
werden sommige ver trekken samengevoegd. De entree ten behoeve 
van de museumbe zoekers werd een travee verplaatst, overeenkom-
stig de oorspronkelijke zeven tiende-eeuwse situatie. De carré-vor-
mige stafvleugel behield de aankle ding en detaillering uit 1914. Het 
schilderwerk werd hersteld naar de kleuren uit 1914. De personeels-
kantine werd tijdens de restauratie 1981-1984 nieuw ingericht, met 
toepassing van de zuilenrij, afk omstig uit de gang naast de grote eet-
zaal. Opgesloten tussen de kantine en de vleugel aan de bassecour 
werd het brandvrije museumdepot gebouwd. Langs de Koningslaan 
bevinden zich de kantoren voor diverse stafl eden, het post kantoor 
en aan de oostzijde een afgescheiden gedeelte voor de Koninklijke 
Houtvesterij. De open plaats naast het eindpaviljoen geeft  toegang 
tot enkele stallingen en de tweede personeelsingang. 

Ruimte 500 a/b: Entree woning + berging 
(Vis, IV, 42)
Benaming 1767 Corps de garde
 1892 Salon
 1911 Salon (vergroot)
 1984 Entree woning + berging
Restauratietekeningen W3-244, -288, -288a-f, -289, -310

Bouw- en gebruiksgeschiedenis
Met de restauratie werd het hoekpaviljoen ingericht als woning en 
kreeg een aparte opgang en berging op de begane grond. Tegen-
woordig is het grootste gedeelte van het hoekpaviljoen in gebruik als 
kantoor ruimte.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Nieuwe vloer van hardstenen tegels (afmetingen 40 x 40 
cm) in dambordverband. In de vloer is een kokosmat (120 x 120 cm) 
opgeno men.
Wanden • Plinttegel (13 x 13 cm) in verschillende tinten wit, waarbo-
ven wit pleisterwerk.
Deuren • Dubbele opgeklampte buitendeur in een houten kozijn 
met een bovenlicht (ruitindeling 6 x 3). Het houtwerk is grijs geschil-
derd. De bin nendeur bezit zes panelen.
Vensters • Drie schuifvensters met middenkalf [indeling 5 x (4+4)]; 
het ven ster aan de bassecour [indeling 5 x (5+5)].



Faseringsplattegrond

Waarderingsplattegrond 

Ruimte 50o, 501, 502, 
509



133

bouwhistorisch onderzoek Paleis Het Loo, Apeldoorn deel 4 vleugels

Trap • Steektrap met bordessen, vervaardigt van uit blank Ameri-
kaans grenen. Aantal optreden: 14/ bordes/ 4/ bordes/ 6/ bordes/ 3/ 
eerste ver dieping/ 6/ bordes/ 4/ bordes/ 9 /zolder. Optrede: 20 cm 
hoog, aan trede 24cm. De treden zijn 4 cm dik. Langs de wand zijn 
de treden in de boom bevestigd, aan de vrije zijde zijn de treden 
op de boom aange bracht en voorzien van kardoezen en houten 
gedraaide balusters. De onderzijde is betimmerd met vlakke hou-
ten delen. Vanaf het eerste bor des is een hou ten plint aangebracht. 
Langs de wand is een geprofi leerde houten leuning bevestigd.
Hang- en sluitwerk • Buitendeur voorzien van smeedijzeren gren-
dels en deurkruk en een messing knop en slot; binnendeur met een 
pokhouten knop.
Plafond • Wit pleisterwerk op steengaas, met 12 cm brede stucband 
langs de wanden.
Verlichting • Kroon.

Ruimte 500: Kantoor Directeur 
(Vis, IV, 46)
Benaming  1767 Corps de garde 
 1892 Slaapkamer
 1911 Salon
 1993 Kantoor directeur
Restauratietekeningen W3-259, -303

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
De kastenwand, stookplaats en lambrisering zijn afk omstig uit het 
ver trek van de intendant/secretaris, waar tegenwoordig de hoofdin-
gang van de oostvleugel is gesitueerd. (ruimte 505 op de plattegrond 
uit 1976). De stookplaats en de kastenwand zijn afk omstig uit het 
pand Kleine Breed straat 12 in Dok kum.1 

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Gevernist eiken parket in visgraatpatroon uit 1911 (herlegd). 
Wanden • Bij de oostwand is de lambrisering tijdens de restauratie 
1981-1984 vernieuwd volgens de detaillering van de overige wanden, 
met een geprofi leerde deklijst en paneelomlijsting. Hierboven is wit 
pleisterwerk aangebracht.
Deuren • Paneeldeur (2 x 2 panelen) met brede geprofi leerde omlijs-
ting, afk  omstig uit Friesland.
Vensters • Twee vensters met roedenindeling, [venster zuidzijde 
7 x (5+5), venster noordzijde 5 x (5+5)].
Hang- en sluitwerk • Messing kruk en sluitplaat uit 1911.
Kastenwand • Eiken kastenwand bestaande uit drie dubbele kast-
deuren met een voorspringend middengedeelte uit het tweede kwart 

1  Sytse ten Hoeve, ‘Rococo uit Dokkum op Paleis Het Loo’, De Sneuper [Offi  cieel orgaan van 

de Historische Vereniging Noordoost-Friesland] 26(2013)1, 8-13. H.M.H. van de Schoor, 

Bedrijfspanden van post, telegrafi e en telefonie in Nederland 1850-1915. Een typologisch 

onderzoek [niet uitgegeven proefschrift  RU Leiden] II(Leiden 1999), 757. Verbouwing van een 

perceel tot postgebouw met directeurswoning. Kleine Breedstraat 12/Grote Breed-straat/t.o. 

Waagstraat.
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Afb . 500-1. De tegen de zuidwand 

opgestelde kastenwand, oorspronkelijk 

afk omstig uit het postkantoor van 

Dokkum

van de acht tiende eeuw. In het midden van de spiegelbogen zijn 
gesneden or namen ten opgebracht. De bovenzijde van de deurpa-
nelen en de zwikken zijn eveneens van snijwerk voorzien. De lam-
brisering zet zich voort in de kast, met deurtjes ter plaatse van de 
panelen.
Stookplaats • Eiken hangschouw met uitbundige ornamenten in een 
late Lodewijk XIV-stijl. Het schoorsteen stuk ontbreekt. De accola-
devormige mantellijst rust op eenvoudige houten pilasters. De ach-
terwand van het stookgat is betegeld met witte en grijze tegels (13 x 13 
cm), met in het midden een vijf tegels brede strook mangaantegels. 
Het grondvlak be staat uit een smeedijzeren plaat. In de oorspronke-
lijke situatie had de mantel zware voluutconsoles.
Plafond • Wit stucplafond met lijsten en ornamenten afk omstig uit 
vertrek 505. Het plafond dateert eveneens uit het tweede kwart van 
de acht tiende eeuw en werd in 1911 elders geplaatst. Het plafond is 
verdeeld in een rechthoekig middenperk, waaromheen een vijft al 
glad-geprofi  leerde lijs ten zijn aangebracht, onderbroken door vier 
cirkel vormige ornamen ten. De zesde stuclijst is voorzien van bla-
dornamenten. In het midden bevindt zich een met zonnestralen 
omgeven rozet.
Verlichting • -.
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Afb . 500-2. De schouwpartij opgesteld tegen de noordwand. 

De oorspronkelijk aanwezige voluutconsoles van de mantel 

ontbreken

Afb . 500-3. De schouwpartij in de oorspronkelijke situatie met 

de nog wel aanwezige voluutconsoles onder de bovenlijst van 

de mantel

Afb . 500-4. Het stucplafond
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Ruimte 500c: Herentoilet 
(Vis, IV, 48)
Benaming 1767 Corps de garde
 1892 Entree
 1911 Salon
Restauratietekeningen W3-260

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
De huidige indeling kwam tot stand bij de restauratie van 1981-1984.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Hardsteen tegels (40 x 40 cm), in dambordverband, afwer-
king ge zoet.
Wanden • Van vloer tot plafond betegeld met oudhollandse tegels, 
fabri caat Westraven (13 x 13cm).
Deuren • Paneeldeur afk omstig uit de opslag.
Vensters • -
Plafond • Wit stucplafond met een ca. 10 cm brede stucband langs 
de wan den.
Verlichting • Melkglazen bol
Sanitair • Eenvoudige toiletpot en wastafel van wit aardewerk.

Ruimte: 501 Goederenopslag 
(Vis, IV, 48)
Benaming 1767 Koetshuis
 1892 Bureau posterij en telegraaf
 1911 Telefoonbureau/zitkamer
 1993 Goederenopslag
Restauratietekeningen W3-292

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
In de oorspronkelijke opzet vormde deze ruimte het oostelijke 
koetshuis 

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Nieuwe vloer van straatklinkers (afmetingen 21 x 4 cm) in 
halfsteens verband.
Wanden • Plinttegel (afmetingen 13 x 13 m) waarboven wit pleister-
werk.
Deuren • Twee dubbele paneeldeuren (2 x 3 panelen per deur) in een 
hou ten kozijn. Het kozijn dateert eveneens van de verbouwing van 
1911, maar is voorzien van nieuwe aansluitlat tegen het pleisterwerk. 
In de voorgevel twee opgeklampte staldeuren, voorzien van smeed-
ijzeren geheugen en grendels.
Vensters • -.
Hang- en sluitwerk • Messing kruk en sluitplaat op de paneeldeuren.
Plafond • Wit geschilderde grenen delen van wisselende breedte (ca. 
15-25 cm) met langs de wanden een vlakke houten lat.
Verlichting • Zes dubbele Tl-armaturen.
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Ruimte 502: Trapportaal 
(Vis, IV, 48)
Restauratietekeningen W3-233, -244

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Binnen bestaande muren werd tijdens de restauratie 1981-1984 een 
nieuwe trap gebouwd naar de bibliotheek en stafruimten op de eer-
ste ver dieping. 

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Gevernist eiken parket in visgraatpatroon. De vloer van het 
bordes bestaat uit blanke grenen delen van wisselende breedte.
Wanden • Witte houten plint, hoog 14 cm, waarboven wit pleister-
werk.
Trap • Steektrap van Amerikaans grenenhout. Aantal optreden 17/ 
bor des/ 3. Optrede: 19 cm hoog, aantrede 17,5 cm (22,5-5). Dikte van 
de treden 4 cm. De treden (dik 4 cm) zijn in twee bomen besloten. 
De leu ningen be staan uit massieve geprofi leerde handlijsten, welke 
direct tegen de wand zijn bevestigd. Aan het begin en einde van 
de trap zijn de muren voorzien van een gepleisterde segmentboog. 
Door stoten zijn de bogen enigszins beschadigd. In de wand zijn 
marmeren schampschotten aangebracht (180 cm hoog), op de hoe-
ken voorzien van een kraalprofi el. De trap en het bordes zijn voor-
zien van een blauwe loper.
Deuren • Dubbele paneeldeur in een houten kozijn. De bovenste 
panelen zijn met draadglas gevuld.
Vensters • Ter plaatse van het bordes bevindt zich een venster met 
roe den indeling (2 x 4 + 2 x 4). De ramen zijn gescheiden door een 
forse mid den stijl.
Hang- en sluitwerk • Messing kruk en sluitplaat.
Plafond • Witte houten delen van wisselende breedte. Langs de wan-
den is een ca. 10 cm houten lat bevestigd.
Verlichting • Twee kopspiegellampen.

Ruimte 502a: Portaal 
(Vis, IV, 49)
Benaming 1767 Entree
 1892 Entree
 1911 Slaapkamer conciërge
 1993 Portaal
Restauratietekeningen W3-244, -310, -311, 312

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Op de plaats waar zich in de oorspronkelijke situatie een trappor-
taal be vond werd met de restauratie de ingang van het postkantoor 
ge maakt. In de negentiende eeuw bevond het postkantoor zich in 
het nabij gelegen voormalige koetshuis.



Faseringsplattegrond

Waarderingsplattegrond 

Ruimte 503, 504, 505, 
509
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Bouwkundige beschrijving
Vloer • Vloer van hardstenen tegels (afmetingen 40 x 40 cm) in 
dambord verband. In de vloer is een kokosmat (120 x 120 cm) opge-
nomen.
Wanden • Wit marmeren plint, 12 cm hoog, waarboven wit pleister-
werk.
Deuren • Dubbele opgeklampte buitendeur in een houten kozijn 
met een bovenlicht (ruitindeling 6 x 1). De deur naar ruimte 503
Vensters • Hoog venster als onderdeel van een kruisvenster. (inde-
ling 3 x 11 +3 x 11). De onderste gedeelte van vier ruiten hoog kan 
worden ge opend, de vensterbank is uitgevoerd in hardsteen.
Hang- en sluitwerk • Buitendeur voorzien van smeedijzeren gren-
dels en deurkruk en een messing knop en slot; de binnendeur is 
voorzien van een messing knop.
Plafond • Wit pleisterwerk op steengaas, met een 12 cm brede stuc-
band langs de wanden.
Verlichting • Tl-verlichting.

Ruimte 503: Postkantoor
(Vis, IV, 49)

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Gevernist eiken parket in visgraatpatroon.
Wanden • Witte houten plint, hoog 14 cm, waarboven wit pleister-
werk.
Deuren • Paneeldeur (indeling 2 x 3 panelen). Het kozijn is voorzien 
van een kraal en een geprofi leerde lijst.
Vensters • -.
Hang- en sluitwerk • Messing kruk en sluitplaat.
Plafond • Wit vlak stucplafond met een 10 cm brede stucband langs 
de wanden.
Verlichting • Twee Tl-armaturen.

Ruimte 503a: Kantoor telefoniste 
(Vis, IV, 49)

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
De ruimte maakte oorspronkelijk deel uit van de oranjerie.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Gevernist eiken parket in visgraatpatroon.
Wanden • Witte houten plint, hoog 14 cm, waarboven wit pleister-
werk.
Deuren • Paneeldeur (indeling 2 x 3 panelen). Het kozijn is voorzien 
van een kraal en een geprofi leerde lijst.
Vensters • Hoog venster met roedenindeling 3 x (11+4) + 3 x (11+4). 
De on derste vier ruiten kunnen worden geopend. De vensterbank is 
uitge voerd in hardsteen.
Hang- en sluitwerk • Messing kruk en sluitplaat.
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Plafond • Wit vlak stucplafond met een 10 cm brede stucband langs 
de wanden.
Verlichting • Twee Tl-armaturen.

Ruimte 504: Secretariaat 
(Vis, IV, 49)

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Gevernist eiken parket in visgraatpatroon.
Wanden • Witte houten plint, hoog 14 cm, waarboven wit pleister-
werk.
Deuren • Paneeldeur (indeling 2 x 3 panelen). Het kozijn is voorzien 
van een kraal en een geprofi leerde lijst.
Vensters • Hoog venster met roede indeling 3 x (11+4)+ 3 x (11+4). 
De on derste vier ruiten kunnen worden geopend. De vensterbank is 
uitge voerd in hardsteen.
Hang- en sluitwerk • Messing kruk en sluitplaat.
Plafond • Wit vlak stucplafond met een 10 cm brede stucband langs 
de wanden.
Verlichting • Twee Tl-armaturen.

Ruimte 504b: Secretariaat 
(Vis, IV, 50)

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Gevernist eiken parket in visgraatpatroon.
Wanden • Witte houten plint, hoog 14 cm, waarboven wit pleister-
werk.
Deuren • Paneeldeur (indeling 2 x 3 panelen. Het kozijn is voorzien 
van een kraal en een geprofi leerde lijst.
Vensters • Hoog venster met roedenindeling 3 x (11+4) + 3 x (11 x 4). 
De on derste vier ruiten kunnen worden geopend. De vensterbank is 
uitge voerd in hardsteen.
Hang- en sluitwerk • Messing kruk en sluitplaat.
Stookplaats • Rechthoekige zwartmarmeren mantel, die mogelijk 
reeds voor de restauratie op deze plaats aanwezig was. Het trape-
ziumvormige stookgat is wit gepleisterd, evenals de eenvoudige 
rechthoekige boezem. De plafondlijst is ter plaatse van de stook-
plaats in dezelfde profi lering uitgevoerd.
Plafond • Wit vlak stucplafond met een 10 cm brede stucband langs 
de wanden.
Verlichting • Twee Tl-armaturen
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Afb . 504b-1. De schouwpartij van dit 

begane grondvertrek is kenmerkend voor 

alle nog aanwezige stookplaatsen uit de 

periode Peters (1914)
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Ruimte 505: Hal en entree 
(Vis, IV, 50)
Restauratietekeningen W3-220, -244, -310, 311

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
In 1807 kwam in de voormalige orangerie een nieuwe toneelzaal tot 
stand naar ontwerp van Th ibault. Met de verbouwing van 1911-1914 
werd de zaal verplaatst naar de westvleugel. De leeggekomen ruimte 
kreeg een indeling met een aantal slaapkamers. In dit vertrek (samen 
met de aangrenzende ruimte 506) maakte Peters gebruik van inte-
rieur elementen afk omstig uit het pand Kleine Breedstraat 12 te Dok-
kum. Met de restauratie werden deze ver plaatst naar de tegenwoor-
dige directeurskamer (ruimte 500) in het weste lijke hoekpaviljoen.
Volgens de afwerkstaat diende de bestaande houten vloer te worden 
ver wijderd en afgevoerd. Hiervoor in de plaats kwam een vloer van 
ge zoete hardstenen tegels. De bestaande plint en de houten lambri-
sering werd vervangen door de nu aanwezige lambri van keramische 
kussen- en af dektegels afk omstig uit de opslag. 

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Nieuwe hardsteen tegels (afm. 40 x 40 cm) in dambordver-
band.
Wanden • Lambrisering van keramische tegels in halfsteens ver-
band. (afm. 12 x 18 cm). Aan de bovenzijde (hoog 91 cm) zijn ron-
de geprofi leerde dektegels (afm. 5 x 15 cm) aangebracht. De verdere 
afwerking bestaat uit wit pleisterwerk.

Afb . 505-1. 

Het tochtportaal van de hoofddienst-

ingang in de Koningslaanvleugel
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Afb . 505-2. tEen van de hergebruikte puien in de tegenwoordige vestibule

Afb . 505-3. 

De vestibule met de pui op de scheiding van de gang in de zuidelijke dienstvleugel



Faseringsplattegrond

Waarderingsplattegrond 

Ruimte 506, 507, 508, 
509
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Deuren • Dubbele paneeldeur naar de gang, waarbij de bovenpane-
len zijn gevuld met helder glas. De bovenzijde van de glaspanelen 
is uitgevoerd met een spiegelboog. De pui tussen de entree en de 
hal bestaat uit een zesdeling, die eveneens een glasvulling bezitten, 
behalve de onderste panelen, die in een mahoniekleur zijn gehout. 
De enkele paneeldeur is naar twee kanten scharnierend uitgevoerd 
en ook voorzien van een spie gelboog. De buitendeur bestaat uit een 
nieuwe dubbele opge klampte deur.
Vensters • -
Hang- en sluitwerk • Messing kruk en sluitplaat. De opgeklampte 
deur bezit smeedijzeren geheugen, grendels.
Plafond • Wit vlak stucplafond met een 10 cm brede stucband langs 
de wanden.
Verlichting • Een bollamp in de entree; een plafonnière in de hal.

