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KAAN Architecten tekent voor de Hoge Raad der Nederlanden 
 

Voornaam en functioneel, hard en etherisch, ruw en geraffineerd: het nieuwe gebouw van de hoogste 
rechtsinstantie in Nederland toont een hechte relatie tussen openheid en veiligheid. 

De Hoge Raad der Nederlanden is door KAAN Architecten ontworpen binnen een internationale publiek-private samenwerking, 
gewonnen in 2012 door het consortium Poort van Den Haag, bestaande uit BAM PPP B.V., PGGM, BAM Bouw en Techniek 
B.V., ISS Nederland B.V. en KAAN Architecten. 
 
Het gebouw van 18.000 m2 huisvest 350 werkplekken en staat zich in het elegante en historische stadscentrum van Den Haag. 
Het is gelegen langs het Korte Voorhout, de koninklijke route die diverse institutionele gebouwen verbindt met de 
parlementsgebouwen, en naast het Malieveld. Op deze locatie gaat het nieuwe ontwerp, met de beheerste levendigheid van de 
gevels, een wisselwerking aan met de oude bomen langs de straat, de bomen die het voorportaal van de stad Den Haag 
aankondigen. 
 
De hoofdentree wordt geflankeerd door zes zittende rechtsgeleerden in brons op sokkels, waarbij de overgang van de straat 
naar het interieur subtiel wordt gemarkeerd door een dunne glasgevel. De transparantie van het gebouw geeft zowel uiting aan 
de toegankelijkheid voor het publiek, als aan de degelijkheid en duidelijkheid van de rechterlijke oordelen. 
 
De entreehal met de zittingszalen en de persruimte is het dubbelhoge publieke deel over de volle lengte van het gebouw. 
Vloeren en wanden zijn bekleed met licht grijs kalksteen dat fluweelzacht aandoet. De grote zittingszaal met een tribune voor 
circa 400 bezoekers en de kleine zittingszaal voor ongeveer 80 bezoekers hebben een voorname achterwand van dunne platen 
albast met bruine aders. Midden in de entreehal, aan de wand van het vierkante plein tussen de twee zittingszalen in hangt het 
schilderij “Hoge Raad”, voor deze plaats in opdracht gemaakt door Helen Verhoeven.  
 
Op de bovenste verdiepingen liggen de kantoren, een bibliotheek met studieplekken, een restaurant, raadkamers en 
vergaderkamers. Daglicht valt volop het gebouw binnen door diverse daklichten in de gebieden van de Raad en van het Parket. 
Deze twee afdelingen onderscheiden zich door het gebruik van verschillende materialen: verticaal gestreept Marmara Equator 
marmer bij de Raad, een organisch Skyline marmer bij het Parket. Om de vides heen liggen pantries met koffiemachines, 
zitplekken en boekenkasten. Het licht, de zichtlijnen over en weer, naar boven en beneden, de doorzichten, stimuleren groeten 
en ontmoeten, bevorderen het toetsen van gedachten en het overdragen van inzichten, scheppen een ongedwongen omgang 
met elkaar en een aanstekelijke werksfeer.  
 
In de loop van de dag worden drie gevels door de zon beschenen. Die zijn als klimaatgevels uitgevoerd, met een ruime spouw in 
de cassettes, glazen dozen die niet alleen warmte en kou tegen houden, maar ook het geluid van het verkeer. Voor wie daaraan 
behoefte heeft kunnen de ramen niettemin open gezet worden, terwijl ook de wering van zonneschijn en van daglicht individueel 
bediend kan worden. De verschillen in bediening leveren een gelaagd beeld op, vlak en een beetje terug vallend, een subtiele 
zweem die het geheel nog eleganter maakt.  
 
Op zaterdag 23 april verwelkomt de Hoge Raad der Nederlanden bezoekers ter gelegenheid van de eerste open dag. 
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