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KAAN ARCHITECTEN
De vakjury koos na een aanbesteding 
unaniem voor KAAN Architecten uit 
Rotterdam. Het toegankelijke ontwerp, 
geïnspireerd op de plattegrond en 
de maatvoering van het paleis, geeft 
een logische plek aan alle functies 
en ruimtes en heeft de grandeur die 
van een toonaangevend museum 
verwacht mag worden.



Museum Paleis Het Loo behoort tot de meest populaire musea van 
Nederland. Door veranderende behoeften en wensen en noodzakelijk 
onderhoud is het tijd voor vernieuwing, verbouwing en verbetering!

Stelt u zich eens voor: een bezoek aan  
museum Paleis Het Loo in 2021...  
U wandelt over de laan van de stallen naar 
het paleis. Langs de imposante bomen 
ziet u het vertrouwde aanzicht van Het Loo. 
Aangekomen op het voorplein, de Bassecour, 
kunt u via de Entreepaviljoens naar het nieuwe 
ondergrondse Entreegebied. U betreedt 
daarna de Grand Foyer waarvandaan u door 
het glazen plafond het paleis in een ander 
licht ziet. Gaat u direct via de vernieuwde 
route door het paleis? Of neemt u de afslag 

naar het Huis van Oranje? Willen de kinderen 
meteen naar het Juniorpaleis? Wellicht trekt de 
tijdelijke tentoonstelling of de kop koffie eerst 
uw aandacht…

Wij kijken ernaar uit om u in 2021 welkom  
te heten in ons vernieuwde museum Paleis  
Het Loo!

MICHEL VAN MAARSEVEEN
Directeur Paleis Het Loo
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De vier grasparterres op de Bassecour zijn 
vervangen door een glazen ondergrond 
waarover een dun laagje water stroomt, 
een knipoog naar de fonteinen en 
waterpartijen in de tuinen. De combinatie 
van glas en water levert een bijzondere 
lichtinval op in het ondergrondse 
Entreegebied en de Grand Foyer.
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Ten westen van de Grand Foyer ligt de ruimte 
voor tijdelijke tentoonstellingen, bestaande 
uit twee grote en twee middelgrote vierkante 

zalen die met elkaar in verbinding staan. Het 
is er vijf meter hoog, waardoor exposities en 
presentaties een bijzondere uitstraling krijgen.

tijdelijke 
tentoonstellingeN

Bezoekers lopen vanaf de Bassecour naar de 
Entreepaviljoens waarin het ruime trappenhuis 
en de liften zijn gevestigd. Ze arriveren in 
het lichte, ondergrondse Entreegebied met 
de kassa- en informatiebalie, Museumshop, 
garderobe en toiletten. 

entree
gebieD

grand foyeR
De Grand Foyer is het ondergrondse 
kloppende hart, dé plek waar alle bezoekers 
samenkomen, zich verspreiden over het 
museumcomplex en als vanzelf terugkeren.  
De Grand Foyer verbindt het Entreegebied  
met het paleis en geeft toegang tot de 
tijdelijke tentoonstellingen en het Huis  
van Oranje. Het levendige en royale 
verblijfsgebied is vanaf de Bassecour  
door het glas en water zichtbaar en  
bovendien een uitstekende locatie  
voor ontvangsten tot 700 personen.
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De inrichting van de veertig verschillende 
woonvertrekken is verbeterd en vooral 
logischer. Bezoekers komen, net als de 
voormalige vorstelijke bewoners, over  
de Staatsietrap het paleis binnen en 
kunnen de stadhouderlijke route door  
het oostelijk deel en de koningsroute 
door het westelijk deel volgen. Enkele 
ruimtes zijn ingericht als dienstvertrekken 
om het ‘upstairs-downstairs’ gevoel over 
te brengen.

Het Informatiecentrum in het souterrain 
vertelt over de geschiedenis en het 
gebruik van het paleis en de tuinen  
door de eeuwen heen. 