Ruimte 506: Receptie 
(Vis, IV, 50)

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Gevernist eiken parket in visgraatpatroon.
Wanden • Witte houten plint, hoog 14 cm, waarboven wit pleister-
werk.
Deuren • Paneeldeur (indeling 2 x 3 panelen).Het kozijn is voorzien 
van een kraal en een geprofi leerde lijst.
Vensters • Hoog venster met roede-indeling 3 x (11+4) + 3 x (11+4). 
De on derste vier ruiten kunnen worden geopend. De vensterbank is 
uitge voerd in hardsteen. Tussen de receptie en de hal is een pui met 
zesdeling ge plaatst, waarin het venster midden onder schuivend is.
Hang- en sluitwerk • Messing kruk en sluitplaat.
Plafond • Wit vlak stucplafond met een 10 cm brede stucband langs 
de wanden.
Verlichting • Tl-armaturen. 

Ruimte 507: Kantoor algemene zaken 
(Vis, IV, 50)

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Gevernist eiken parket in visgraatpatroon.
Wanden • Witte houten plint, hoog 14 cm, waarboven wit pleister-
werk.
Deuren • Paneeldeur (indeling 2 x 3 panelen). Het kozijn is voorzien 
van een kraal en een geprofi leerde lijst.
Vensters • Twee hoge vensters met roede-indeling (11 x 3 + 11 x 3). De 
on derste vier ruiten kunnen worden geopend. De vensterbank is 
uitge voerd in hardsteen.
Hang- en sluitwerk • Messing kruk en sluitplaat.
Stookplaats • Rechthoekige marmeren mantel met geprofi leerde 
deklijst, die bij de restauratie op deze plaats werd gehandhaafd. In 



bouwhistorisch onderzoek Paleis Het Loo, Apeldoorn deel 4 vleugels

146

het stookgat is een ijzeren kolenkachel geplaatst. De rechthoekige 
boezem is wit ge pleis terd.
Plafond • Wit stucplafond met vier hoekperken, waarbinnen het 
stucwerk is geruwd. In het midden bevindt zich een rozet met blad-
motieven.
Verlichting • Messing kroon met drie lampen. De lampbollen zijn 
vervaar digd van geëtst glas.

Ruimte 508: Financiële administratie 
(Vis, IV, 51)
Restauratietekeningen W3-331

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Gevernist eiken parket in visgraatpatroon.
Wanden • Witte houten plint, hoog 14 cm, waarboven wit pleister-
werk.
Deuren • Paneeldeur (indeling 2 x 3 panelen). Het kozijn is voor-
zien van een kraal en een geprofi leerde lijst. Een tijdens de restau-
ratie 1981-1984 nieuwe dubbele opgeklampte deur naar buiten met 
smeedijzeren ge heu gen en grendels. Boven de deur bevindt zich een 
bovenlicht van vijf rui ten.
Vensters • Hoog venster met roede-indeling (11 x 3 + 11 x 3). De 
onderste vier ruiten kunnen worden geopend. De vensterbank is 
uitgevoerd in hardsteen.
Hang- en sluitwerk • Messing kruk en sluitplaat.
Stookplaats • Rechthoekige marmeren mantel, die mogelijk reeds 
voor de restauratie op deze plaats aanwezig was. Het trapeziumvor-
mige stookgat is wit gepleisterd, evenals de eenvoudige rechthoekige 
boezem. De pla fondlijst is ter plaatse van de stookplaats in dezelfde 
profi lering uitge voerd.
Plafond • Wit stucplafond met een geprofi leerde perklijst op ca. 80 
cm van de wanden. In het middelpunt bevindt zich een in reliëf 
gestucte zon.
Verlichting • Messing kroon met drie lampen. De lampbollen zijn 
vervaar digd van geëtst glas.

Ruimte 509: Gang 
(Vis, IV, 51)
Benaming  1767 Oranjerie
 1811 Komediezaal
 1911 Gang
 1993 Gang
Restauratietekeningen W3-290, -304, -304a, -335

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
De gang werd in 1911 grotendeels op de plaats van de Komediezaal 
aan gelegd. Met de laatste restauratie werd de inrichting van 1911 
gehand haafd, waardoor de kenmerkende vroeg twintigste-eeuwse 
sfeer be waard bleef.
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Afb . 509-1. De gang in de voorvleugel gezien naar het oosten

Afb . 509-2. De gang in de voorvleugel gezien naar het westen 
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Bouwkundige beschrijving
Vloer • Gevernist eiken parket in visgraatpatroon.
Wanden • Houten plint (hoog 12 cm) en lambrisering (hoog 75 cm) 
in ma honiekleur gehout. In de lambri sering zijn smalle staande 
panelen zonder bossing opgenomen. Op twee plaatsen is in de gang 
een portaal aange bracht, waarin dubbele klapdeuren met een glas-
vulling in de bovenste panelen. Naast en boven de deuren zijn glas-
nissen aangebracht, waar door een transparant geheel is ontstaan.
Deuren • Paneeldeuren met veelal 2 x 3 panelen per deur. De deu-
ren zijn aan de bovenzijde voorzien van een getande kroonlijst, 
soms ook met een segmentvormig fronton. Al het houtwerk is in 
een mahoniekleur gehout. De deuren naar de rook- en wapenzaal 
liggen terug ten opzichte van de gangwand en liggen twee treden 
hoger dan het niveau van de gang. De doorbreking in de muur is 
uitgevoerd met vlakke dagkanten en aan de bovenzijde voorzien van 
een getande kroonlijst.
Hang- en sluitwerk • Messing krukken en sluitplaten.
Plafond • Segmentvormig stucplafond.
Verlichting • Zeven lampen van verguld ijzer met bollen van geëtst 
glas; oorspronkelijk vervaardigd als gaslamp. 

Afb . 509-3. 

De deurpartij naar de vestibule
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� Afb . 509-4. 

Een van de deurpartijen in geschilderd 

imitatie mahoniehout

� Afb . 509-5. 

De deurpartij van de wapenzaal



Faseringsplattegrond

Waarderingsplattegrond 

Ruimte 510



151

bouwhistorisch onderzoek Paleis Het Loo, Apeldoorn deel 4 vleugels

Ruimte 510: Rookzaal 
(Vis, IV, 52)

Benaming 1875 Magazijn voor toneeldecors
 1911 Rook- en biljartzaal
 1984 Rookzaal
 2012 Rookzaal2
Restauratietekeningen W3-277, -338

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Achter de komediezaal werd in 1875 in opdracht van Koning Willem 
III een kunstzaal en een magazijn voor toneeldecors gebouwd. De 
opdracht hiervoor werd verleend aan L.H. Eberson, de latere opvol-
ger van Camp.
In 1911 werd de toneelzaal verplaatst naar de westvleugel en daar-
mee ver viel tevens de functie van het magazijn voor toneeldecors. 
Het maga zijn werd nieuw ingedeeld en bestemd tot rook- en bil-
jartzaal, terwijl aan de oostzijde een wachtkamer voor de intendant 
werd gesitueerd. De rook kamer werd ingericht in een Hollandse 
Renaissance stijl met een forse stookplaats tegen de oostwand. De 
Lodewijk XIV-stijl, kenmerkend voor de verbouwingen tussen 1850 
en 1904, werd niet meer als leidende bouw stijl toegepast. De wan-
den werden betimmerd met een lambrise ring tot ca. 150 cm hoogte, 
waarboven een behang met losangepatroon werd aange bracht. Een 
gedeelte van de lambrisering aan de zuidwand werd verbreed om 
enkele scheepsmodellen op te kunnen plaatsen. Het plafond kreeg 
een indeling van moerbalken en kinderbinten. De messing kaarsen-
kroon in het midden der zaal getuigde hier eveneens van.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Eiken parket in visgraatpatroon (afm. 10,7 x 64 cm), met om 
de 60 cm een vierkant blokje met een kruismotief van licht en don-
kerkleurig hout, overeenkomstig de vloer in de wapenzaal.
Wanden • Eiken lambrisering met paneelindeling, hoog 173 cm, 
afgedekt door een geprofi leerde deklijst. In de zuidwand zijn houten 
roosters aan gebracht ten behoeve van de luchtafzuiging. Boven de 
lambrisering is het behang vervangen door houten platen, waarop 
een vezelstructuur is aan gebracht, geschilderd in een beige tint.
Deuren • Drie paar eiken paneeldeuren (indeling 2 x 3 panelen), met 
gladde geprofi leerd lijstwerk. De opbouw is gelijk aan de deuren van 
de wapen zaal.
Vensters • Kruisindeling (2 x 2), waarbij de onderste ramen naar 
binnen toe geopend kunnen worden. Afwerking blank (verweerd) 
eiken.
Hang- en sluitwerk • Verzonken koperen deurknoppen en sloten, 
ontwor pen door Eberson en vervaardigd door L. Schütz.
Stookplaats • Op een grondvlak van witte en zwarte marmeren 
tegels staan twee zuilen van wit met rood geaderd marmer. Tegen de 
achter wand zijn tussen twee pilasters van hetzelfde marmer wit-roze 

2  Renting 2012, 130.
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tegels bevestigd, met voorstellingen van Bijbelse taferelen. Voor het 
stookgat staat een ijzeren kacheloven waarin een kapot-gebrande 
zeventiende-eeuwse haardplaat is aangebracht. Van het eiken hoofd-
gestel is het fries voorzien van snijwerk met ranken en bloemen. De 
eiken boezem bestaat uit een groot midden perk en halve Ionische 
pilasters op de hoeken. Hierboven bevindt zich een tweede kroon-
lijst is het middenveld gevuld met plaatmateriaal, waartegen een 
schilderij is bevestigd.

Afb . 510-1. 

De schouwpartij van de rookzaal
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Plafond • Eiken moerbalken en kinderbinten. De sleutelstukken zijn 
aan de voorzijde geprofi leerd met een ojiefprofi el en bezitten tegen 
het wand vlak een gesneden kopje.
Verlichting • Kroon van verguld ijzer met 36 kaarslampen. In het 
plafond is boven de tafel een spotverlichting ingebouwd.

Afb . 510-2. 

De deurpartij naar de aangrenzende 

wapenzaal



Faseringsplattegrond

Waarderingsplattegrond 

Ruimte 511
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Ruimte 511: Wapenzaal 
(Vis, IV, 54)
Benaming 1873 Kunstzaal
 1911 Ontvangzaal/wapenzaal
 1984 Wapenzaal
 2012 Kunstzaal3
Restauratietekeningen W3-276

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Achter de komediezaal werd in 1875 in opdracht van Koning Wil-
lem III een kunstzaal en een magazijn voor toneeldecors gebouwd. 
De opdracht hiervoor werd verleend aan L.H. Eberson, de latere 
opvolger van Camp. In eerste instantie was het de bedoeling een 
schilderijenzaal te bouwen, maar omdat Willem III geen eigen col-
lectie meer bezat, vatte hij later het plan op om beeldhouwwerk van 
belangrijke tijdgenoten aan te kopen en deze in de zaal tentoon te 
stellen. Vanaf die tijd werd de naam kunstzaal gebruikt. In het eer-

ste ontwerp van nov/dec 1873 was de zaal als een ‘salon foyer’ tegen 
de schouwburgzaal aangebouwd, met een brede dubbele tus sendeur. 
Tevens was de zaal toegankelijk vanuit het park via een vestibule. 
Met de verbouwing in 1911 zal een doorgang zijn ge maakt. Aan de 
hand van het journaal van Eberson, verwerkt in het zeer uitgebreide 
artikel van J.M.W. van Voorst tot Voorst valt de bouw van de kunst-
zaal goed te vol gen. Volgens de plattegrond bestond er geen door-
gang naast het toneel magazijn, maar tijdens het tweede onderhoud 
in november 1874 werd op verzoek van de koning tegenover de ves-
tibule een blinde deur gemaakt. Deze deur is zowel op een gravure 
uit 1877 als een foto uit 1876 te zien, gelijk aan die van de andere 
wanden. De kunst zaal had een afmeting van 7 x 14 meter, met een 
hoogte van 9,25 m. De verlichting geschiedde door grote matgla-
zen vensters in de vijf traveeën van het plafond, die aan weerszij-
den onder een hoek van 60 graden in het dak waren aangebracht. 

3  Renting 2o12, 124.

Afb . 511-1. Detail van de parketvloer
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Dit systeem was eerder toegepast in het gebouw Arti et Amicitiae 
te Am sterdam door M.G. Tetar van Elven. Uit de stippellijnen op 
de doorsnede tekening blijkt dat dit bedoeld was om de schilderijen 
vanuit de tegen overgestelde wand aan te lichten. De lichtinval van 
de eigen wand werd voorkomen door een forse overhel lende pla-
fondlijst. Ter hoogte van de vensters werden aan de korte wan den 
schilderingen aangebracht door Johan Stortenbeker (1821-1899), een 
der beste decoratieschilders uit die tijd. De belangrijkste kunste-
naars uit de zestiende en zeventiende eeuw werden op deze doeken 
afgebeeld. sinds de vensters in 1911 zijn dichtge zet vallen de schilde-
ringen echter nau welijks meer op. Om de warmte ontwikkeling op 
zonnige dagen tegen te gaan waren in het plafond uitge timmerde 
koepels aangebracht, met gegoten ronde ventilatieroosters en ringen 
voorzien van engelenkopjes. Eberson heeft  zich hierbij waarschijn-
lijk laten inspireren door het koe pelplafond van de grote zaal (ver-
trek 300). Het zeer fi jne snijwerk van het plafond werd uitgevoerd 

Afb . 511-2. De doorgang naar de aan-

grenzende rookzaal
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door de in Arnhem gevestigde beeldhou wer J.B. Cajot, die duidelijk 
het zeventiende-eeuwse snijwerk in het corps de logis als voorbeeld 
gebruikte. De gehele betimmering werd vervaardigd van blank 
eikenhout in een zuivere Lode wijk XIV-stijl. De lambrisering was 
voorzien van panelen met georna menteerde lijsten van gepatineerd 
metaal, die volgens een ‘methode oxydé’ in de kleur van oud eiken 
was gebracht. Bij nadere beschouwing blijken de lijsten te bestaan 
uit vertind rood koper. Tussen de panelen en de deklijst bevonden 
zich geschilderde fayence-tegeltjes, vervaardigd in de fabriek van J. 
Hulst te Harlingen, naar de originele tekeningen van de ‘ar chitect 
des Konings’. De tegels waren afwisselend voorzien van in reliëf uit-
gevoerde bladvoluten en rozetten, in de kleuren wit en luster (bruine 
metaalglans). Met de ver bouwing in 1911 zijn zij waarschijnlijk ver-
loren gegaan. Het behang boven de lambrisering werd geleverd door 
de Société des Tissus Feutres Pavy uit Parijs, die er echter niet in 
slaagden het be hang strakgespannen aan te brengen. op de foto uit 

Afb . 511-3. De schouwpartij tegen de 

westwand
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1876 zijn de plooien in het behang duidelijk te zien. Of het behang 
ook in dezelfde blauwe kleur van het geschoren fl uweel van de stoe-
len is uitgevoerd valt uit de foto niet op te maken.
De zaal kende nog een architectonische noviteit, de vloerver-
warming of ‘calorifère’. Langs de wanden was in de vloer een put 
gemetseld, waarin zich twee verwarmingsbuizen (doorsnee 8 cm) 
bevonden, die werden af gedekt door gietijzeren roosters. Naast de 
vestibule was een ruimte ont worpen voor de kachel en de opslag 
van brandstoff en. De verwar ming, de deurknoppen en het andere 
smeedwerk werd vervaardigd door de fi rma Schütz te Zeist. Het 
uiteindelijke resultaat van zowel het giet werk van de roosters als de 
gepatineerde sloten en deurknoppen getuig den van een groot vak-
manschap, en Eberson was hier zo tevreden over, dat hij Schütz hier 
over complimenteerde. De knoppen waren voorzien van het wapen 
van Willem III en in de sleutel was een gekrulde W opge nomen.
De vestibule van drie bij vier meter kreeg haar licht van boven. De 
wan den waren van stuc, in een afwerking van ‘jaune de sienne mar-
mer’, en een lambrisering in paneelwerk van wit geschilderd eiken-
hout. In het midden hing een luchter van gepatineerd metaal, ‘stile 
Louis XIV’, met een ketting in dezelfde stijl. Na de restauratie van 
de grote trap in het corps de logis in 1902 werden de daar aanwe-
zige wapens in de kunstzaal opgesteld. De schilderijen en beelden 
verdwenen en maakten plaats voor watertrofeeën, ridderharnassen 
en kanonnetjes. J.J. Martijn schreef in 1910 over de wapenzaal: “’t 
Salon is thans ingericht als wapenzaal en bevat een interessante col-
lectie wapens uit verschillende tijdvakken, sommige schitterend van 
goud en edelgesteente. Onder de vele vlaggen en vaandels, die de 

Afb . 511-4. De schouwmantel
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muren versieren, is er één van grote historische waarde, nl. het vaan-
del dat de eerewacht te Veere mede voerde bij gelegenheid van het 
bezoek van Koning willem III aan Zeeland, in 1869, en reeds in 1751 
als zodanig dienst deed bij de ‘blijde incomste’ van prins Willem IV 
binnen Veere.”
In 1911 werd het plan van Peters voor de wapenzaal goedgekeurd om 
een nieuwe bekapping aan te brengen en een dubbele deur met ven-
sters te plaatsen in de zijmuur naar de nieuwe binnenplaats. Hier-
door kreeg de zaal een wat intiemer karakter, en was de hoogte van 
de zaal niet meer zo dominant. tijdens de laatste restauratie werd 
niet overge gaan tot een reconstructie naar de oorspronkelijke toe-
stand. De werk zaamheden bleven naast schilderwerk en stoff ering 
beperkt tot ‘on zichtbare’ zaken als leidingen en verwarming. De 
inrichting bleef verder intact.
Met de restauratie werd deze zorgvuldig gedetailleerde zaal grondig 
ge conserveerd zonder de inrichting te veranderen. Er is overwogen 

Afb . 511-5. 

De deurpartij naar de gang in de voor-

vleugel
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om de oorspronkelijke lichtinval vanuit de kap te reconstrueren. De 
latere wijzi gingen van de kap bemoeilijkten dit echter en ook het feit 
dat men vroe ger niet onverdeeld gelukkig was met deze lichtinval, 
die de zaal een zeer hoog liet lijken, deden besluiten dit niet te doen. 
Een nadeel is dat de schilderingen in de kap nu minder goed zicht-
baar zijn. De verwarming werd aangepast aan de tijdens de restau-
ratie 1981-1984 nieuwe installa tie van het museum en voorts werden 
de wandbespanning en de gordij nen tijdens de restauratie 1981-1984 
vernieuwd. Enkele van de oor spronke lijke, door Koning Willem III 
aangekochte Italiaanse beelden staan nu weer in de hoeken opge-
steld.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Eiken parket in visgraatpatroon (afm. 10,7 x 64 cm), met om 
de 60 cm een vierkant blokje met een kruismotief.
Wanden • Houten plint, hoog 14 cm. in de zuidwand zijn houten 
roosters aangebracht ten behoeve van de luchtafzuiging. Hierboven 
bevindt zich een eiken lambrisering met een paneelindeling. Het 
snijwerk van de lijs ten is uitgevoerd in vertind roodkoper, met een 
oxidé-afwerking in de kleur van oud eiken, afk omstig uit Duitsland. 
Boven de lambrisering is het be hang vervangen door houten platen, 
waarop een vezelstructuur is aange bracht, geschilderd in een beige 
tint.
Deuren • Drie paar paneeldeuren (indeling 2 x 3 panelen), gevat in 
een rijk gesneden kozijnlijst in neo-Lodewijk XlV-stijl. Het snij-
werk vertoont veel overeenkomst met bijvoorbeeld het zeventiende-
eeuwse snijwerk van vertrek 201, met motieven van bloemen, linten 

Afb . 511-6. 

