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Het Oude en Nieuwe Stadhouderlijk Hof
Beste Kennisnetwerkers voor u ligt de uitnodiging voor
wederom een boeiend programma toegespitst op het thema
Monumenten. We zoomen dit keer in op het Binnenhof in
het bijzonder op Het Oude Stadhouderlijk Hof, waar de
Eerste kamer resideert en het Nieuwe Stadhouderlijk Hof
dat intensief wordt gebruikt door de Tweede Kamer. Ronald
Stenvert, bekend van eerdere lezingen in deze Kennisindoor
reeks, neemt ons mee naar het ontstaan, de groei en bloei
van het Stadhouderlijk Hof. De teloorgang van het Oude en de
bouw en gebruiksgeschiedenis van het Nieuwe Hof.
Ook de stedenbouwkundige opzet en de ruimtelijke ensemble
werking van beide Hoven zal hij toelichten. U leert onbekende
dimensies in ontstaan en gebruiksgeschiedenis en verrassende
verschijningsvormen kennen! In een eerdere Kennis Indoor
informeerden we u hierover aan de hand van het werk van
Marinke Steenhuis. Deze rapportage is inmiddels beschikbaar
www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/rapport/2019/12/20/
bouwhistorisch-onderzoek
Na een vragen en gespreksronde over dit boeiende verhaal
zal Marc van Roosmalen een preview laten zien van één
van de nooit gerealiseerde plannen voor uitbreiding
van het Binnenhof. Zo is er recentelijk een onbekende
uitbreidingsstudie uit de vijftiger jaren boven tafel gekomen.
Deze preview kijkt vooruit naar de overzichtsstudie van
uitbreidingsplannen van het Binnenhof door de eeuwen heen.
En er is na afloop ruimte voor vragen, suggesties en
verwondering!
U bent van harte uitgenodigd!
Marc van Roosmalen
Riètte Bosch
p.s. Deel gerust deze uitnodiging aan collega’s en
belangstellenden.
Dr. ing. Ronald Stenvert is architectuur- en bouwhistoricus,
daarnaast werkt hij als specialist op het gebied van de
vroege beton- en staalconstructies, baksteenproducten en de
geschiedenis van industriële bouwwerken. Ronald is werkzaam
bij Het bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis
(BBA) en verzorgt beleidsadviezen op architectuurhistorisch en
cultuurhistorisch gebied.

Ronald Stenvert

Wanneer
Maandag 15 maart Digitaal via WEBEX (na inschrijving
volgt de link)

Aanmelden
Via de link in de begeleidende e-mail tot uiterlijk
vrijdag 12 maart

Programma
15.30 		

Inloop, koffie en thee

15.35 		

Welkom en programma

15.40		
Het Oude en Nieuwe Stadhouderlijk Hof
		Ronald Stenvert

16.30		
		
		
		

preview van de studie van de 			
uitbreidingsplannen van het Binnenhof 		
door de eeuwen heen
Marc van Roosmalen

16.40 		
		

Reflectie, vragen en gesprek met 		
collega’s en gasten

16.59		

Vervolg en Afsluiting

17.00		

Einde