In de Westvleugel verrijst een museum speciaal 
voor kinderen: het Juniorpaleis. Door de diversiteit, 
met ‘spelen’ voor jongere kinderen en ‘doen’ voor 
oudere kinderen, is het museum geschikt voor de 
leeftijd van 2 t/m 12 jaar.

10

MUSEUM PALEIS HET LOO IN 2021

paleiShuis van 
oranjE

juniorpaleiS

11

De huidige koning noemt zich niet Willem IV. 
Maar er waren ooit wel Willem I, II en III. Wie 
waren zij? Waarom wordt de Nederlandse 
koning ingehuldigd en niet gekroond?  
En wat zijn troonzetels? Waarom bewaart  
Paleis Het Loo deze stoelen? In het Huis van 
Oranje in de Oostvleugel komen deze vragen 
aan bod. Toegankelijk, tastbaar en interactief 
laten we heden en verleden een spannend 
spel spelen. Aan de hand van spectaculaire 
voorwerpen en theatrale verhalen maken 
we het stadhouder- en koningschap van de 
Oranjes in deze unieke ruimte inzichtelijk. 



‘ANDERS OPEN’
Tijdens de renovatie en uitbreiding is Paleis 
Het Loo in de jaren 2018-2020 ‘Anders Open’. 
Het hoofdgebouw is weliswaar gesloten, maar 
de tuinen, stallen en restaurants zijn geopend 
van april t/m september en in de kerstperiode. 
In deze maanden is er een bijzondere 
programmering. Zo kunnen bezoekers 
vanaf het paleisdak de bouw van het nieuwe 
museumdeel volgen. 

VERNIEUWD & VERBOUWD
In 2021 is het vernieuwde, verbouwde en 
verbeterde paleis klaar. De bezoeker wacht 
een warm welkom in een vorstelijke entree. 
Het Huis van Oranje en het Juniorpaleis 
bieden aansprekende presentaties, de 
paleisvertrekken zijn volledig heringericht en in 
de ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen is de 
eerste grote expositie te zien. De tuinen, stallen 
en het paleis vormen opnieuw een prachtig en 
logisch geheel. Museum Paleis Het Loo is klaar 
voor de toekomst. 

Entreegebied

Grand Foyer Huis van Oranje
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• meer dan 5000 m2 extra vloeroppervlakte
• 850 m2 voor tijdelijke tentoonstellingen
• ontvangstmogelijkheden tot 700 personen
• Huis van Oranje 1245 m2

• 8 extra bezoekersliften
• oppervlakte Grand Foyer 530 m2

• Museumshop 225 m2

facts & 

DISCLAIMER 
De artist impressions van KAAN Architecten in deze publicatie zijn bedoeld om een 
globale, visuele indruk te geven van het definitief ontwerp. De beelden vormen in 
die zin géén exacte weergave van de toekomstige werkelijkheid. Het auteursrecht 
op de afbeeldingen en teksten in deze publicatie rust bij museum Paleis Het 
Loo of deze zijn met toestemming van de auteursrechthebbende opgenomen. 
Hergebruik voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Degene die een 
afbeelding wenst te gebruiken dient contact op te nemen met museum Paleis 
Het Loo. De merken en logo’s van museum Paleis Het Loo zijn merkenrechtelijk 
beschermd. Ongeautoriseerd gebruik van die merken is niet toegestaan.

CONTACT
Paleis Het Loo
Koninklijk Park 1
7315 JA Apeldoorn

E info@paleishetloo.nl
T 055 - 577 24 48
I paleishetloo.nl

UITGEVERIJ & REDACTIE
Museum Paleis Het Loo, Apeldoorn
Maart 2017

Museum Paleis Het Loo is ook te vinden op:

figureS

http://www.paleishetloo.nl
https://www.twitter.com/paleishetloo
https://www.facebook.com/PaleisHetLoo
https://www.youtube.com/PaleishLoo
https://www.instagram.com/paleishetloo/
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