Het gewelfde eiken cassettenplafond
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en- eikenblad. Boven de deur is een segmentvormig fronton aange-
bracht met overdadig snijwerk in het timpaan. In het fries zijn schij-
ven geplaatst met afwisselend een schelp- en bladmotief. Aan weers-
zijden hiervan bevinden zich twee volu ten. De deur naar buiten is 
van eenzelfde detaillering, hoewel deze eerst tijdens de verbouwing 
van 1911 werd aangebracht. Mogelijk is dit de oor spron kelijke deur 
van de vestibule.
Vensters • Kruisindeling (2 x 2), waarbij de onderste ramen naar 
binnen toe geopend kunnen worden. Afwerking blank (verweerd) 
eiken.
Hang- en sluitwerk • verzinkt-koperen deurknoppen en sloten, ont-
worpen door Eberson en vervaardigd door L. Schütz.

Afb . 511-8. Detail van een van de dub-

bele deursloten

Afb . 511-9. 

Detail van een van de deurschuiven
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Stookplaats • Ter plaatse van de stookplaats bevond zich tussen 1875 
en 1911 de doorgang naar de vestibule. De stookplaats werd eerst na 
de ver bouwing van 1911 in een deuromlijsting geplaatst. Ter plaatse 
van de deklijst valt waar te nemen dat de mantel later is toe gevoegd: 
aan de on derzijde is de oorspronkelijke kraal zichtbaar, boven de 
deklijst is een tij dens de restauratie 1981-1984 nieuwe aft immerlat 
aangebracht. In het midden is de profi lering van de mantel onder-
broken door een naar voren springend rechthoekig vlak. Boven de 
mantel be vindt zich een spiegel in een gesneden lijst, met aan weers-
zijden een smal paneel waarin snijwerk van bloemen en vruchten. 
De schuine vlak ken van het zwarte stookgat zijn bekleed met ijzeren 
haardplaten met losangeversiering.
Plafond • Eiken koepelplafond verdeeld in vijf gelijke traveeën en 
uitge voerd met zeer rijk snijwerk in een zuivere Lodewijk XIV-stijl. 
Het hori zontale gedeelte bestaat uit een vierkant middenpaneel en 
twee smalle zijpanelen. De uitgetimmerde koepels worden afgeslo-
ten door ronde ‘ca lottes’ of kappen van ‘oxydé’, die als ventilatieroos-
ters dienden. In het vlak van het plafond zijn ringen van hetzelfde 
materiaal opgenomen. De ven sters werden in 1911 vervangen door 
beplating van multiplex in een on derverdeling van negen vakken. 
De plafondlijst wordt ter plaatse van de spanten ondersteund door 
consoles, hiertussen bevinden zich een tiental portretten van een 
aantal negentiende-eeuwse, maar ook oudere kunste naars. Achter-
eenvolgens zijn afgebeeld (van ZW-ZO en van NO-NW): J. Burlage, 
H.F. Tollens, J.W. Pieneman sr., Ph. Marnix van Sint Alde gonde, J.F. 
Willems, J. van Lennep, H.F.C. ten Kate, L.H N. Pieneman jr., Ch. 
Rochussen, H.L. Eberson, allen geschilderd door J. Stortebeker.
Verlichting • De oorspronkelijke kroonluchter werd in maart 1876 
ge plaatst, naar ontwerp van Barbédienne en vervaardigd door Deni-
ère uit Parijs. Op een foto uit 1898 hangt hier reeds een messing 
kroon. De hui dige kroon is van verguld ijzer met kristal en telt 36 
kaarslampen.

Ruimte 513: Gang 
(Vis, IV, 55)
Benaming  1911 Gang

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Op de plaats van de huidige gang bevond zich oorspronkelijk een 
wat smallere gang, die doorliep tot aan de braadkeuken (ter plaat-
se van ruimte 522). In 1911 vond een herindeling plaats, die met de 
laatste res tauratie grotendeels werd aangehouden. De gang behield 
dezelfde breedte, maar werd ge heel tijdens de restauratie 1981-1984 
opnieuw afgewerkt en ingericht als expositie ruimte voor schilderij-
en, gravures en porselein. Langs de oost wand werden vitrines aan-
gebracht in een spouw muur van porisosteen.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Blank geverniste grenen delen in wisselende breedte, gelegd 
in de lengterichting van de gang.
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Wanden • Beige-kleurige houten plint (hoog 15 cm), waarboven wit 
pleis terwerk. In de oostwand zijn op regelmatige afstand van elkaar 
vitrines in de muur aangebracht, die ca. 15 cm voor de muur uitste-
ken. 
Deuren • Eiken paneeldeuren met twee panelen per deur, behalve de 
deur naar gang 520b, welke dubbel is uitgevoerd. De kozijnen zijn 
voorzien van een kraal.
Vensters • -.
Hang- en sluitwerk • Messing krukken en sloten.
Plafond • Beige-kleurige grenen delen in wisselend breedte, gelegd 
in de lengterichting van de gang.
Verlichting • Twee kronen met kaarslampen. De vitrines worden 
verlicht door Tl-armaturen.

Ruimte 515: Expositie 
(Vis, IV, 58)
Benaming 1767 Nr. 147 Offi  ciers Wagt
 1911 Slaapkamer
Restauratietekeningen W3-145, -157

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
In de zeventiende en achttiende eeuw bevond zich hier de ‘Offi  ciers-
wagt’ (Schonck, nr. 147) met een schouwpartij tegen de zuidwand, 
een trap portaal en enkele kleine ruimtes waaronder een privaat. In 
1911 werd deze indeling geheel gewijzigd. 

Afb . 513-1. De gang in de bassecour-

vleugel gezien naar het noorden. Rechts 

de reeks ingebouwde vitrinekasten

� Afb . 515-1. De schouwpartij. 

Door de verplaatsing van de lagere 

verdieping naar hogere begane grond 

ontstond een ‘restruimte’ boven de 

kooflijst
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Ook met de laatste restauratie vonden veel veranderingen plaats. De 
schouw en de doorgeefk ast bevonden zich voor de restauratie op de 
eerste verdieping (vertrek 621), waar zij door de architect Royaards 
in de jaren zestig van de vorige eeuw waren toegepast, ten behoeve 
van een de eetzaal voor de fa milie Van Vollenhoven. 

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Blank geverniste grenen delen in wisselende breedte, gelegd 
in de lengterichting van het vertrek.
Wanden • Beige-kleurige houten plint (hoog 14 cm), gedeeltelijk 
afk omstig uit vertrek 621, evenals de wit-beige bespanning in een 
houten raam werk. Door de lagere verdiepingshoogte van vertrek 621 
wordt de be spanning op 80 cm van het plafond beëindigd met een 
houten lijst.
Deuren • De buitendeur bestaat uit een dubbele opgeklampte eiken 
deur, waarboven een bovenlicht met roedenverdeling. (indeling 
2 x 4 + 2 x 4). De paneeldeur naar de gang is in een bestaand kozijn 
geplaatst. Tegenover de schoorsteenmantel bevindt zich een grote 
doorgeefk ast met 2 x 2 deu ren.
Vensters • alle vensters aan de bassecour zijn tijdens de restauratie 
1981-1984 geheel vernieuwd. In tegenstelling tot het corps de logis 
werden in de vleugels nog kruisvensters toegepast, welke bij de res-
tauratie zijn gerecon strueerd. De vensters zijn voorzien van roeden 

Afb . 515-2. De buff etkast in de noord-

wand van het vertrek
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met een indeling van (3+3) x (5+5) ruiten, aan de binnenzijde zijn 
afneembare lexaanplaten in een aluminium frame aangebracht. In 
de vensterbank is de luchtbe hande lingsinstallatie opgenomen.
Hang- en sluitwerk • Messing kruk en slot.
Stookplaats • De schoorsteenmantel in Lodewijk XV-stijl is afk om-
stig uit vertrek 621, waar deze in de jaren zestig van de vorige eeuw 
is aange bracht door de architect Royaards. De marmeren mantel is 
voorzien van geprofi leerde consoles en een schelpornament in het 
midden. De boezem is van hout. 
Plafond • Bruin geschilderde grenen delen in wisselende breedte, 
gelegd in de lengterichting van het vertrek, met rondom een 10 cm 
brede pla fond lijst.
Verlichting • Kristallen kroon met zes kaarslampen + twee kristallen 
wand armaturen met ieder drie kaarslampen.

Afb . 515-3. De gereconstrueerde 

zeventiende-eeuwse deur zorgt voor een 

stijlbreuk met de achttiende-eeuwse 

interieuronderdelen
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Ruimte 516: Expositie 
(Vis, IV, 59)
Benaming  1767 Mangelkamer
 1911 Badkamer
 1964 Badkamer
 1993 Expositie
Restauratietekening W3-234

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
De oorspronkelijke mangelkamer had een breedte van twee ven-
sters. In 1911 werd het vertrek opgedeeld in twee badkamers. Met de 
restauratie bleven de afmetingen van het vertrek gelijk.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Blank geverniste grenen delen in wisselende breedte, gelegd 
in N-Z richting,
Wanden • Zandkleurige houten plint (hoog 14 cm), waarboven wit 
pleis terwerk.
Deuren • Paneeldeur met twee panelen. Het kozijn dateert eveneens 
uit 1911, maar is afk omstig van een ander vertrek. De lijsten zijn tij-
dens de restauratie 1981-1984 vernieuwd.
Vensters • Kruisvensters voorzien van een roedenindeling van 
(3+3) x (5+5). Aan de binnenzijde zijn afneem bare lexaanpla-
ten in een aluminium frame aangebracht. In de vensterbank is de 
luchtbehandelings installatie opge nomen.
Hang- en sluitwerk • Messing kruk en slot.

Afb . 516-1. Beeld van de ruimte gezien 

naar de buitengevel aan de bassecour
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Plafond • Zandkleurige grenen delen in wisselende breedte, gelegd 
in N-Z richting van het vertrek, met rondom een 10 cm brede pla-
fondlijst.
Verlichting • Spotverlichting in twee lichtrails. 

Ruimte 517: Expositie 
(Vis, IV, 59)
Benaming 1767 Mangelkamer/ lardeerkamer met 
  een hangzoldertje voor de braadmeester
 1911 Slaapkamer

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Oorspronkelijke bevond zich hier de mangelkamer en een apart ver-
trekje dat fungeerde als lardeer kamertje. Het hangzoldertje voor de 
braad mees ter was misschien zijn slaapplaats. Het vertrek kreeg zijn 
huidige afmetin gen in 1911. Voor de restauratie waren tegen de wan-
den vaste kasten ge timmerd.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Blank geverniste grenen delen in wisselende breedte, gelegd 
in N-Z richting.
Wanden • Zandkleurige houten plint (hoog 14 cm), waarboven wit 
pleis terwerk.
Deuren • Paneeldeur met twee panelen. Het kozijn werd in 1911 
aange bracht. De lijsten zijn tijdens de restauratie 1981-1984 ver-
nieuwd.

Afb . 517-1. De tentoonstellingsruimte 

gezien naar de vensters in de bassecour-

vleugel
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Vensters • Kruisvensters voorzien van een roede-indeling van 
(3+3) x (5+5). Aan de binnenzijde zijn afneem bare lexaanpla-
ten in een aluminium frame aangebracht. In de vensterbank is de 
luchtbehandelings installatie opge nomen.
Hang- en sluitwerk • Messing kruk en slot.
Plafond • Zandkleurige grenen delen in wisselende breedte, gelegd 
in N-Z richting van het vertrek, met rondom een 10 cm brede pla-
fondlijst.
Verlichting • Spotverlichting in twee lichtrails.

Ruimte 518: Expositie 
(Vis, IV, 59)
Benaming 1767 Garde manger (Provisiekamer); 
  hieronder de groen kelder + (gedeeltelijk) 
  privévertrekken, waaronder de vleeskelder
 1911 Slaapkamer en badkamer
 1964 Slaapkamer en badkamer
 2012 Expositie

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Van de groenkelder en de vleeskelder werden tijdens de restauratie 
nog sporen werden aangetroff en. In 1911 werd de indeling veranderd 
en het vertrek nieuw ingericht in een slaapkamer en badkamer. In 
1964 werden de beide kamers gemoderniseerd, terwijl met de res-
tauratie beide vertrekkken werden samengevoegd tot een expositie-
ruimte.

Afb . 518-1. De tentoonstellingsruimte 

gezien naar het zuiden. Rechts de 

vensters in de bassecourgevel
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Bouwkundige beschrijving
Vloer • Blank geverniste grenen delen in wisselende breedte, gelegd 
in N-Z richting.
Wanden • Zandkleurige houten plint (hoog 14 cm), waarboven wit 
pleis terwerk.
Deuren • Paneeldeur met twee panelen. De kozijnen deuren werden 
in 1911 aangebracht. De zuidelijke deur werd met de restauratie ca. 
een meter naar het zuiden verplaatst. De lijsten zijn tijdens de res-
tauratie 1981-1984 vernieuwd.
Vensters • Kruisvensters voorzien van een roede-indeling van 
(3+3) x (5+5). Aan de binnenzijde zijn afneem bare lexaanpla-
ten in een aluminium frame aangebracht. In de vensterbank is de 
luchtbehandelings installatie opge nomen.
Hang- en sluitwerk • Messing kruk en slot.
Plafond • Zandkleurige grenen delen in wisselende breedte, gelegd 
in N-Z richting van het vertrek, met rondom een 10 cm brede pla-
fondlijst.
Verlichting • Spotverlichting in twee lichtrails + drie inbouwarmatu-
ren.

Ruimte 520/520b: Entree/gang 
(Vis, IV, 60)
Benaming  1911  Salon
Restauratietekeningen W3-116a, -244, -310

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
De ingang aan de bassecour gaf oorspronkelijk toegang aan de keu-
kens en enkele wachtverblijven. Tevens voerde vanuit de gang een 
trap naar de verdieping. De indeling van 1911 werd met de laatste 
restauratie gro ten deels aangehouden. Door het aanbrengen van twee 
dubbele brand deuren werd de gang in drieën verdeeld en geheel tij-
dens de restauratie 1981-1984 opnieuw ingericht als expositieruimte.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • In de entree hardsteen tegels (afm. 40 x 40cm) in dambord-
ver band. In de gang blank geverniste grenen delen in wisselende 
breedte, gelegd in de lengterichting van de gang. 
Wanden • Marmeren plint in de entree (hoog 12 cm); beige-kleurige 
hou ten plint (hoog 15 cm), waarboven wit pleisterwerk. In de oost-
wand zijn twee vitrines in de muur aangebracht, die ca. 15 cm voor 
de muur uit steken.
Deuren • De buitendeur bestaat uit een dubbele opgeklampte eiken 
deur, waarboven een bovenlicht met roedenverdeling. (indeling 
4 x 3 + 4 x 3). De dubbele deur tussen de entree en de gang is voorzien 
van een paneel aan de onderzijde en draadglas in een verdeling van 
2 x 5 + 2 x 5 ruiten. De pa neeldeuren tussen de verschillende gangen 
zijn dubbel uitgevoerd, naar de vertrekken zijn enkele deuren toe-
gepast.
Vensters • Twee hoge vensters met roedeverdeling in de oostwand. 
Inde ling 3 x 4 + 3 x 4.
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Afb . 520-1. Overzicht van ruimte 520c gezien naar het noorden

Afb . 520-2. Ruimte 520c met rechts de trapopgang naar de eerste verdieping



bouwhistorisch onderzoek Paleis Het Loo, Apeldoorn deel 4 vleugels

174

Vloer • Blank geverniste grenen delen in wisselende breedte, gelegd 
in N-Z richting.
Wanden • Zandkleurige houten plint (hoog 14 cm), waarboven wit 
pleisterwerk.
Deuren • Paneeldeur met twee panelen. De kozijnen en deuren wer-
den in 1911 aangebracht. De zuidelijke deur werd met de restauratie 
ca. een meter naar het zuiden verplaatst. De lijsten zijn vernieuwd.
Vensters • Kruisvensters voorzien van een roede-indeling van (3+3)
x(5+5). Aan de binnenzijde zijn afneembare lexaanplaten in een alu-
minium frame
aangebracht. In de vensterbank is de luchtbehandelingsinstallatie
opgenomen.
Hang- en sluitwerk •  Messing kruk en slot.
Plafond • Zandkleurige grenen delen in wisselende breedte, gelegd 
in N-Z richting van het vertrek, met rondom een 10 cm brede pla-
fondlijst.

Ruimte 520a: Expositie 
(Vis, IV, 60)
Benaming  1767 Privékamers, hieronder de vleeskelder
 1911 Ingang
 1964 Ingang

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Onder het vertrek bevond zich vroeger de vleeskelder, waarvan tij-
dens de restauratie nog sporen werden aangetroff en. In 1911 werd 
hier de nieuwe ingang gemaakt, in het verlengde van de noordelijke 
gang in de nieuwe uitbreiding. Met de restauratie werd de toegang 
tot de basse cour weer één travee naar het noorden verplaatst, waar-
mee de oor spronkelijke situatie is hersteld. 

