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FLEXIBILITEIT VEREIST OP UNIEKE LOCATIE
Alle elektrotechnische installaties in het gerenoveerde Panorama Mesdag vallen 
onder de verantwoordelijkheid van Van den Pol Elektrotechniek. “Onze opdracht 
betrof de vernieuwing van de bestaande voorzieningen, inclusief de aanleg van 
databekabeling, een brandmeldinstallatie en inbraakbeveiliging”, zegt projectlei-
der René Ruitenburg.

“De werkzaamheden zijn in 2009 gestart. Flexibiliteit was het sleutelwoord. Via 
tijdelijke routes bleef het panorama toegankelijk voor bezoekers.”

Historische gebouwen zijn vertrouwd terrein voor Van den Pol. “Denk bijvoorbeeld 
aan De Hallen in Amsterdam en Het Arsenaal te Woerden. Ook Panorama Mesdag 
is een unieke locatie, met specifieke kenmerken.” Deels was sprake van restauratie. 
“Alles is zoveel mogelijk in originele staat teruggebracht, gebruikmakend van de 
nieuwste techniek. Het was een intensief traject waarbij we zorgvuldig te werk zijn 
gegaan, in nauwe samenspraak met de opdrachtgever.” Momenteel legt Van den 
Pol een nieuw telefoniesysteem aan. “Ook nemen wij het onderhoud voor onze 
rekening. We blijven dus actief op deze bijzondere plek.”

‘MUSEUM PANORAMA
 MESDAG KAN ER WEER
 EEN TIJDJE TEGEN’

Het gebouw waarin Panorama Mesdag gehuisvest is, is kortgeleden volledig gereno-
veerd. En dat was nodig, want dit panorama trekt als één van de grootste attracties 
van Den Haag jaarlijks ongeveer 140.000 bezoekers. Voor hen moet het uit 1881 
daterende pand veilig toegankelijk zijn, én blijven.
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Het museum herbergt het enorme schilderij van Mesdag met daarop de afbeelding van het 
Scheveningse strand en omgeving in 1881, bezien vanaf het hoogste punt, het Seinpostduin. 
Het 114,5 meter lange en 14,5 meter hoge doek is in panoramavorm geschilderd, zodanig 
dat het lijkt alsof je als toeschouwer bovenop het duin staat. Kunstschilder Hendrik Willem 
Mesdag heeft het met hulp van een aantal collega-schilders in vier maanden tijd gemaakt. 
Het panorama werd gerealiseerd in een daarvoor speciaal ontworpen zestienhoekig roton-
degebouw aan de Zeestraat 65, achter het voormalige woonhuis van Mesdag. Later werd 
het museum nog uitgebreid met een galerij met drie tentoonstellingszalen voor maritieme 
schilderijen. Deze galerij vormde tegelijk de enige toegang tot het rotondegebouw.

Maar de tand des tijds knaagt ook aan cultureel erfgoed. Het oude woonhuis met de 
bezoekersentree begon te verzakken, de schilderijen hadden te lijden onder het slechte 
binnenklimaat en het museum kon de vele bezoekers per jaar niet meer aan. Er moest 
iets gebeuren om dit unieke monument veilig te stellen. De redding bleek nabij toen het 
naastgelegen kantoorpand op nummer 55 aangekocht kon worden. Hierdoor werden de 
noodzakelijke renovatie en uitbreiding mogelijk.

RENOVATIE EN UITBREIDING
Opdrachtgever Panorama Mesdag B.V., Braaksma & Roos Architectenbureau en BUR-
GY Bouwbedrijf hebben het werk in bouwteam in drie jaar tijd gezamenlijk fasegewijs 
voltooid. Merijn Stuifzand, werkvoorbereider bij het bouwbedrijf: “Op de begane grond, 

op de plek van de vroegere binnenplaats, kwam een nieuwe zaal 
voor wisselende tentoonstellingen. Nummer 55 kreeg een nieuwe 
voorgevel, balie, betonvloeren, een andere looproute waardoor 
de in- en uitgaande bezoekersstromen gescheiden werden en een 
museumcafé en -winkel. Op de eerste verdieping werd een atrium 
van elf bij vijf meter gerealiseerd dat het oude en nieuwe pand met 
elkaar verbindt. Daar werd eveneens ruimte voor kantoren gecre-
eerd, evenals op de hoger gelegen verdiepingen van het voormalige 
woonhuis.” 

KLIMAATNEUTRAAL
Volgens Stuifzand was één van de belangrijkste aanpassingen 
het creëren van een klimaatneutrale omgeving voor de schilde-
rijen. “Daarvoor hebben we het gebouw geïsoleerd en een nieuwe 
luchtbehandelingskast op het dak geplaatst. Die zorgt voor een 
optimale klimaatbeheersing in het hele gebouw, met uitzondering 
van de rotonde. In de zalen en aan de voor- en achterzijde van alle 
schilderijen is de temperatuur nu gelijkmatig verdeeld.” Daarnaast 
zorgen drie nieuwe glaskappen op het dak voor extra zonlicht in 
het museum.

UITDAGING
Tijdens de uitvoering waren er twee factoren die het werk tot een 
echte uitdaging maakten: de krappe binnenstedelijke ligging en 
het feit dat het museum open moest blijven. Maar BURGY, een 
bedrijf dat zijn sporen in de monumentenrestauratie ruimschoots 
verdiend heeft, trof passende maatregelen. Stuifzand: “We hebben 
de routing voor bezoekers diverse malen omgelegd via een tijde-
lijke entree en een speciale wandelgoot, zodat wij gewoon konden 
doorwerken. En door het just-in-time principe toe te passen, kon-
den we de beperkte ruimte die we hadden, optimaal benutten. Met 
dank aan de naastgelegen ambassades van Canada en Italië! Via 
de tuin van de Canadezen en het dak van de Italianen hebben we 
zelfs materiaal mogen aanvoeren, zoals de elf meter lange stalen 
leggers voor het atrium. Met paspoortcontroles en al.”    ❚
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