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Blank geverniste grenen delen in wisselende breedte, gelegd 
in N-Z richting.
Wanden • Zandkleurige houten plint (hoog 14 cm), waarboven wit 
pleis terwerk.
Deuren • Paneeldeur met twee panelen, tijdens de restauratie 1981-
1984 nieuw geplaatst, maar ze zijn afk omstig uit de oostvleugel.
Vensters • Kruisvenster voorzien van een roede-indeling van 
(3+3) x (5+5). Aan de binnenzijde zijn afneembare lexaanplaten in 
een aluminium frame aangebracht. In de vensterbank is de luchtbe-
handelingsinstallatie opge nomen.
Hang- en sluitwerk • Messing kruk en slot.
Plafond • Zandkleurige grenen delen in wisselende breedte, gelegd 
in N-Z richting van het vertrek, met rond om een 10 cm brede pla-
fondlijst.
Verlichting • Kopspiegellampen.
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Ruimte 520c: Trappenhuis + werkkast 
(Vis, IV, 61)
Benaming 1767 Offi  ce
 1911 Salon
 1964 Salon
Restauratietekeningen W3-103, -163

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
In het ‘Offi  ce’ bevond zich volgens de tekening van Schonck een gro-
te stookplaats, waarin een stenen for nuis is gemetseld om op te kun-
nen koken. Het fornuis bezat waarschijnlijk twee aparte vuurhaar-
den, waarop twee potten konden worden verwarmd. In 1911 bevond 
zich op deze plaats een salon, welke tussen 1981 en 1984 werd opge-
deeld in een entree en trap pen huis, waaronder een werkkast.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Blank geverniste grenen delen in wisselende breedten, 
gelegd in N-Z stroken.
Wanden • Zandkleurige houten plint (hoog 14 cm), waarboven wit 
pleis terwerk.
Trap • Tijdens de restauratie 1981-1984 nieuw aangebrachte steektrap 
van grenenhout. Aantal optreden 13/ bordes/ 10. Optrede: 18,5 cm 
hoog, aantrede 25 cm (30,5-5,5). Dikte van de treden 4 cm. De tre-
den (dik 4 cm) zijn in twee bomen besloten. De leuningen bestaan 
uit massieve geprofi leerde hand lijsten, welke direct tegen de wand 
zijn bevestigd. Aan het begin en einde van de trap zijn de muren 
voorzien van een gepleisterde segment boog. Door stoten zijn de 
bogen enigszins beschadigd, in de wand zijn tijdens de restauratie 
1981-1984 nieuwe marmeren schampschotten aangebracht (180 cm 
hoog), op de hoeken voorzien van een kraalprofi el.
Deuren • Paneeldeur met twee panelen, tijdens de restauratie 1981-
1984 nieuw geplaatst, maar afk omstig uit de oostvleugel.
Vensters • Kruisvenster voorzien van een roede-indeling van 
(3+3) x (5+5). Aan de binnenzijde zijn afneembare lexaanplaten in 
een aluminium frame aangebracht. In de vensterbank is de lucht-
behandelingsinstallatie opge nomen. Het bordes van de trap bevindt 
zich ter hoogte van het kalf van het kruisvenster; de werkkast wordt 
verlicht door het onderste deel, het trapportaal door het bovenste 
gedeelte.
Hang- en sluitwerk • Messing kruk en slot.
Plafond • Zandkleurige grenen delen in wisselende breedte, gelegd 
in N-Z richting van het vertrek, met rondom een 10 cm brede pla-
fondlijst.
Verlichting • Kopspiegellamp.
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Ruimte 521: Expositie 
(Vis, IV, 62)
Benaming 1767 Bakkerij, hieronder een kelder
 1911 Salon
 1964 Salon
 2012 Van Delen-kamer4

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
In deze ruimte bevond zich in de zeventiende tot en met de negen-
tiende eeuw de bakkerij, met vier ovale, naast elkaar gelegen ovens 
tegen de zuidwand. De bakkerij stond in directe verbinding met de 
braad keuken. In 1911 werd de ruimte verbouwd tot een slaap- en 
badkamer, waarna deze met de restauratie tot één expositieruimte 
werden samengevoegd. In het vertrek werd een zevendelige wand-
schildering op doek geplaatst, in bruikleen van het Rijksmuseum te 
Amsterdam. De vorm van het ver trek werd hier enigszins aan aan-
gepast, om het perspectief van de schil dering juist weer te geven. De 
schilderingen dateren uit ca. 1630 en waren ver moedelijk bestemd 
voor het hof van Culemborg aan de Lange Vijverberg te ’s-Graven-
hage.5 Zij worden toegeschreven aan Bartholo meus van Bas sen 
(?-1652) of Dirk van Delen (1605-1671); de fi guren aan diverse ande-
re schilders. De schilderingen bestaan uit een interieur, twee gale-
rijen en twee buitentrappen. Aan de noordwand zijn onder meer 
Frederik Hen drik, Amalia, Ernst Casimir van Nassau-Dietsz en 

4  Renting 2012, 122.

5  Lange Vijverberg 12, Hoge Nieuwstraat 21, Den Haag

Afb . 521-1. 

De Van Delenkamer gezien naar het 

zuiden
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Chris tian van Bruns wijk afgebeeld, aan de zuidwand Floris II, graaf 
van Cu lemborg, Frederik V, de Winterkoning en Maurits, stadhou-
der van Hol land. Op het interi eurstuk zijn waarschijnlijk enkele 
telgen van het ge slacht van de graaf van Culemborg afgebeeld. In 
1958 werden de doeken aangekocht door het Rijksmuseum. Ze zijn 
afk omstig uit Paultons (Rom sey, Hampshire, Engeland), het bezit 
van de familie Slaone-Stanley, die de schilderingen in 1805 verwierf. 
De doeken zijn op een ca. 50 cm hoge lambrisering ge plaatst, waar-
door de ooghoogte van de meeste fi guren ongeveer gelijk is aan die 
van de bezoeker, om de doeken in het juiste perspectief te zien is 
het echter nodig deze op een ooghoogte van ca. 220 cm te bekijken 
(160 + 60 cm).

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Blank geverniste grenen delen in wisselende breedten, 
gelegd in N-Z stroken.
Wanden • Bruine lambrisering met rode panelen en bossingen, 
waarboven olieverf schilderingen op doek. Ter plaatse van de hoek-
panelen staat de lambrisering los van de noord- en zuidwand. Boven 
de deuren en het in terieurstuk is een bruin geschilderde paneelbe-
timmering aangebracht.
Deuren • Paneeldeur met twee panelen, tijdens de restauratie 1981-
1984 nieuw geplaatst, maar afk omstig uit de oostvleugel.
Vensters • Kruisvensters voorzien van een roede-indeling van 
(3 + 3) x (5 + 5). Aan de binnenzijde zijn afneem bare lexaanpla-
ten in een aluminium frame aangebracht. In de vensterbank is de 
luchtbehandelings installatie opge nomen.

Afb . 521-2. 

De Van Delenkamer gezien naar het 

noorden
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Hang- en sluitwerk • Messing kruk en slot.
Plafond • Zandkleurige grenen delen in wisselende breedte, gelegd 
in N-Z richting van het vertrek, met rondom een donkerbruine 
geprofi leerde plafondlijst.
Verlichting • Tien inbouwarmaturen in het plafond afgewerkt met 
een matglazen plaat. 

Ruimte 522: Expositie 
(Vis, IV, 63)
Benaming 1767 Braadkeuken
 1911 Slaapkamer
 1964 Slaapkamer

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
De op deze plaats gelegen braadkeuken besloeg in de zeventiende 
eeuw de gehele breedte van het gebouw en was vierkant van vorm. 
Tegen de noordwand stond een grote keukenschouw, waar waar-
schijnlijk een aan tal vuren in konden worden gestookt. Nadat de 
keuken in 1911 dichter bij de grote eetzaal werd geplaatst, werden 
hier slaapkamers ingericht. Met de restauratie behield het vertrek 
zijn toen verkregen volume.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Blank geverniste grenen delen in wisselende breedte, gelegd 
in N-Z richting.

Afb . 522-1. 

Overzicht van de ruimte gezien naar de 

bassecour



Faseringsplattegrond

Waarderingsplattegrond 

Ruimte 523, 526, 527
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Wanden • Zandkleurige houten plint (hoog 14 cm), waarboven wit 
pleis terwerk.
Deuren • Paneeldeur met twee panelen. Het kozijn dateert eveneens 
uit 1911, maar is afk omstig van een ander vertrek. De lijsten zijn ver-
nieuwd.
Vensters • Kruisvenster voorzien van een roede-indeling van 
(3 + 3) x (5 + 5). Aan de binnenzijde zijn afneembare lexaanplaten in 
een aluminium frame aangebracht. In de vensterbank is de luchtbe-
handelingsinstallatie opge nomen.
Hang- en sluitwerk • Messing kruk en slot.
Plafond • Zandkleurige grenen delen in wisselende breedte, gelegd 
in N-Z richting van het vertrek, met rondom een 10 cm brede pla-
fondlijst.
Verlichting • Spotverlichting in twee lichtrails.

Ruimte 523: Expositie 
(Vis, IV, 63)
Benaming 1767 Kookkeuken
 1911 Slaapkamer en badkamer
 1964 Slaapkamer en badkamer
 1993 Expositie

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
De kookkelder stond in verbinding met de braadkeuken, het ooste-
lijk buitenpaviljoen en een ‘waschhuis’, wat zich ook in het oostelijk 
buiten paviljoen bevond, maar alleen vanuit de kookkeuken toegan-

Afb . 523-1. Overzicht van de ruimte met 

links de vensters aan de bassecour
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kelijk was. In de grote keukenschouw was tegen de zuidwand een 
stenen for nuis gemetseld. Langs de overige wanden stonden lange 
tafels, om de gerech ten te bereiden. In 1911 werd de ruimte ver-
bouwd tot slaap- en badkamer.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Blank geverniste grenen delen in wisselende breedte, gelegd 
in N-Z richting,
Wanden • Zandkleurige houten plint (hoog 14 cm), waarboven wit 
pleis terwerk.
Deuren • Paneeldeur met twee panelen. De kozijnen en deuren wer-
den in 1911 aangebracht. De zuidelijke deur werd met de restauratie 
ca. een meter naar het zuiden verplaatst. De lijsten zijn tijdens de 
restauratie ver nieuwd.
Vensters • Kruisvensters voorzien van een roede-indeling van 
(3 + 3) x (5 + 5). Aan de binnenzijde zijn afneem bare lexaanpla-
ten in een aluminium frame aangebracht. In de vensterbank is de 
luchtbehandelings installatie opge nomen.
Hang- en sluitwerk • Messing kruk en slot.
Plafond • Zandkleurige grenen delen in wisselende breedte, gelegd 
in N-Z richting van het vertrek, met rondom een 10 cm brede pla-
fondlijst.
Verlichting • Spotverlichting in twee lichtrails + drie inbouwarmatu-
ren. 

Ruimte 526: Trappenhuis 
(Vis, IV, 63)
Benaming  1757 Kookkeuken
 1911 Trappenhuis
Restauratietekeningen W3-167

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Op de plaats van de vroegere kookkeuken werd in 1911 een groot 
trap penhuis gebouwd, dat tevens aansloot op de toen aangelegde 
gang on der de bassecour. Dit gehele trappenhuis werd opgenomen 
in het res tauratie plan, enerzijds omdat het goed paste in het plan, 
maar ook om dat deze stenen ruimte kenmerkend is voor de verbou-
wing uit 1911, welke onder leiding van de rijksbouwmeester Peters 
werd uitgevoerd. Hoewel het trappenhuis heel duidelijk de hand van 
de architect Peters verraadt, is door hem ook teruggegrepen op een 
aantal historische details van het corps de logis, en dan vooral uit 
het grote trappenhuis. Het zijn vooral het smeedijzeren hekwerk van 
de leuning en de bollen op de hoofd balusters die hieraan doen den-
ken. Het trappenhuis is voorts zeer zorgvuldig ge detailleerd en alle 
onderdelen zijn zeer goed uitge zocht. Verrassend zijn daarbij typi-
sche ‘Peters’-grapjes, zoals het vleer muisje bij de kolom op de eerste 
verdieping.
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Afb . 526-1. De gang in de bassecourvleugel gezien vanuit het trappenhuis

Afb . 526-2. 

Het onderste deel van de enige resterende ‘Peterstrap’ in het paleiscomplex
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Bouwkundige beschrijving
Vloer • Granito, met een ca. 30 cm brede bies langs de wanden in 
een don kerder tint granito, waartussen een biesje van witte en zwar-
te blok jes.
Wanden • Langs de wanden van de begane grond is een lambrise-
ring van keramische tegels (12 x 18 cm) in halfsteens verband aange-
bracht, die aan de bovenzijde wordt beëindigd door ronde, geprofi -
leerde dektegels. Boven de tegels bevindt zich wit pleisterwerk. Het 
muurwerk onder de trap en de bogen zijn vervaardigd in zandsteen 
en gefrijnd in de kathe draalslag. Het bordes op de eerste verdieping 
wordt ondersteund door twee segment bogen van zandsteen, waar-
tussen een zandstenen kolom met een Tos caanse detaillering. De 
hardstenen voet van de kolom rust op de eerste trede en verloopt 
van vierkant naar rond. Op de eerste ver dieping bevindt zich een 
kolom met een Ionisch kapiteel tussen twee gepleisterde korfb  ogen. 
De voet van de kolom is gelijk aan die op de be gane grond.
Trap • Bordestrap van zandsteen treden, met een eerste trede van 
hard steen. Door middel van zandstenen stootborden rusten de tre-
den op el kaar. Aan de wandzijde zijn de treden in de muur opgelegd, 
aan de vrije kant rusten zij op een gemetselde zandstenen muur, 
welke na het bordes overgaat in een boogconstructie. Aantal optre-
den 14 + 9. Optrede: 16 cm, aantrede 27 cm (29,5-2,5). Aan de vrije 
zijde is de leuning opge bouwd uit vierkante hoofdbalusters waarop 
een brede zandstenen lijst rust. Boven de balusters zijn zandstenen 
bollen geplaatst, welke geïnspi reerd zijn op de eiken bollen van het 
hoofdtrappenhuis in het corps de logis. Tussen de balusters bevin-
den zich smeedijzeren hekken met een spiegelboog detail lering. 

Afb . 526-3. De trap met het tussen-

bordes. Hier ontstond bij de laatste 

restauratie de wat merkwaardige 

combinatie van de trap uit 1914 en de in 

zeventiende-eeuwse stijl gerestaureerde 

buitengevel
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Langs de wand is een ronde messing leuning aangebracht. Boven de 
treden is in de muur eerst een hardstenen plint gemaakt, waar het 
tegelwerk sprongsgewijs op aansluit.
Deuren • Alle paneeldeuren dateren uit 1911. Alleen de deur onder 
de trap in een mahoniekleur gehout, de overige zijn egaal zandkleu-
rig geschil derd.
Vensters • -.
Hang- en sluitwerk • Messing krukken en sluitplaten.
Plafond • Beneden een wit gepleisterd tongewelf, boven een vlak 
stuc pla fond.
Verlichting • Een kroon met acht kaarslampen + een modern arma-
tuur. 

Ruimte 527: Gang 
(Vis, IV, 64)
Restauratietekeningen W3-144

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Op de plaats van de huidige gang bevond zich oorspronkelijk een 
wat smallere gang, die doorliep tot aan de braadkeuken (ter plaat-
se van ruimte 522). In 1911 vond een herindeling plaats, die met de 
laatste res tauratie grotendeels werd aangehouden. De gang behield 
dezelfde breedte, maar werd tijdens de restauratie 1981-1984 geheel 
opnieuw afgewerkt en inge richt als expositie ruimte voor schilde-
rijen, gravures en porselein.

Afb . 527-1. Het noordelijke deel van de 

gang in de oostelijke bassecourvleugel 

gezien naar het noorden



Faseringsplattegrond

Waarderingsplattegrond 

Ruimte 528
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Bouwkundige beschrijving
Vloer • Blank geverniste grenen delen in wisselende breedte, gelegd 
in de lengterichting van de gang.
Wanden • Beigekleurige houten plint (hoog 15 cm), waarboven wit 
pleis terwerk. In de oostwand zijn op regelmatige afstand van elkaar 
vitrines in de muur aangebracht, die ca. 15 cm voor de muur uitste-
ken gebouwd.
Deuren • Eiken paneeldeuren met twee panelen per deur, behalve 
de deu ren in de noord- en zuidwand, welke dubbel zijn uitgevoerd, 
voorzien van een kraal.
Vensters • Drie hoge vensters met roedeverdeling in de oostwand. 
In deling 3 x 4 + 3 x 4.
Hang- en sluitwerk • Messing krukken en sloten
Plafond • Beigekleurige grenen delen in wisselende breedte, gelegd 
in de lengterichting van de gang.
Verlichting • Twee kronen met kaarslampen. De vitrines worden 
verlicht door Tl-armaturen.

Ruimte 528: Museumdepot 
(Vis, IV, 64)
Restauratietekeningen W3-300, -319

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Tussen de oude oostvleugel aan de bassecour en de huidige kanti-
ne werd bij de restauratie een brandvrij depot voor schilderijen en 
tekenin gen ge bouwd. Tegen het bestaande muurwerk werd een dak-
constructie van houten kinderbinten op stalen HE profi elen aange-
bracht. Een ge deelte van het depot wordt in beslag genomen door 

Afb . 527-2. Het noordelijke deel van de 

gang in de oostelijke bassecourvleugel 

gezien naar het zuiden



Faseringsplattegrond

Waarderingsplattegrond 

Ruimte 529
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ijzeren schilderijrekken en tekeningkasten, waar zich veel historisch 
materiaal over de bouw en de vele verbouwingen bevindt. 

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Grijs linoleum op een betonvloer.
Wanden • Grijze houten plint (hoog 15 cm), waarboven wit pleister-
werk.
Deuren • Dubbele paneeldeur met twee panelen per deur.
Vensters • -.
Hang- en sluitwerk • Messing kruk en slot.
Plafond • Wit stucplafond.
Verlichting • Tl-armaturen. 

Ruimte 529/539/540/546: Gang 
(Vis, IV, 66)
Restauratietekeningen W3-169, -254, -254a, 256, -287, -323

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
De gang werd in 1911 aangelegd en vormde een verbinding tussen de 
bas secour en de vertrekken van de carré-vormige vergroting uit die 
tijd. Met de restauratie werd de noordwand vernieuwd, maar afge-

Afb . 529-1. De gang in de achtervleugel gezien naar het westen Afb . 529-2. De gang in de achtervleugel gezien naar het oosten 

met aan het einde het portaal van de dienstingang
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Afb . 529-3. Een van de deurpartijen 

met een imitatiebeschildering van 

mahoniehout
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stemd op de de taillering van 1911. Nu vormt de gang de belangrijkste 
verbinding tussen het museum en de stafruimtes.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Gevernist eiken parket in visgraatpatroon.
Wanden • Houten plint (hoog 12 cm) en lambrisering (hoog 75 
cm) in ma honiekleur gehout. In de lambrisering zijn vlakke staan-
de panelen opge nomen. Op vier plaatsen zijn in de gang portalen 
aangebracht met dub bele klapdeuren, voorzien van een glasvulling 
in de bovenste panelen. Naast en boven de deuren zijn glasnissen 
aangebracht, waardoor een transparant geheel is ontstaan. Boven de 
lambrisering zijn de wanden wit gepleisterd.
Deuren • De paneeldeuren naar de vertrekken bezitten veelal 2 x 3 
panelen per deur. De deuren zijn voorzien van een architraafl ijst, 
die aan de bovenzijde is verhoogd tot een volledig hoofdgestel. De 
onderste lijst van de kroonlijst is getand uitgevoerd. Al het houtwerk 
is in een maho niekleur gehout. De glasdeuren van de vijf porta-
len zijn aan de onder zijde uitge rust met twee panelen per deur, de 
bovenzijde van het glas paneel is ge detailleerd als spiegelboog.
Vensters • Twee naar binnen draaiende vensters in ruimte 529 
(ruitin deling 1 + 1). De dagkanten zijn glad afgetimmerd, met een 
geprofi leerde lijst tegen het pleisterwerk. Onder het venster is een 
houten venster bank aan gebracht. De overige vensters in de gangen 
539, 540 en 546 zijn T-vensters als in vertrek 530.
Hang- en sluitwerk • Messing krukken en sluitplaten.
Plafond • Boogvormig stucplafond op beton.
Verlichting • Halve bolvormige wandarmaturen.

Ruimte 529a/b/c: Keuken/magazijn 
(Vis, IV, 66)
Benaming 1911 Badkamer en trappenhuis

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Bij de restauratie werden de keuken en het bijbehorende magazijn 
ge heel opnieuw gebouwd, alleen de noord- en westwand dateren uit 
1911, waar bij in de noordwand drie tijdens de restauratie 1981-1984 
nieuwe door gangen werden aangebracht. Ruimte 529a is een toilet 
voor rol stoelge bruikers.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Vloer van bruine tegels (afmetingen 20 x 20 cm) in dambord-
ver band. In de vloer is een bronzen afvoerput opgenomen.
Wanden • Wanden zijn tot aan het plafond betegeld met witte half-
matte tegels (afmetingen 10 x 10 cm).
Deuren • Twee paneeldeuren in een houten kozijn naar gang 529 
(indeling 2 x 3 panelen).
Vensters • -
Hang- en sluitwerk • Messing krukken en sloten.
Plafond • Witte houten delen ca. 20 cm breed.
Verlichting • Tl-armaturen.



Faseringsplattegrond

Waarderingsplattegrond 

Ruimte 530-534, 539
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Ruimte 530: Garderobe 
(Vis, IV, 67)
Restauratietekeningen W3-170, -244

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis 
De huidige garderobe maakte voor de restauratie deel uit van de 
perso neelsgang naar de keukens en de grote eetzaal. De noordwand 
werd ge heel opnieuw opgemetseld en voorzien van een T-venster 
afk omstig uit de opslag. De deuren in de west- en oostwand kwa-
men te vervallen. 

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Tijdens de restauratie 1981-1984 nieuwe hardsteen tegels 
(afm. 40 x 40 cm) in dambordverband.
Wanden • hardsteen plint (hoog 9 cm) waarboven een lambrise-
ring (hoog 88 cm) van verglaasde tegels in halfsteens verband, afm. 
12,5 x 18,5 cm, kleur gebroken wit, afk omstig uit de opslag. Hierbo-
ven wit pleisterwerk.
Deuren • de wand tussen de gang en de garderobe is uitgevoerd 
overeen komstig de tochtdeuren in de gangen. De klapdeuren zijn 
gevat in een zwaar kozijn voorzien van een architraafl ijst, met aan 
de bovenzijde een vlak fries en een getande kroonlijst. Naast en 
boven de deur zijn in de ge pleisterde wand met glas gevulde sparin-
gen aangebracht.
Venster: T-venster afk omstig uit het geamoveerde deel van de 
oostvleu gel. De onderramen zijn draaibaar naar binnen, over-
eenkomstig de oor spron kelijke toestand. Omdat de ruimte niet is 
geconditioneerd zijn geen op dekramen toegepast.
Hang- en sluitwerk • Messing kruk en sluitplaat.
Plafond • Wit vlak stucplafond met een 10 cm brede stucband langs 
de wanden.
Verlichting • -. 

Ruimte 531 /532: Heren/ Damestoiletten 
(Vis, IV, 67)
Restauratietekeningen W3-168, -244

Bouwkundige beschrijving
Met de restauratie werd het bestaande vertrek ingedeeld in twee 
voor ruimtes en vijf toiletten.
Vloer • Hardsteentegels in dambordverband (40 x 40 cm).
Wanden • tot 200 cm hoog betegeld met halfmatte witte tegels 
(10 x 10 cm). Hierboven wit pleisterwerk.
Deuren • De bestaande toegangsdeuren werden gehandhaafd; de 
toiletten werden van tijdens de restauratie 1981-1984 nieuwe deuren 
voorzien.
Vensters • T-vensters als 530.
Plafond • Wit stucplafond met een ca. 10 cm brede stucband langs 
de wan den.
Hang- en sluitwerk • Messing kruk en sluitplaat.



Faseringsplattegrond

Waarderingsplattegrond 

Ruimte 533
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Verlichting • Wandarmaturen in de voorruimten, matglazen bollen 
in de toiletten.
Sanitair • Eenvoudige toiletpotten en wastafels van wit aardewerk. 

Ruimte 533: Personeelskantine 
(Vis, IV, 67)
Restauratietekeningen W3-147, -261, -262, -264

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
De personeelskantine werd gebouwd op de plaats van een aan-
tal admi nistratieve ruimten, linnenkamers en de tweede in 1911 
gebouwde gang ten behoeve van het personeel. In de kantine is de 
structuur van die op zet nog te herkennen, want op de plaats van de 
vroegere tussenmuur zijn nu zeven Toscaanse kolommen geplaatst, 
afk omstig uit de ‘hall’ naast de vroegere grote eetzaal. Zo werd ook 
hier een kenmerkend on derdeel van de verbouwing uit 1911 opnieuw 
toegepast. In de oostmuur werden twee vensters vervangen door 
deurpartijen.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Gevernist eiken strokenparket met haaks aangebrachte ban-
den die corresponderen met de kolommen.
Wanden • Houten plint (hoog 15 cm), waarboven pleisterwerk in 
een lichte zandkleur geschilderd. Zeven Toscaanse kolommen van 
Comblan chien zijn geplaatst op pedestallen en markeren de vroe-

Afb . 533-1. Overzicht van het perso-

neelsrestaurant naar het noorden. De 

hergebruikte zuilen zijn afk omstig uit de 

galerij naast de vroegere balzaal
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� Afb . 533-2. Het personeelsrestaurant 

gezien naar het zuiden. Links de deuren 

naar de binnentuin

� Afb . 533-3. 

Het basement van een van de zuilen
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gere bouwmuur. Door de lagere verdiepingshoogte zijn de pedestal-
len iets ingekort.
Deuren • Een paneeldeur (2 x 3 panelen) naar gang 555. Een dub-
bele pa neeldeur naar ruimte 529. De deuren naar de binnentuin zijn 
afk omstig van gesloopte bouwdelen van de oostvleugel. Het boven-
paneel is gevuld met glas, aan de bovenzijde voorzien van een spie-
gelboog.
Vensters • Vier T-vensters met schuivende bovenramen. Op de mid-
denstijl van het onderraam is de grendel bevestigd. Voor de houten 
vensterban ken zijn ledenradiatoren geplaatst.
Hang- en sluitwerk • Messing krukken en sluitplaten.
Plafond • Verlaagd plafond van vlakke houten delen aan de westzij-
de. (strokenrichting N-Z). De oostzijde is onderverdeeld door zeven 
samen gestelde moerbalken, als omtimmering van stalen balken. 
Hiertussen zijn vlakke plafonddelen aangebracht, omsloten door 
een geprofi leerde pla fondlijst. De velden zijn donkerbruin, de bal-
ken in een iets lichtere kleur geschilderd.
Verlichting • Indirecte Tl-verlichting in het westelijk gedeelte, boven 
de tafels ovale hanglampen van melkglas.

Ruimte 534: Trappenhuis 
(Vis, IV, 69)

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Het uit 1911 daterende trappenhuis bleef bij de restauratie ongewij-
zigd. De detaillering van de trap is geïnspireerd op die van het grote 
trappen huis in het corps de logis. Voorbeelden hiervan zijn de bol-
len op de hoofdbalusters en snijwerk in de zwikken. De balusters 
zijn meer ver want aan die in het dienst trappen huis (ruimte 210).

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Gevernist eiken parket in visgraatpatroon. Op het bordes 
brede grenen delen.

Afb . 533-4. 

Het kapiteel van een van de zuilen



bouwhistorisch onderzoek Paleis Het Loo, Apeldoorn deel 4 vleugels

198

Wanden • De paneelbetimmering van de gang zet zich voort in het 
trap penhuis. Hierboven wit pleisterwerk. In het gedeelte onder de 
trap naar de werkkast is de lambrisering voorzien van witte tegels 
met schuine kanten (12 x 18 cm), tussen een houten plint en deklijst.
Deuren • Onder de trap bevindt zich een paneeldeur (1 x 2 panelen), 
voorzien van een kozijn met architraafl ijst. De deuren zijn mahonie-
kleurig gehout en voorzien van messing krukken en sloten.
Vensters • Ter hoogte van het bordes bevindt zich een kruisvenster 
met roede-indeling 3 x (3 + 5) + 3 x (3 + 5). Boven dit venster bevindt 
zich een tweede venster met indeling 3 x 3 + 3 x 3. De afwijkende roe-
de-indeling ten opzichte van de gebruikelijke T-vensters werd met 
de restauratie ge hand haafd. De andere indeling is vermoedelijk een 
navolging van de si tuatie bij het grote trappenhuis in het corps de 
logis in 1911. Ook hier waren de vensters voorzien van een roede-
indeling, terwijl de overige vensters een T-indeling bezaten.
Trap • Van de begane grond tot de eerste verdieping bestaat de gre-
nen trap uit twee rechte steektrappen, waartussen een bordes. Het 
aantal treden bedraagt 12/b/11. Optrede 16,5 cm, aantrede 27 cm. De 
treden zijn aan weerszijden in de boom besloten. De leuning van 
de vrije boom wordt gedragen door geprofi leerde vierkante balus-
ters. De vierkante trappalen zijn voorzien van gedrukte bollen, met 

Afb . 534-1. 

Het onderste gedeelte van de trap naar de eerste verdieping

Afb . 534-2. 

De beginbaluster van de trap
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bladsnijwerk aan de onderzijde. De gehele trap en lambrisering zijn 
mahoniekleurig gehout.
Hang- en sluitwerk • Messing kruk en sluitplaten.
Plafond • Beneden een wit gepleisterd koofplafond. De plafondlijst 
is voor zien van gepleisterde modillons.

Ruimte 535/536/537b/538: Kleedruimten/doorloop 
(Vis, IV, 69)

De grootte van vertrek 535 (boenhok onder het trapbordes) bleef 
bij de restauratie gelijk, de twee andere vertrekken werden opnieuw 
ingedeeld.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Linoleum op houten vloer
Wanden • Lambrisering van oude witte tegels met schuine kanten 
(afm. 12 x 18 cm), hoog 90 cm met afdeklijst. Hierboven wit pleister-
werk.
Deuren • Paneeldeuren (indeling 2 x 3 panelen). Het kozijn is voor-
zien van een kraal en een architraafl ijst, aan de bovenzijde is ver-
hoogd met een fries en een kroonlijst.

Afb . 534-3. 

De overgang van de leuningen ter plaatse van het tussenbordes

Afb . 534-4. Overzicht van het bovendeel van de trap gezien 

naar de eerste verdieping



Faseringsplattegrond

Waarderingsplattegrond 

Ruimte 536-539, 541, 
542
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Vensters • T-venster als 530.
Hang- en sluitwerk • Messing kruk en sluitplaat.
Plafond • Wit vlak stucplafond met een 10 cm brede stucband langs 
de wanden.
Verlichting • Tl-armaturen.

Ruimte 537/537a: Toiletten 
(Vis, IV, 70)
Benaming 1911 Slaapkamer
Restauratietekeningen W3-276, -28

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Met de restauratie 1981-1984 ontstond een geheel nieuwe indeling 
van twee voorruimtes, vier toiletten.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Dubbel hard gebakken tegels (10 x 10 cm)
Wanden • Tot 200 cm hoog betegeld met halfmatte witte tegels 
(10 x 10 cm), hierboven wit pleisterwerk.
Deuren • De bestaande deuren werden gehandhaafd.
Vensters • T-vensters als 530.
Plafond • Wit stucplafond met een ca. 10 cm brede stucband langs 
de wan den.
Hang- en sluitwerk • Messing kruk en sluitplaat.
Verlichting • Wandarmaturen in de voorruimten, matglazen bollen 
in de toiletten.
Sanitair • Eenvoudige toiletpotten en wastafels van wit aardewerk.

Ruimte 538a: Wasruimte 
(Vis, IV, 70)
Benaming 1911 Salon
Restauratietekeningen W3-27c, -27d

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Met de restauratie werd het bestaande vertrek verdeeld in een kleed-
ruimte en een wasruimte. De schoorsteenmantel werd verwijderd. 

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Dubbel hard gebakken tegels (10 x 10 cm).
Wanden • Lambrisering van oude witte tegels met schuine kanten 
(afm. 12 x 18 cm), hoog 90 cm met afdeklijst. Hierboven wit pleister-
werk.
Deuren • Tussen 538a en 541 werd een deur geplaatst, afk omstig uit 
de op slag.
Vensters • T-vensters als 530.
Plafond • Wit stucplafond met een ca. 10 cm brede stucband langs 
de wan den.
Hang- en sluitwerk • Messing kruk en sluitplaat.
Verlichting • Tl-verlichting.
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Ruimte 539/540
Ruimte 539 en 540 zijn beschreven onder ruimte 529.

Afb . 539-1. De gang gezien in westelijke richting. In het midden rechts de trap naar 

de eerste verdieping

Afb . 539-2. De gang in de achtervleugel gezien in oostelijke richting
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Afb . 540-1. Het oostelijke einde van de gang in de achtervleugel met het tochtportaal van de dienstingang

Afb . 540-2. Voorbeeld van een van de deurpartijen en de aansluitende lambrisering, alles in geschilderd mahonie



Faseringsplattegrond

Waarderingsplattegrond 

Ruimte 540, 543-545, 
547
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Ruimte 541/542/543: Droogruimte, magazijn huishoude-
lijke dienst, politourkamer 
(Vis, IV, 70)
Benaming  1911 Salon (541)
  Slaapkamer (542)
  Badkamer (543)

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
De grootte van de vertrekken bleef bij de restauratie ongewijzigd. 
Ook de schouwen werden gehandhaafd. 

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Linoleum op houten vloer
Wanden • 13 cm hoge houten plint, waarboven wit pleisterwerk.
Deuren • Paneeldeur (indeling 2 x 3 panelen). Het kozijn is voorzien 
van een kraal en een architraafl ijst, die aan de bovenzijde is ver-
hoogd met een fries en een kroonlijst. De tussendeuren zijn afk om-
stig uit de opslag.
Vensters • T-vensters als 530.
Stookplaats • Marmeren mantel in 541, mantel van gepolijst hard-
steen in 542. Vertrek is voorzien van een schoorsteenstoel tegen het 
plafond.
Hang- en sluitwerk • Messing kruk en sluitplaat.
Plafond • Wit vlak stucplafond met een 10 cm brede stucband langs 
de wanden.
Verlichting • Tl-armaturen. 

Ruimte 544/545: Meubelwerkplaats 
(Vis, IV, 71)
Restauratietekeningen W3-21

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Vertrek 544 ontstond door het samenvoegen van een slaapkamer en 
bad kamer. Tussen de twee vertrekken werd een extra boogvormige 
door   gang aangebracht.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Grenen delen, dik 32 mm, afk omstig uit de opslag.
Wanden • Houten plint (13 cm), waarboven wit pleisterwerk. Ruimte 
545 is voorzien van een grenen lambrisering, hoog 75 cm.
Deuren • De deuren tussen de ruimten 544 en 540 werden dicht-
gezet, maar zijn aan de gangzijde in het zicht gebleven. Tussen de 
ruimten 545 en 540 werd een dubbele paneeldeur geplaatst, afk om-
stig uit de opslag. Paneel deur (indeling 2 x 3 panelen). Het kozijn is 
voorzien van een kraal en een architraafl ijst, die aan de bovenzijde 
is verhoogd met een fries en een kroonlijst. Eén tussendeur werd 
gehandhaafd.
Vensters • T-vensters als in ruimte 530.
Stookplaats • De marmeren mantel met houten boezem in ruimte 
545 werd gehandhaafd.
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Afb . 546-1. De gang in de oostelijke vleugel gezien naar het zuiden

Afb . 546-2. De gang in de oostelijke vleugel
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Hang- en sluitwerk • Messing kruk en sluitplaat.
Plafond • Wit vlak stucplafond met een 10 cm brede stucband langs 
de wanden.
Verlichting • Tl-armaturen.
Sanitair • Tegen de westwand is een uitstortgootsteen geplaatst van 
wit aar dewerk.
Gang 546 is beschreven bij gang 529.

Ruimte 546a: Gang 
(Vis, IV, 71)
Restauratietekeningen W3-04, -05, -06, -28b, -28d

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Met de restauratie werd deze vleugel ingekort, waardoor de verbin-
ding met de vleugel aan de Koningslaan werd verbroken. De gang is 
veel soberder uitgevoerd dan in ruimte 546, wat onder meer te zien 
is aan de deuren en het kleurgebruik. De deuren tellen slechts twee 
panelen en be zitten een eenvoudige omlijsting. De trap werd nieuw 
aangebracht. 

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Gevernist eiken parket in visgraatpatroon.
Wanden • Bruin geschilderde houten plint, hoog 12 cm, waarboven 
een gemarmerde lambrisering van witte en grijze kleuren op vlak 
pleister werk. De marmerschildering is tijdens de restauratie gerepa-
reerd.
Deuren • Paneeldeuren met twee panelen per deur en een eenvou-
dige ge profi leerde kozijnlijst. De deuren naar ruimte 546b en de bin-
nenplaats zijn afk omstig uit de opslag. Ter plaatse van de buitendeur 
bevond zich voor de restauratie een venster.
Vensters • -.
Trap • Van de begane grond naar de eerste verdieping en de zolder 
is tij dens de restauratie 1981-1984 een nieuwe grenen trap geplaatst, 
be staande uit rechte steektrappen, met twee bordessen tenen de 
zuid wand. Het aan tal treden bedraagt 14/b/7/ eerste verdieping/ 
7/b/12/ zolder. Optrede 18,5 cm, aantrede 21,5 (26,5-5) cm. De 4 cm 
dikke treden liggen op de boom en zijn aan de zijkanten voorzien 
van houten kardoezen. De leuning van de vrije boom wordt gedra-
gen door geprofi  leerde vierkante balusters. De vierkante trappalen 
zijn voorzien van een spits toelopende kop. De gehele trap is bruin 
geschilderd.
Hang- en sluitwerk • Messing krukken en sluitplaten.
Plafond • Boogvormig stucplafond op beton.
Verlichting • Halve bolvormige wandarmaturen. 
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Afb . 546a-1. Het einde van de gang in de oostelijke vleugel gezien naar het zuiden

Afb . 546a-2. De trap naar de eerste verdieping gemaakt van hergebruikt materiaal 

elders uit de vleugel. Hier geplaatst nadat de vleugel bij de laatste restauratie werd 

ingekort
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Ruimte 547: Magazijn loodgieter en elektricien 
(Vis, IV, 71)
Benaming 1911 Entree

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
De grootte van het vertrek bleef bij de restauratie gelijk, maar de 
functie van entree verviel. De bestaande inrichting werd zoveel 
mogelijk ge hand haafd.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Linoleum op houten vloer.
Wanden • Lambrisering van oude witte tegels met schuine kanten 
(afm. 12 x 18 cm), hoog 79 cm met afdeklijst. Hierboven wit pleister-
werk.
Deuren • De dubbele binnen- en buiten deuren werden gehand-
haafd. De glasdeuren van het portaal is en aan de onderzijde uitge-
rust met twee panelen per deur, de bovenzijde van het glaspaneel is 
gedetailleerd als spiegelboog. Naast en boven de deuren bevinden 
zich glasnissen, waar door een ruimtelijk eff ect is ontstaan.
Vensters • Boven de buitendeur bevindt zich een bovenlicht.
Hang- en sluitwerk • Messing kruk en sluitplaat.
Plafond • Wit vlak stucplafond met een 10 cm brede stucband langs 
de wanden.
Verlichting • -.

Afb . 546a-3. Het laatste gedeelte van 

de gang in de oostelijke dienstvleugel 

gezien naar het noorden
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Afb . 547-1. Het tochtportaal naar de gang in de noordelijke dienstvleugel

Afb . 547-2. Een van de bronzen deurknoppen zoals toegepast bij de deurpartijen in 

de dienstvleugels
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Ruimte 548: Werkplaats loodgieter en elektricien 
(Vis, IV, 71)
Benaming 1911 Salon

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
De grootte van het vertrek bleef tijdens de restauratie gelijk. Tussen 
547 en 548 werd een deur uit de opslag aangebracht. 

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Grenen delen, dik 32 mm, afk omstig uit de opslag.
Wanden • Houten plint (14 cm), waarboven wit pleisterwerk.
Deuren • De bestaande deuren werden gehandhaafd.
Vensters • T-vensters als in ruimte 530.
Stookplaats • De marmeren mantel werd gehandhaafd.
Hang- en sluitwerk • Messing kruk en sluitplaat.
Plafond • Wit vlak stucplafond met een 10 cm brede stucband langs 
de wanden.
Verlichting • Tl-armaturen.
Sanitair • Tegen de noordwand is een uitstortgootsteen geplaatst van 
wit aardewerk.

Ruimte 549: Lampenmagazijn 
(Vis, IV, 73)

Ruimte 550: Kantoor 
(Vis, IV, 73)

Afb . 547-3. De terrazzovloer in het 

dienstportaal



Faseringsplattegrond

Waarderingsplattegrond 

Ruimte 546, 548-553
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Ruimte 551: Personeelsingang 
(Vis, IV, 73)
Benaming 1911 Lakeienkamer

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
In het restauratieplan werd de dubbele deur verplaatst van 547 naar 
553, omdat deze in de tijdens de restauratie 1981-1984 nieuwe situatie 
met de ingekorte vleugel op de hoek zou zijn gesitueerd.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Tijdens de restauratie 1981-1984 nieuwe witte granitovloer 
met een zwarte band langs de wanden.
Wanden • Lambrisering van oude witte tegels met schuine kanten in 
half steensverband, waarboven wit
pleisterwerk.
Deuren • Naar de gang werd een dubbele deur aangebracht, afk om-
stig uit de opslag. Aan de onderzijde 2 x 2 panelen. De bovenzijde 
van de glas panelen zijn gedetail leerd als spiegelboog.
Vensters • Boven de buitendeur bevindt zich een bovenlicht,
Hang- en sluitwerk • Messing kruk en sluitplaat.
Plafond • Wit vlak stucplafond met een 10 cm brede stucband langs 
de wanden.
Verlichting • Een bollamp aan een stang.

Afb . 551-1. De buitendeuren in het zuidelijke tochtportaal van 

de oostelijke vleugel

Afb . 551-2. Het tochtportaal naar de gang
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Ruimte 552: Portier 
(Vis, IV, 73)

Ruimte 553: Kleedruimte museumpersoneel 
(Vis, IV, 73)
Benaming 1911 Slaapkamer (549)
  Badkamer heren (550)
  Lakeienkamer (552)
  Betaalkantoor (553)

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
De grootte van de vertrekken bleef bij de restauratie ongewijzigd; 
alleen in 550 werd een werkkast ingebouwd.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Linoleum op spaanplaat op houten vloerdelen.
Wanden • Houten plint (13 cm), waarboven wit pleisterwerk.
Deuren • Paneeldeur (indeling 2 x 3 panelen).Het kozijn is voorzien 
van een kraal en een architraafl ijst,
die aan de bovenzijde is verhoogd met een fries en een kroonlijst.
Vensters • T-vensters als in ruimte 530.
Hang- en sluitwerk • Messing kruk en sluitplaat.
Plafond • Wit vlak stucplafond met een 10 cm brede stucband langs 
de wanden.
Verlichting • Tl-armaturen.

Afb . 551-3. Het venster naar de vroe-

gere portiersloge (ruimte 552)
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Ruimte 555: Gang 
(Vis, IV, 74)
Benaming 1911 Gang
Restauratietekeningen W3-147, -244, -309

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Voor de restauratie voerde een bredere personeelsgang van een por-
taal naast de grote eetzaal tot aan de Koningslaan. Deze gang besloeg 
ook het gedeelte van de huidige gang 555.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Blank geverniste eiken parket gelegd in stroken van 7cm 
breed.
Wanden • Beige-kleurige houten plint (hoog 15 cm), waarboven wit 
pleis terwerk.
Deuren • In de noord- en zuidwand twee paneeldeuren (2 x 3 pane-
len per deur), zandkleurig geschilderd. Naar de toiletten nieuwe 
deuren (twee panelen) en kozijnen op hardstenen neuten.
Vensters • -.
Hang- en sluitwerk • Messing krukken en sloten.
Plafond • Wit stucplafond met ca. 10 cm brede plafondband.
Verlichting • Moderne plafonnière.

Ruimte 555a t/m f: Toiletten 
(Vis, IV, 74)
Benaming 1911 Linnenkamer

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Met de restauratie ontstond een geheel nieuwe indeling van twee 
voor ruimtes, vier toiletten.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Hardsteen tegels (40 x 40 cm), in dambordverband, afwer-
king ge zoet.
Wanden • Geheel betegeld met halfmatte witte tegels (10 x 10 cm).
Deuren • Tijdens de restauratie 1981-1984 nieuwe paneeldeuren met 
twee panelen,
Vensters • -
Plafond • Wit stucplafond met een ca. 10 cm brede stucband langs 
de wan den.
Verlichting • Wandarmaturen in de voorruimten, matglazen bollen 
in de toiletten.
Sanitair • Eenvoudige toiletpotten en wastafels van wit aardewerk.



Faseringsplattegrond

Waarderingsplattegrond 

Ruimte 555-557
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Ruimte 556, 556a: Automaatruimte telefoon 
(Vis, IV, 74)
Benaming 1911 Linnenkamer

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Met de restauratie ontstond een geheel nieuwe indeling en inrich-
ting.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Grijs linoleum op een betonvloer.
Wanden • Grijze houten plint (hoog 13,5 cm), waarboven wit pleis-
terwerk.
Deuren • Nieuwe paneeldeuren met twee panelen per deur.
Vensters • -.
Hang- en sluitwerk • Messing kruk en slot.
Plafond • Wit stucplafond.
Verlichting • Tl-armaturen.

Ruimte 557,558: Meldkamer 
(Vis, IV, 74)
Benaming 1911 (gedeeltelijk) toiletten/portaal
Restauratietekeningen W3-265, -324

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Met de restauratie ontstond een geheel nieuwe indeling en inrich-
ting. In de tweede helft  van de negentiende eeuw bevond zich hier 
een houten gang, die toegang gaf tot de toneel zaal.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Grijs linoleum op een betonvloer.
Wanden • Witte houten plint (hoog 13,5 cm), waarboven wit pleis-
terwerk.
Deuren • Paneeldeur, aan de binnenzijde voorzien van een stalen 
plaat en gelijmde paneellijsten.
Vensters • T-venster als 530.
Hang- en sluitwerk • Nieuwe messing kruk en slot.
Plafond • Wit geschilderde multiplex platen,
Verlichting • Tl-armaturen. 

Ruimtes 560/560d/561: Hal en entree 
(Vis, IV, 75)
Benaming 1757 Kamer (quartier van den Tuinman)
 1911 Post- en telegraafk antoor
Restauratietekeningen W3-171, -310, -311, -320, -336

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Met de restauratie werd de ingangspartij ten opzichte van de inde-
ling uit 1911 één travee naar het oosten werd verplaatst, waardoor de 
oor spron kelijke plaats van de buitendeur werd hersteld.



Faseringsplattegrond

Waarderingsplattegrond 

Ruimte 560, 561, 562



219

bouwhistorisch onderzoek Paleis Het Loo, Apeldoorn deel 4 vleugels

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Tijdens de restauratie 1981-1984 nieuwe hardsteen tegels 
(afm. 46 x 46 cm) in dambordverband.
Wanden • Hardsteen plint (hoog 9 cm) waarboven een lambrise-
ring (hoog 88 cm) van verglaasde tegels in halfsteens verband, afm. 
12 x 18 cm, kleur gebroken wit. Hierboven wit pleisterwerk.
Deuren • De pui tussen de entree en de hal bezit een zesdeling, met 
een glasvulling in de boven- en zijpanelen, terwijl de onderste pane-
len in grenen zijn uitgevoerd en in een beige kleur geschilderd.
De enkele paneeldeur is naar twee kanten scharnierend uitgevoerd 
en voorzien van een spiegelboog. De buitendeur bestaat uit een 
nieuwe dub bele opgeklampte deur. Naar de verschillende vertrek-
ken zijn pa neel deuren met twee panelen per deur aangebracht, 
geschilderd in beige kleur.
Vensters • Ter plaatse van het trapbordes een venster met roede-
indeling (5 x 5), voorzien van een hardstenen dorpel. Boven de voor-
deur een bovenlicht (indeling 5 x 3).
Hang- en sluitwerk • Nieuwe messing krukken en sluitplaat. De 
opge klampte deur bezit nieuwe smeedijzeren geheugen en grendels.
Trap • Betonnen trapconstructie met een afwerking van hardsteen 
treden en stootborden. Aantal optreden tot de eerste verdieping: 
2-b-12-b-7. Op trede 18,3 cm, aantrede 25 cm (28-3), dikte van de tre-
den 4,5 cm. Aan de vrije zijde is een smeedijzeren leuning aange-
bracht, met een hard houten handlijst. De detaillering is uitgevoerd 
in een neo-Lodewijk-XIV stijl. Boven de treden is in de muur eerst 
een hardstenen plint gemaakt, waar het tegelwerk sprongsgewijs op 
aansluit.
Plafond • Wit vlak stucplafond met een 10 cm brede stucband langs 
de wanden.
Verlichting • Melkglazen ronde plafonnière en gelijkvormige wand-
lampen.

Ruimte 560a/b/c/e, 561a/b: Hal en entree 
(Vis, IV, 75)
Benaming 1757 Kamer/slaapkamer (quartier van den Tuinman)
 1911 Post- en telegraafk antoor/gang
Restauratietekeningen W3-275

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Met de restauratie werd de ingangspartij ten opzichte van de inde-
ling uit 1911 één travee naar het oosten werd verplaatst, waardoor de 
oor spron kelijke plaats van de buitendeur werd hersteld. De keuken 
is betegeld met witte tegels (afm. 10 x 10 cm) en hardsteen tegels op 
de vloer (40 x 40 cm). Het venster is gelijk aan dat in 551. De toiletten 
551a en -b zijn op de zelfde wijze uitgevoerd.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Groen linoleum op 10 mm spaanplaat.
Wanden • Houten plint (hoog 13 cm) waarboven wit pleisterwerk.
Deuren • Paneeldeur met twee panelen per deur.
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Vensters • In ieder vertrek een venster met roede-indeling 5 x (4 + 4), 
voor zien van een houten vensterbank.
Hang- en sluitwerk • Nieuwe messing krukken en sluitplaten.
Plafond • Wit vlak stucplafond met een 10 cm brede stucband langs 
de wanden.
Verlichting • -.

Ruimte 562: Kantoor 
(Vis, IV, 76)
Benaming 1757 Koetshuis, thans in gebruik van Tuinman
 1911 Ontvangkamer/ ingang
Restauratietekeningen W3-244, -271, 293, -346

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
In het restauratieplan was de breedte van het vroegere koetshuis 
maat gevend voor de breedte van dit vertrek. De achterliggende gang 
(552b) was voor de restauratie onderdeel van het grote trappenhuis 
en werd her steld volgens de detaillering van de overige gangen. De 
drie vensters kregen evenwel een roede-indeling (3 x 6 + 3 x 6), omdat 
de bouwmassa tot het oorspronkelijke zeventiende-eeuwse deel 
behoort.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Groen linoleum op 10 mm spaanplaat.
Wanden • Houten plint (hoog 13 cm) waarboven wit pleisterwerk.
Deuren • Paneeldeur met twee panelen per deur.
Vensters • De oorspronkelijke deuren van het koetshuis zijn gesug-
gereerd door twee in vier delen scharnierende opgeklampte deuren, 
die zich per manent in de geopende stand bevinden. Hierachter is 
een pui aange bracht met twee paar schuifdeuren met roedeninde-
ling (4 x 10 + 4 x 10).
Hang- en sluitwerk • Nieuwe messing kruk en sluitplaat.
Plafond • Wit vlak stucplafond met een 10 cm brede stucband langs 
de wanden.
Verlichting • -. 
Het buitengebied van de oostvleugel (nrs. 571-572a) is beschreven bij 
de gevels.
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4.3.4.2 Eerste verdieping

Ruimte 600: Woonkamer 
(Vis, IV, 76)
Benaming 1767 Van de Baron Heidrop de 2-de etage/
  Hoek cabinet jes/Tweede Cabinetje/
  Knegtskamertje zijn de boven dit quartier of 
  pavil joen een zolder
 1911 Salon
 1987 Stafruimte/kantoor
Restauratietekeningen W3-325, -225a, -305, -306, -320

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
De binnenmuren van het hoekpaviljoen werden tijdens de restaura-
tie 1981-1984 opnieuw opgetrokken in porisosteen. In het restaura-
tieplan kreeg het hoekpaviljoen een woonbestemming, maar sinds 
1987 hebben de vertrekken een kantoorfunctie. De indeling veran-
derde ge heel.
Uit de afwerkstaat valt op te maken dat de bestaande schouwpartij 
met de restauratie werd verwijderd en vervolgens terugkeerde. Het 
plafond werd eveneens vernieuwd, waarbij de oorspronkelijke orna-
menten terug keer den.
 
Bouwkundige beschrijving
Vloer • Nieuwe eiken parket in stroken van 7 x 70 cm.
Wanden • Houten plint (hoog 13 cm), waarboven wit pleisterwerk, 
waarop behang.
Deuren • Twee paneeldeuren (indeling twee panelen) in houten 
kozijn met tijdens de restauratie 1981-1984 nieuwe geprofi leerde lijst.
Vensters • Vier nieuwe schuifvensters met vast middenkalf; 
roedeninde ling NW-venster 7 x (4 + 4), ZW-venster 5 x (4 + 4), ZW-
venster 5 x (4 + 4), ZO-ven ster 6 x (4 + 4).
Stookplaats • Rechthoekige marmeren schouw met zwart-witte ade-
ring, met naar voren springende deklijst. Voor het trapeziumvor-
mige grond vlak ligt een rechthoekige ijzeren plaat. Het tussenveld 
van de boezem bezit een rechthoekig paneel waarin een spiegel is 
opgenomen. Hier boven is binnen een geprofi leerde witte lijst een 
schilderstuk aange bracht, waarop enkele zeegaande schepen zijn 
afgebeeld (XVIII).
Hang- en sluitwerk • Pokhouten knoppen uit de opslag.
Plafond • Nieuw stucplafond met middenperk waarin Lodewijk-
XIV-orna menten, afk omstig uit het paleis. Buiten het middenperk 
zijn de stucvel den voorzien van een geruwde structuur. Langs de 
wanden is een vlakke, 12 cm brede band aangebracht.
Verlichting • -.



Faseringsplattegrond

Waarderingsplattegrond 

Ruimte 600-603-605



223

bouwhistorisch onderzoek Paleis Het Loo, Apeldoorn deel 4 vleugels

Ruimte 600a: Keuken 
(Vis, IV, 76)
Benaming 1767 Van de Baron Heide, de 2-de etage
 1911 Toilet en trappenhuis
Restauratietekeningen W3-147, -241

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Bij de restauratie ontstond een nieuwe indeling. 

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Nieuwe eiken parketvloer gelegd in visgraatpatroon met 
stroken van 7 x 70 cm.
Wanden • Houten plint hoog 13 cm, waarboven wit pleisterwerk, 
waarop behang. Ter plaatse van het
keukenblok is de wand betegeld met witte tegels (10 x 10cm).
Deuren • Twee paneeldeuren in houten kozijn met geprofi leerde 
lijst.
Vensters • Nieuw schuifvenster met vast middenkalf [roedeninde-
ling 6 x (4 + 4)].
Keuken Witte keuken met ladenkast en wit kunststof aanrechtblad, 
merk Bulthaup.
Hang- en sluitwerk • Pokhouten knoppen uit de opslag.
Plafond • Vlak plafond van wit pleisterwerk, met een stucplint langs 
de wanden.
Verlichting • -.

Ruimte 600b: Badkamer 
(Vis, IV, 78)
Benaming 1757 Van de Baron Heldrop de 2-de Etage
 1911 Gang
Restauratietekeningen W3-147

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Met de restauratie ontstond een nieuwe indeling.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Witte- en blauwe dhg-tegels in dambordverband (afm. 
10 x 10 cm).
Wanden • Witte tegels 10 x 10 cm tot aan het plafond.
Deuren • Paneeldeur (twee panelen) met nieuw kozijn met nieuwe 
geprofi  leerde lijst.
Sanitair • Een bad, een wastafel met ronde spiegel.
Plafond • Vlak plafond van wit pleisterwerk, met een stucplint langs 
de wanden.
Verlichting • Drie wandlampen.
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Ruimte 600c/603: Portaal, hal 
(Vis, IV, 78)
Benaming 1757 Gang
 1911 Salon, gang
Restauratietekeningen W3-232, -237, -243

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Met de restauratie ontstond een nieuwe indeling.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Eiken parketvloer gelegd in visgraatpatroon met stroken van 
7 x 70 cm.
Wanden • Houten plint hoog 13 cm, waarboven wit pleisterwerk.
Deuren • Twee paneeldeuren met kozijnen met nieuwe geprofi leer-
de lijst. In het portaal een nieuw buitendeurkozijn met bovenlicht 
en dubbele glasdeuren.
Vensters • Nieuw schuifvenster met vast middenkalf. Ruitindeling 
5 x (4 + 4).
Trap • De trap is beschreven bij 500b.
Hang- en sluitwerk • Pokhouten knoppen uit de opslag.
Plafond • Vlak plafond van wit pleisterwerk, met een stucplint langs 
de wanden.
Verlichting • -.

Ruimte 600d: Slaapkamer 
(Vis, IV, 78)
Benaming 1767 Sous Brigadier
 1911 Gang

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Met de restauratie 1981-1984 ontstond een nieuwe indeling, waarbij 
ook de buitengevel werd vernieuwd. 

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Spaanplaat 
Wanden • Houten plint (hoog 13 cm), waarboven wit pleisterwerk, 
waarop behang.
Deuren • Een paneeldeur met kozijn voorzien van een nieuwe 
geprofi leerde lijst.
Vensters • Twee vensters met draairamen, voorzien van een 
roedeninde ling (2 x 5 + 2 x 5).
Hang- en sluitwerk • Eén deur met pokhouten knop uit de opslag, 
de an dere is voorzien van een messing kruk. De vensters bezitten 
messing boompjes en uitzetijzers.
Plafond • Vlak plafond van wit pleisterwerk, met een stucplint langs 
de wanden.
Verlichting • -.
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Ruimte 604: Stafruimte 
(Vis, IV, 79)
Benaming  1767 Offi  cierskamer/ Sous Brigadier
 1911 Telefoonbureau/ zitkamer

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Volgens de plattegrond van Schonck (afb . @) was de ruimte boven 
het linker koetshuis opgedeeld in twee vertrekken, die via een smal-
le trap tus sen koetshuis en orangerie bereikbaar waren. Het linker 
(nr. 178) was in gebruik als ‘Offi  cierskamer’. Het rechter (nr. 179) 
fungeerde als onder komen van de ‘Sous Brigadier’. Tussen beide ver-
trekken bevond zich een scheidingswand met rug aan rug een dub-
bele stookplaats. 
Bij de restauratie 1981-1984 ontstond een nieuwe indeling (ruimten 
600c/600d/604). De voorgevel en de linker bouwmuur bestaan nog 
gro tendeels uit oorspronkelijk zeventiende-eeuws metselwerk.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Nieuwe eiken parketvloer.
Wanden • Houten plint (hoog 13 cm), daarboven wit pleisterwerk.
Deuren • Paneeldeur met houten kozijn, voorzien van nieuwe pro-
fi ellijst
Vensters • Twee vensters met middenstijl, waarin draaibare roedera-
men (indeling 3 x 5 + 3 x 5). Er is geen dubbele beglazing toegepast. 
Het hout werk is wit geschilderd.
Hang- en sluitwerk • Messing deurkrukken en sloten.
Plafond • Grenen delen 22 cm breed met een 12 cm brede horizon-
tale plint langs de wanden.
Verlichting • -.



Faseringsplattegrond

Waarderingsplattegrond 

Ruimte 606-609, 611
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Ruimte 605/606: Gang 
(Vis, IV, 79)
Benaming 1767 Trapportaal/ vide oranjerie
 1807 Trapportaal/ vide toneelzaal
 1911 Gang en slaapkamer conciërge

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Op de plaats van de huidige gang bevond zich oorspronkelijk een 
wat smaller trapportaal, dat toegang gaf tot een offi  cierskamer en 
die van de Sous Brigadier. Tegen de noordwand voerde een spiltrap 
naar de zolder. Met de inrichting van de oranjerie tot toneelzaal 
bleef deze situatie nog ongewijzigd, maar in 1911 werd het portaal 
verbouwd tot een vertrek en een gang en ontstond boven de voor-
malige toneelzaal een geheel nieuwe indeling. Met de restauratie van 
1982-1984 werd een nieuw trapportaal ge bouwd en werd de gehele 
vleugel opnieuw ingedeeld.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Blank geverniste grenen delen in wisselende breedte, gelegd 
in de lengterichting van de gang.
Wanden • Witte houten plint (hoog 15 cm), waarboven wit pleister-
werk. In de penanten van de segmentbogen zijn marmeren schamp-
platen aan ge bracht, voorzien van een duivejagerprofi el.
Deuren • Paneeldeuren met twee panelen per deur. De kozijnen zijn 
voor zien van een nieuwe profi ellijst.
Vensters • Zie ruimte 502
Hang- en sluitwerk • Messing krukken en sloten
Plafond • Wit stucplafond met 12 cm brede plint langs de wanden.
Verlichting • Kopspiegellampen.

Afb . 605-1. 

De overloop gezien naar de voorgevel 

met het trappenhuis. Rechts de trap naar 

de zolder
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Ruimten 607/610/611/612/613/614/616/617: Kantoor-
ruim ten 
(Vis, IV, 79)
Benaming 1767 Vide oranjerie/ Knegtskamer/ Capelaanskamer
 1807 Vide toneelzaal
 1911 Trapportaal/Appartement conciërge

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Na de nieuwe indeling uit 1911 werden de bouwmuren welke lood-
recht op de gevel staan grotendeels gehandhaafd. Door de gang naar 
het mid den van de vleugel te verplaatsen werden de vertrekken ver-
kleind. De noordwand van de gang is de uit 1911 daterende schei-
dingswand tussen de gang en de vertrekken.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Blauw nylon velours op spaanplaat op vloerdelen.
Wanden • Houten plint, hoog 13 cm, waarboven wit pleisterwerk.
Deuren • Paneeldeuren in een houten kozijn, voorzien van een pro-
fi ellijst.
Vensters • Voor de lichttoetreding dienen de bovengedeelten van de 
ge reconstrueerde kruiskozijnen van de oranjerie. Het kalf bevindt 
zich hier door op vloerniveau. Roedenindeling van de draairamen 
5 x 4 + 5 x 4). Er is geen dubbele beglazing toegepast. Het houtwerk is 
wit geschilderd.

Afb . 606-1. De gang op de eerste 

verdieping van de vleugel langs de 

Koningslaan
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Hang- en sluitwerk • Messing deurkrukken en sloten.
Plafond • Wit stucplafond met een tien cm brede stucband langs de 
wan den.
Verlichting • Tl-verlichting

Ruimte 608/608a/609/609a: Toiletten 
(Vis, IV, 79)
Restauratietekeningen W3-239, -244

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Met de restauratie ontstond een geheel nieuwe indeling van twee 
voor ruimtes, vier toiletten.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Hardsteen tegels (25 x 25 cm), in dambordverband, afwer-
king ge zoet.
Wanden • Geheel betegeld met halfmatte witte tegels (10 x 10 cm).
Deuren • Nieuwe paneeldeuren met twee panelen.
Vensters • -.
Plafond • Wit stucplafond met een ca. 12 cm brede horizontale plint 
langs de wanden.
Verlichting • Wandarmaturen in de voorruimten, matglazen bollen 
in de toiletten.
Sanitair • Toiletpotten en wastafels van wit aardewerk.

Ruimte: 611/611a/615: Archief 
(Vis, IV, 80)
Benaming 1911 Gang
Restauratietekeningen W3-230, -325

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
De gang uit 1911 werd bij de restauratie onderverdeeld in een aan-
tal ar chiefruimten. De vensters in de buitengevel werden hierbij 
gedicht.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Op de bestaande vloer (het gemetselde gewelf van de onder-
lig gende gang) is een cementdekvloer aangebracht, waarop linole-
um.
Wanden • Houten plint (hoog 15 cm), waarboven wit pleisterwerk.
Deuren • Nieuwe stalen archiefdeur met kozijn.
Vensters • -.
Hang- en sluitwerk • Aluminium deurkruk en veiligheidsslot.
Plafond • Wit stucplafond.
Verlichting • Tl-armaturen.



Faseringsplattegrond

Waarderingsplattegrond 

Ruimte 616-619
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Ruimte 614b/617a: Gang 
(Vis, IV, 80)
Benaming 1767 Trapportaal/ vide oranjerie
 1911 Gang

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Bij de restauratie werd de gang naar het midden verplaatst en ver-
smald. De deur tussen de houtvesterij en het museum is slechts in 
geval van nood te gebruiken. 

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Blank geverniste grenen delen in wisselende breedte.
Wanden • Witte houten plint (hoog 15 cm), waarboven wit pleister-
werk. In de penanten van de segmentbogen zijn marmeren schamp-
platen aan ge bracht, voorzien van een duivejagerprofi el.
Deuren • Paneeldeuren met twee panelen per deur. De kozijnen zijn 
voor zien van een profi ellijst.
Vensters • Kozijn met middenstijl, waarin draairamen met roede-
indeling 2 x 4 + 2 x 4. De dorpel is van hardsteen.
Hang- en sluitwerk • Messing krukken en sloten.
Plafond • Wit stucplafond met 12 cm brede plint langs de wanden.
Verlichting • Kopspiegellampen.

Ruimte 618: Trappenhuis 
(Vis, IV, 80)
Benaming 1767 Trap/ zolderkamer
 1911 Trappenhuis/ portaal
Restauratietekeningen W3-328, -244

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Bij de restauratie werd het trappenhuis geheel gewijzigd.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Nieuwe hardsteen tegels (afm. 40 x 40 cm) in dambordver-
band.
Wanden • Hardstenen plint (hoog 9 cm) waarboven een lambrise-
ring (hoog 88 cm) van verglaasde tegels in halfsteens verband, afm. 
12 x 18 cm, kleur gebroken wit. Hierboven wit pleisterwerk.
Deuren • Paneeldeur met twee panelen per deur. De kozijnen zijn 
voor zien van een nieuwe profi ellijst.
Vensters • Schuifvenster met vast kalf, roedenindeling 5 x (3 + 2).
Hang- en sluitwerk • Messing kruk en sluitplaat. De opgeklampte 
deur be zit smeedijzeren gehengen en grendels.
Trap • Betonnen trapconstructie met een afwerking van hardsteen 
treden en stootborden. Aantal optreden tot de zolderverdieping: 
7-b-13. Op trede 18,3 cm, aantrede 25 cm (28-3), dikte van de treden 
4,5 cm. Aan de vrije zijde is een smeedijzeren leuning aangebracht, 
met een hard houten ge profi leerde handlijst. De detaillering is uitge-
voerd in een neo-Lodewijk XIV-stijl.
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Plafond • Wit vlak stucplafond met een 10 cm brede stucband langs 
de wanden.
Verlichting • Melkglazen ronde plafonnière en gelijkvormige wand-
lampen.

Ruimte 619: Kantoor opperhoutvester 
(Vis, IV, 81)
Benaming 1767 Zaalkamer/Slaapkamer
 1911 Slaapkamer/zitkamer postbeambte
Restauratietekeningen W3-330

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Bij de restauratie werd de zeventiende-eeuwse plattegrond zonder 
de tus senwanden teruggebracht. Door de andere plaats van de nieu-
we trap werd ook de toegangsdeur verplaatst.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Eiken parketvloer.
Wanden • Houten plint, hoog 13 cm, daarboven wit pleisterwerk.
Deuren • Paneeldeur met houten kozijn, voorzien van nieuwe pro-
fi ellijst.
Vensters • Vier nieuwe schuifvensters met vast middenkalf. Ruitin-
deling 5 x (4 + 4), het middelste venster aan de zuidgevel bezit een 
indeling van 6 x (4 + 4).
Hang- en sluitwerk • Messing deurkrukken en sloten.
Plafond • Wit stucplafond met een 12 cm brede horizontale plint 
langs de wanden.
Verlichting • Kaarsenkroon.

Ruimte 620/626/627: Gang 
(Vis, IV, 81)
Restauratietekeningen W3=141, -167

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Op de plaats van de huidige gang bevond zich tot 1911 een smalle 
gang, die toegang gaf aan personeelsvertrekken. In 1911 vond een 
herindeling plaats, waarbij de gang werd verbreed en de verdieping 
verhoogd. Bij de restauratie werd de oorspronkelijke breedte terug-
gebracht, maar bleef de indeling uit 1911 grotendeels bestaan. De 
gang maakt nu deel uit van de ruimtes voor tijdelijke exposities.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Nieuwe blank geverniste grenen delen in wisselende breedte, 
ge legd in de lengterichting van de gang.
Wanden • Beige-kleurige houten plint (hoog 14 cm), waarboven wit 
pleis terwerk.
Deuren • De bestaande eiken paneeldeuren met twee panelen per 
deur werden gehandhaafd. Een nieuwe deur werd gemaakt naar het 
platte dak. De kozijnen zijn voorzien van een kraalprofi el.
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Afb . 620-2. De gang op de eerste verdieping van de bassecourvleugel gezien naar het zuiden

Afb . 620-1. De gang op de eerste verdieping van de bassecourvleugel ter plaatse van het trappenhuis
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Afb . 620-3. De gang op de eerste verdieping van de bassecourvleugel gezien naar het noorden

Vensters • Nieuwe hooggeplaatste vensters, indeling 3 x 4 + 3 x 4. 
Aan de bin nenzijde zijn afneembare lexaanplaten in een aluminium 
frame aan ge bracht. In de vensterbank is de luchtbehandelingsinstal-
latie opgeno men. In hal 625 bevindt zich een venster als in ruimte 
621, indeling 3 x 5 + 3 x 5.
Hang- en sluitwerk • Nieuwe messing krukken en sloten.
Plafond • Beige-kleurige grenen delen in wisselende breedte, gelegd 
in de lengterichting van de gang.
Verlichting • De vitrines worden verlicht door Tl-armaturen.

Ruimte 621/622/623/624: Expositie 
(Vis, IV, 81)
Benaming  1767 Personeelsvertrekken
 1911 Eetkamer, keuken, kleed- en slaapkamer
 1964 Vertrekken HKH prinses Margriet

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Volgens de plattegrond van Schonck bevonden zich hier achter-
eenvol gens: een Capiteinskamer, Knegtskamer, Zuikerbakkers-
kamer, Linnebe waarsterskamer, Clercqskamer, Knegtskamer, Secre-
tarij, Mondkoks kamertje (2 x ) en een Pagekamer. In 1911 ontstonden 
vertrekken van één en twee vensters breed en werd de verdieping 
verhoogd. Bij de restaura tie bleef de gangmuur bestaan, maar wer-
den de tussenmuren bijna over al vervangen.
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Afb . 624-2. De tentoonstellingsruimte gezien naar het zuiden

Afb . 624-1. De tentoonstellingsruimte gezien naar het noorden



Faseringsplattegrond

Waarderingsplattegrond 

Ruimte 621-622
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Bouwkundige beschrijving
Vloer • Blank geverniste grenen delen in wisselende breedte, gelegd 
in N-Z richting.
Wanden • Zandkleurige houten plint waarboven wit pleisterwerk 
(hoog 12 cm).
Deuren • De paneeldeuren en kozijnen werden gehandhaafd. De 
profi el lijsten zijn vernieuwd.
Vensters • Nieuwe vensters met roedeverdeling, indeling 3 x 5 + 3 x 5. 
Aan de binnenzijde zijn afneembare lexaanplaten in een aluminium 
frame aan gebracht. In de vensterbank is de luchtbehandelingsinstal-
latie opgeno men.
Hang- en sluitwerk • Nieuwe messing krukken en sloten.
Plafond • Zandkleurige grenen delen in wisselende breedte, gelegd 
in N-Z richting van het vertrek, met rondom een 10 cm brede pla-
fondlijst.
Verlichting • Spotverlichting in lichtrails.

Afb . 627-1. Het noordelijk gedeelte 

van de gang op de eerste verdieping van 

de bassecourvleugel gezien naar het 

noorden
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Afb . 627-2. Het noordelijk gedeelte 

van de gang op de eerste verdieping 

van de bassecourvleugel gezien naar 

het zuiden

Ruimte 628/630/631: Expositie 
(Vis, IV, 82)
Benaming 1767 Hofmeesterskamer, Hellebardierskamer, 
  Cabinetje, vide keuken
 1911 Bediendenkamers

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
In 1911 ontstonden vertrekken van één en twee vensters breed en 
werd de verdieping verhoogd. Bij de restauratie bleef de gangmuur 
bestaan, maar werden de tussenmuren bijna overal vervangen. 

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Blank geverniste grenen delen in wisselende breedte, gelegd 
in N-Z richting.
Wanden • Zandkleurige houten plint (hoog 14 cm), waarboven wit 
pleis terwerk.
Deuren • De paneeldeuren en kozijnen werden gehandhaafd. De 
profi el lijsten zijn vernieuwd.
Vensters • Nieuwe vensters met roedeverdeling, indeling 3 x 5 + 3 x 5. 
Aan de binnenzijde zijn afneembare lexaanplaten in een aluminium 
frame aan gebracht. In de vensterbank is de luchtbehandelingsinstal-
latie opgeno men.
Hang- en sluitwerk • Nieuwe messing krukken en sloten.
Plafond • Zandkleurige grenen delen in wisselende breedte, gelegd 
in N-Z richting van het vertrek, met rondom een 10 cm brede pla-
fondlijst.
Verlichting • Spotverlichting in lichtrails.
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Afb . 628-2. De tentoonstellingsruimte gezien naar het zuiden

Afb . 628-1. De tentoonstellingsruimte gezien naar het noorden



Faseringsplattegrond

Waarderingsplattegrond 

Ruimte 627-628, 630
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Ruimte 633: Trappenhuis 
(Vis, IV, 82)
Benaming 1911 Trappenhuis

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Het trappenhuis behield geheel de afwerking uit 1911.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Granito, met een ca. 30 cm brede bies langs de wanden in 
een don kerder tint granito, waartussen een biesje van witte en zwar-
te blok jes.
Wanden • Langs de wanden van de begane grond is een lambrise-
ring van keramische bloktegels (12 x 18 cm) in halfsteens verband 
aangebracht, die aan de bovenzijde wordt beëindigd door ronde, 
geprofi leerde dek tegels. De wanden en bogen boven de tegels zijn 
afgewerkt met wit pleisterwerk. De korfb ogen rusten op een kolom 
met een Ionisch kapi teel. De voet van de kolom is gelijk aan die op 
de begane grond.
Trap • zie 526.
Hang- en sluitwerk • Messing krukken en sluitplaten.
Plafond • Plafond van wit pleisterwerk op steengaas.
Verlichting • Een rail met spotlamp.

Afb . 630-1. De ruimte gezien naar de 

zijde van de bassecour



Faseringsplattegrond

Waarderingsplattegrond 

Ruimte 631, 633, 627a
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Ruimte 634/635: Bibliotheek + bibliothecariskamer 
(Vis, IV, 82)
Benaming 1911 Slaap-, badkamers

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
De bibliotheek annex prentenkabinet en studiezaal kwam op de 
plaats van een aantal vroegere bedienden vertrekken. De vensterin-
deling van de gevel bleef hetzelfde, zowel aan de west- als oostzijde. 
De buiten gevels en de noordwand van een spouwmuur voorzien. 

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Cementdekvloer, waarop tapijt.
Wanden • Eiken plint, hoog 14 cm, waarboven wit pleisterwerk. Tus-
sen de bibliotheek en de bibliothecariskamer is een glazen wand 
geplaatst.
Deuren • Twee nieuwe paneeldeuren (indeling twee panelen per 
deur); een glasdeur tussen de ruimten 534 en 635.
Vensters • Negen bestaande kozijnen en ramen met T-indeling wer-
den op hun oorspronkelijke plaats gehandhaafd; één T-venster is 
van elders afk  omstig. Aan de binnenzijde zijn afneembare lexaan-
platen in een alumi nium frame aangebracht. De luchtbehandelings-
installatie is opgenomen in de vensterbank.
Hang- en sluitwerk • Nieuwe messing krukken en sluitplaten.
Plafond • Wit geschilderde grenen delen van ca. 20 cm breed met 
een hori zontale houten plint langs de wanden.
Verlichting • Tl-verlichting.

Ruimte 637/637a/638/639: Gang/Depot/Kantoor 
(Vis, IV, 83)
Restauratietekeningen W3-15, -16

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
De uit 1911 daterende gang stond oorspronkelijk in verbinding met 
de vleugel aan de bassecour. Met de restauratie kwam deze verbin-
ding te vervallen. In de vertrekken werd alleen de scheidingsmuur 
tussen de ruimten 537a en 639 vernieuwd en werd een nieuwe trap 
naar de zol der verdieping in het laatste vertrek geplaatst. 

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Linoleum op cementdekvloer in de gang; in de vertrekken 
ligt het linoleum op een ondervloer van spaanplaat op houten delen.
Wanden • Houten plint (hoog 14 cm) waarboven wit pleisterwerk. 
In 638 bevindt zich tegen het plafond een gepleisterd uitgebouwd 
rookkanaal met geprofi leerde lijsten, waar voor de restauratie een 
kachel op was aan gesloten.
Deuren • Paneeldeuren met veelal 2 x 3 panelen per deur. De kozij-
nen zijn uitgevoerd met een kraal. Al het houtwerk in de gang is in 
een mahonie kleur gehout. In de deuren naar het platte dak zijn de 
bovenpanelen voor zien van een spiegelboog en glasvulling.
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Afb . 631-1. De tentoonstellingsruimte gezien naar het zuiden

Afb . 631-2. De tentoonstellingsruimte gezien naar het noorden
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Afb . 633-1. Het bordes van het trap-

penhuis op de eerste verdieping, waar 

‘Peters’ is gecombineerd met de recon-

structie van 1984

Vensters • In de ruimten 637a, 638 en 639 een venster met een 
T-indeling als in ruimte 530.
Trap • In ruimte 639 is een houten steektrap van 18 treden aange-
bracht naar de zolder. Optrede 19,5 cm, aantrede 20 cm.
Hang- en sluitwerk • Messing krukken en sluitplaten.
Plafond • Segmentvormig stucplafond.
Verlichting • Melkglazen bollampen.

Ruimte 645/646/647: Gang 
(Vis, IV, 83)

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
De indeling en detaillering van de gang werd met de restauratie 
nauwe lijks gewijzigd. Tussen de gang en het trapportaal werd een 
bestaande pui aangebracht.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Gevernist eiken parket in visgraatpatroon, met banden langs 
de wanden en bogen
Wanden • Houten plint (hoog 12 cm) en lambrisering (hoog 75 cm) 
in ma honiekleur gehout. In de lambrisering zijn smalle staande 
panelen zonder bossing opgenomen. Tussen de gang en het trappor-
taal is een pui aan gebracht, afk omstig uit een der gesloopte bouwde-
len. Hierin bevinden zich dubbele klapdeuren met een glasvulling 
in de bovenste panelen. Naast en boven de deuren zijn glasnissen 



Faseringsplattegrond

Waarderingsplattegrond 

Ruimte 634
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aangebracht, waardoor een transparant geheel is ontstaan. Boven de 
lambrisering zijn de wanden wit gepleisterd.
Deuren • De paneeldeuren naar de vertrekken bezitten veelal 2 x 3 
panelen per deur. De deuren zijn voorzien van een architraafl ijst, 
aan de boven zijde verhoogd tot een volledig hoofdgestel. De onder-
ste lijst van de kroonlijst is getand uitgevoerd. Al het houtwerk is 
in een mahoniekleur gehout. De glasdeuren van de pui zijn aan de 
onderzijde uitgerust met twee panelen per deur, de bovenzijde van 
het glaspaneel is gedetailleerd als spiegelboog.
Vensters • Vier T-vensters als in ruimte 530.
Trap 647 • Zie 534.
Trap 646 • Van de eerste verdieping naar de zolder draait de verdre-
ven trap 180 graden rechtsom. De trap is geheel in grenen vervaar-
digd, maar over eenkomstig het andere houtwerk in de gang maho-
niekleurig gehout. Aantal optreden 20, optrede 17,3 cm, aantrede 
25 (30-5) cm. De vier cm dikke treden liggen in de boom besloten. 
Langs de wand bevindt zich een leuning met een geprofi leerde 
handlijst, waaronder grijs-wit mar merwerk is aangebracht. Boven 
de leuning zijn de muren wit gepleisterd. De hand lijst van de vrije 
leuning loopt door tot op de vloer van de eerste verdie ping en volgt 
de vorm van een klauwstuk. de balusters zijn slechts naar twee zij-
den geprofi leerd. Het trapschild is glad gepleisterd.
Hang- en sluitwerk • Messing krukken en sluitplaten.
Plafond • Segmentvormig stucplafond.
Verlichting • Matglazen bollampen aan een metalen stang.

Afb . 637-1. De ruimte gezien naar het 

oosten. Op de achtergrond de deur naar 

het trapportaal 647



Faseringsplattegrond

Waarderingsplattegrond 

Ruimte 645-646, 
648-652
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Ruimte 648: Kleedruimte 
(Vis, IV, 84)

Afwerking als 638.

Ruimte 649: Toiletten 
(Vis, IV, 84)
Benaming 1911 Slaapkamer

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Met de restauratie werden in het vertrek drie toiletten ingebouwd.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Beige-kleurige dubbel hard gebakken tegels (15 x 15 cm)
Wanden • Tot 200 cm hoog betegeld met halfmatte witte tegels 
(10 x 10 cm). Hierboven wit pleisterwerk.
Deuren • De paneeldeuren en kozijnen van de toiletten zijn nieuw; 
de deur naar de gang werd gehandhaafd.
Vensters • T-vensters als in ruimte 530.
Plafond • Wit stucplafond met een ca. 10 cm brede stucband langs 
de wan den.
Hang- en sluitwerk • Messing kruk en sluitplaat.
Verlichting • Wandarmaturen in de voorruimten, matglazen bollen 
in de toiletten.
Sanitair • Eenvoudige toiletpotten en wastafels van wit aardewerk. 

Ruimte 650/651: Kantoor 
(Vis, IV, 84)
Benaming 1911 Salon

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
De indeling bleef bij de restauratie ongewijzigd.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Gevernist eiken parket in visgraatpatroon.
Wanden • Witte houten plint, hoog 14 cm, waarboven wit pleister-
werk.
Deuren • Paneeldeur (indeling 2 x 3 panelen). De architraafl ijst in 
650 is aan de bovenzijde voorzien van een tand- en kroonlijst.
Vensters • Twee T-vensters als in ruimte 530. De vensterbanken zijn 
uitge voerd in hardsteen.
Hang- en sluitwerk • Messing kruk en sluitplaat.
Stookplaats • Rechthoekige marmeren mantel, die met de restaura-
tie werd gehandhaafd. Het stookgat is dichtgezet in het vlak van de 
wit ge pleisterde boezem. De plafondlijst is ter plaatse van de stook-
plaats in dezelfde profi  lering uitgevoerd.
Plafond • Wit stucplafond met middenperk waarin een in reliëf 
gestucte zon.
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Afb . 646-1. De gang in de noordelijke kantoorvleugel gezien naar het oosten

Afb . 646-2, 
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Verlichting • Kroon van zwart en verguld metaal met drie lampen. 
De lampbollen zijn vervaardigd van geëtst glas.

Ruimte 652/653/654: Kantoor, Magazijn, Stoff eerders-
werk plaats 
(Vis, IV, 84)
Benaming 1911 Slaapkamer (652)
  Badkamer (553/654)
Restauratietekening W3-21

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
Vertrek 654, dat voor de restauratie uit een bad- en een slaapkamer 
be stond, werd tot een vertrek samengevoegd. Verder bleef de inde-
ling on gewijzigd.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Linoleum op een ondervloer van spaanplaat. In 553 werd de 
grani tovloer als ondervloer gehandhaafd.
Wanden • Witte houten plint, hoog 14 cm, waarboven wit pleister-
werk.
Deuren • Paneeldeuren (indeling 2 x 3 panelen) met geprofi leerde 
archi traafl ijst.
Vensters • T-vensters als in ruimte 530. De vensterbanken zijn uitge-
voerd in hardsteen.
Hang- en sluitwerk • Messing kruk en sluitplaat.

Afb . 646a-1. 

Het portaal met de trap naar de zolder



Faseringsplattegrond

Waarderingsplattegrond 

Ruimte 646, 652-656
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Plafond • Wit stucplafond met rechthoekig middenperk waarin een 
ge stuct ornament.
Verlichting • In ruimte 652 een kroon van zwart en verguld metaal 
met drie lampen. De lampbollen zijn vervaardigd van geëtst glas. 

Ruimte 655: Kantoor vergaderruimte 
(Vis, IV, 85)
Benaming 1911 Salon

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
De indeling bleef bij de restauratie ongewijzigd.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Gevernist eiken parket in visgraatpatroon.
Wanden • Witte lambrisering met paneelindeling, hoog 77,5 cm, 
waar boven wit pleisterwerk.
Deuren • Twee paneeldeuren (indeling 2 x 3 panelen). De architraaf-
lijst in ruimte 550 is aan de bovenzijde voorzien van een tand- en 
kroonlijst.
Vensters • Vijf T-vensters als in ruimte 530. De vensterbanken zijn 
uitge voerd in hardsteen.
Hang- en sluitwerk • Messing kruk en sluitplaat.
Stookplaats • Tegen een houten betimmering is een rechthoekige 
marme ren mantel geplaatst, voorzien van een geprofi leerd dekstuk. 
Het stook gat is dichtgezet en wit gepleisterd. De oorspronkelijke 
kachel is verdwe nen. De boezem bestaat uit een spiegelpaneel met 
eenvoudig lijstwerk. Het schilderstuk in het bovenliggende paneel 
ontbreekt. De plafondlijst volgt de boezembetimmering, maar is 
plaatselijk voorzien van een tand lijst.
Plafond • Wit stucplafond met een vierkant middenperk, een cen-
traal- en vier hoekornamenten in een neo-Lodewijk XIV detaille-
ring.
Verlichting • Kroon van zwart en verguld metaal met drie lampen, 
die oor spronkelijk op gas brandden. De lampbollen zijn vervaardigd 
van geëtst glas. Tevens zijn acht spots in het plafond aangebracht.

Ruimte 656: Werkkast 
(Vis, IV, 85)
Benaming 1911 Badkamer bediende

De inrichting is gelijk aan die van vertrek 638.



Faseringsplattegrond

Waarderingsplattegrond 

Ruimte 657-663
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Ruimte 657/657a: Gang/Trapportaal 
(Vis, IV, 85)

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
De indeling en detaillering van de gang werd met de restauratie 
nauwe lijks gewijzigd. Tussen de gang en het trappenhuis 657a werd 
een nieuwe pui aangebracht, waarin een bestaand kozijn en deuren 
zijn opgenomen. 

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Het bruine kurklinoleum werd tijdens de restauratie afge-
dekt en bleef gehandhaafd.
Wanden • Bruin geschilderde houten plint, hoog 12 cm, waarboven 
een gemarmerde lambrisering van witte en grijze kleuren op vlak 
pleister werk. De marmerschildering is tijdens de restauratie gerepa-
reerd. Tus sen de gang en het trapportaal is een nieuwe pui aange-
bracht. Hierin bevinden zich dubbele klapdeuren afk omstig uit een 
der gesloopte bouwdelen, die met de restauratie brandwerend zijn 
gemaakt. Boven de lambrisering zijn de wanden wit gepleisterd.
Deuren • De glasdeuren van de pui zijn aan de onderzijde uitge-
rust met twee panelen per deur, de bovenzijde van het glaspaneel is 
gedetailleerd als spiegelboog.

Afb . 657-1. De gang op de eerste ver-

dieping van de oostelijke stafvleugel
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Vensters • Drie T-vensters als in ruimte 530. Op het bordes een naar 
bin nen draaiend nieuw venster met een middenstijl.
Trap • Zie 546a
Hang- en sluitwerk • Messing krukken en sluitplaten.
Plafond • Segmentvormig stucplafond.
Verlichting • Matglazen bollampen aan een metalen stang.

Ruimte:658/659/660/661/662/663: Techni sche/huis-
houde lij ke dienst 
(Vis, IV, 86)
Benaming 1911 Garderobe (658)
  Bediendenkamers (overige)

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
De indeling van de vertrekken werd met de restauratie niet gewij-
zigd. Alleen de scheidingswand tussen 652 en 663 werd vernieuwd. 
Ook alle marmeren mantels bleven gehandhaafd. Vertrek 659 bezit 
een interieur in een neo-zeventiende-eeuwse stijl.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Linoleum op een ondervloer van spaanplaat.
Wanden • Houten plint (hoog 14 cm) waarboven wit pleisterwerk.
Deuren • Paneeldeuren met veelal 2 x 3 panelen per deur. De kozij-
nen zijn uitgevoerd met een kraal.

Afb . 657a-1. Het trappenhuis aan het 

zuideinde van de oostelijke stafvleugel
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Afb . 662-1. De mantel van de schouw-

partij in deze ruimte als voorbeeld van 

de schouwen op de eerste verdieping 

van de stafvleugels

Vensters • T-vensters als in ruimte 530.
Stookplaats • In ruimte 558 bevindt zich een schoorsteen met stoel; 
in de overige vertrekken een gepolijst marmeren mantel met een 
vlak ge stucte boezem.
Hang- en sluitwerk • Messing krukken en sluitplaten.
Plafond • Vlak stucplafond.
Verlichting • Melkglazen bollampen.
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4.3.4.3 Zolders en kappen
(Vis, IV, 86)

Inleiding
Bij verbouwing van 1911-14 waren nieuwe grenen kappen en dak-
kapel len aangebracht op alle vleugelgebouwen. De spanten, gordin-
gen en het dak beschot bleken nog in een zodanige staat te verke-
ren, dat deze op nieuw konden worden toegepast. De kappen van de 
hoek- en eind paviljoens werden echter vernieuwd, omdat deze in 
1911 een andere helling hadden verkregen.
Daar de zolders voornamelijk benut worden voor het onderbrengen 
van een aantal installaties, waarmee een grote gelijkvormigheid is 
op ge treden zullen de vertrekken op de verschillende zolders niet 
apart worden be schreven. 

Achtereenvolgens bevinden zich de volgende ruimtes op de zolders 
van de oostvleugel:
601  slaapkamer
601a  slaapkamer
503d  wc
503e  kast
503f  cv-ruimte
665  zolder
665a  trappenhuis
566  gang
666a  trapportaal
666b  zolder (berging)
666c  kantoor
665d  kantoor
566d2  kantoor (ingebouwd in 1986)
665e  kantoor
666f  kantoor
666g  zolder
666h  noodtrappenhuis
5651  zolder
666j  wc
567  trapportaal
567a  zolder
557b  zolder
667c  luchtbehandelingsruimte
667d  ketelhuis
557e  compressorruimte
567f  condensorruimte
574  zolder



Faseringsplattegrond

Waarderingsplattegrond 

Ruimte 655-666d
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Ruimte 601-603f: Zolder Hoekpaviljoen Oost vleugel
(Vis, IV, 86)
Benaming 1757 Koksjongens

Indeling : Twee slaapkamers en een toilet.

Met de restauratie ontstond een geheel nieuwe indeling onder een 
nieuwe kap. 

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Linoleum op spaanplaat
Wanden • Houten plint hoog 13 cm, waarboven wit pleisterwerk, 
waarop behang. De schuine vlakken zijn betimmerd met geschilder-
de grenen delen. Nieuwe grenen spanten waarop vuren dakbeschot.
Deuren • Bestaande paneeldeuren met kozijn voorzien van een 
nieuwe ge profi leerde lijst.
Vensters • Een dakkapel met eiken draairamen, voorzien van een 
teakhou ten roede-indeling (2 x 4 + 2 x 4).
Plafond • Vlak plafond van wit pleisterwerk, met een stucplint langs 
de wanden.
Verlichting: -. 

Ruimte 665: Zolder Oostelijke Eindpaviljoen
(Vis, IV, 88)
Benaming  1767 Den offi  cier Bigot of secretariskamer
  Cabinetje/ Strijkkamer/ Cabinetje

Bouw-, gebruiks- en restauratiegeschiedenis
De zolder is niet ingedeeld, en wordt slechts benut voor onbelang-
rijke opslag van enkele goederen. De kap is vernieuwd tijdens de 
restauratie 1981-1984 en bestaat uit nieuwe spanten, oude kraaldelen. 
De schoor steen rust op een betonnen plaat.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Nieuwe vuren delen.
Wanden • Wit gepleisterde borstwering, ca.50 cm hoog. De kap 
bestaat uit nieuwe spanten en gordingen, welke zijn beschoten met 
kraaldelen.
Deuren • Nieuwe brandwerende deur.
Vensters • Aan de zuidgevel bevindt zich een nieuwe dakkapel, inde-
ling 2 x 4 + 2 x 4 ruiten.
Trap • Grenen trap van 6 treden, Optrede 19,5 cm; aantrede 20 cm.
Verlichting • Tl-verlichting.



Faseringsplattegrond

Waarderingsplattegrond 

Ruimte 666-691
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Ruimte 666-666g: Zolder Koningslaanvleugel
(Vis, IV, 88)

Bouwkundige beschrijving
Vloer • In de gang grenen delen, in de vertrekken blauw veloursta-
pijt op grenen delen.
Wanden • Plint hoog 14 cm, waarboven wit pleisterwerk. De schuine 
vlak ken en de dakkapellen zijn beschoten met grenen delen (15 x 190 
mm) De grenen spanten, gordingen en het dakbeschot zijn zoveel 
mogelijk op nieuw gebruikt. De schoorstenen rusten door middel 
van raveelbalken op het bovenste stel gordingen.
Deuren • Nieuwe grenen deuren, met twee panelen per deur.
Vensters • Dakkapellen van Amerikaans grenen, met eiken ramen 
(indeling 2 x 4 + 2 x 4 ruiten). De roeden zijn van teakhout.

Afb . 666-1. De centrale gang in de voorvleugel aan de Koningslaan gezien naar het oosten vanaf de overloop 666a



Faseringsplattegrond

Waarderingsplattegrond 

Ruimte 666b



Faseringsplattegrond

Waarderingsplattegrond 

Ruimte 666c
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Ruimte 667-667f: Zolder Oostelijke Bassecour
(Vis, IV, 88)

Aan de noordzijde is de kap aan de kopzijde opengewerkt, om op 
ver dekte wijze de condensors van de luchtbehandelingsinstallatie in 
de bui tenlucht te plaatsen. De op afschot geplaatste vloer is betegeld 
met is een drainagetegels op een drie-laags ruberoid dakbedekking. 
De zolder is ver deeld in vijf afdelingen door middel van lichte schei-
dingswanden.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Nieuwe cementvloer op lewisplaten.
Wanden • De grenen spanten, gordingen en het dakbeschot zijn 
zoveel mogelijk opnieuw gebruikt. De schoorstenen rust door mid-
del van ra veelbalken op het bovenste stel gordingen. De scheidings-
wanden bestaan uit stijl- en regelwerk met gipsplaten.
Deuren • Nieuwe grenen brandwerende deur met twee panelen.
Vensters • Dakkapellen van Amerikaans grenen, met eiken ramen 
(indeling 2 x 4 + 2 x 4 ruiten). De roeden zijn van teakhout. 

Afb . 667b-1. De centrale trap op de overloop van de zolder van de bassecourvleugel
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Afb . 669-1. Overzicht van de zolderruimte

Afb . 669-2. Detail van de kapconstructie



Faseringsplattegrond

Waarderingsplattegrond 

Ruimte 667a
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Ruimte 668-672: Zolders Stafvleugel 1911
(Vis, IV, 88)

Buiten het bouwtechnisch in orde maken van de zolders werden 
geen veranderingen aangebracht. Alleen de vloer boven de biblio-
theek werd gewijzigd in een cementdekvloer op lewisplaten.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Nieuwe cementvloer op lewisplaten in 668; houten vloer in 
de ove rige ruimten.
Wanden • De grenen spanten, gordingen en het dakbeschot zijn 
zoveel mogelijk opnieuw gebruikt. De schoorstenen rust door mid-
del van ra veelbalken op het bovenste stel gordingen. De scheidings-
wanden van de trapportalen werden nieuw vervaardigd.
Deuren • Er werden tijdens de restauratie zowel bestaande als nieu-
we deuren toegepast.
Vensters • De bestaande dakkapellen werden gehandhaafd. Ruit-
indeling 2 x 2, in de hoekpaviljoens 2 x (1 + 2).

Afb . 670-1. Overzicht van de zolder boven de noorde lijke stafvleugel
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Afb . 671-1. De zolder met de kapconstructie van het noordoostelijke ‘Peters’-paviljoen

Afb . 671-2. De kapvoet van de zoldervan het noordoostelijke hoekpaviljoen
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 Ruimte 674: Zolder boven de Rookkamer
(Vis, IV, 88)

Aan de oostzijde werd tijdens de restauratie 1981-1984 een nieuwe 
top gevel gemetseld. De bestaande vloer, wanden kap en dakkapel 
werden hersteld.

Bouwkundige beschrijving
Vloer • Houten delen.
Wanden • Houten delen en wit pleisterwerk
Vensters • De bestaande dakkapel werd gehandhaafd. Ruitindeling 
2 x 2.

Afb . 672-1. De zolder met de kapconstructie boven de oostelijke stafvleugel
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Waarderingsplattegrond 

Ruimte 6667b-c
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Ruimte 667d-g
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Waarderingsplattegrond 

Ruimte 667e-f


