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‘Projecties’ is een periodieke uitgave van

MAT Afbouw B.V. om geïnteresseerden in

woord en beeld te informeren over bijzon-

dere of anderszins interessante projecten

waarbij de afbouw werd uitgevoerd door

MAT Afbouw B.V.

projecties

Zoals meestal bij renovatieprojecten, bestaat de complexiteit van afwerking voornamelijk uit de integratie en

aansluiting van oude en nieuwe constructies en materialen. In een oud gebouw is geen enkele ruimte hetzelfde en

standaard oplossingen voor de afbouw zijn dus niet mogelijk. Maar dat is nu juist de uitdaging voor MAT Afbouw.

De mensen van MAT hebben in Residentie Johan de Witt een groot aantal wanden en plafonds gerealiseerd: voor-

zet- en indelingswanden, woningscheidende wanden en plafonds, brandwerende plafonds en de akoestische

coatacoustic plafonds in het restaurant. Soms werd er ‘op de millimeter’ gewerkt zoals in de kapverdieping en het

restaurant, maar altijd was het resultaat van hoog niveau. Het niveau waar MAT zo bekend om is.

Productie EMEL producties Sprang-Capelle
i.s.m. Nika grafische vormgeving, Vught
Fotografie: Maria Lentjes
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Residentie Johan de Witt
De wijkbewoners kunnen tevreden zijn. Aan de buiten-

kant heeft het gebouw zijn authentieke vormentaal

behouden. Inpandig zijn er 15 luxe koopappartementen

gerealiseerd, variërend in oppervlakte van circa 100 m2

tot 250 m2. Drie ervan zijn tot één wooneenheid samen-

gevoegd. Onder de kap is aan weerszijden een loft met

originele vakwerkspanten. In de kelder is een fitness-

ruimte met sauna waar alle bewoners gebruik van kunnen

maken. Ook heeft elk appartement daar een eigen ber-

ging en wijnopslagruimte. Op het binnenterrein is een

half verdiepte parkeergarage met 41 parkeerplaatsen.

In de voormalige gymzaal en een deel van het hoofd-

gebouw is het internationale kinderdagverblijf ‘Twee

samen’ gevestigd. Op de benedenverdieping bevindt zich

het Japanse restaurant ‘Shirasagi’.

Johan de Witt werd in 1625 in Dordrecht geboren en stierf in

1772 in Den Haag. Vanaf 1653 was hij raadpensionaris van de

Republiek der verenigde Provinciën. Toen in 1670 de Staten

werden aangevallen door Engeland en Frankrijk werd de Witt

ten onrechte beschuldigd van landverraad en in Den Haag

gelyncht door het volk. In 1918 onthulde koningin Wilhelmina

een standbeeld bij de Gevangenenpoort in Den Haag waarbij

Johan de Witt volledig gerehabiliteerd werd.

In 1895 kocht Mr. Adriaan Goekoop van Groothertogin Sophie van

Sasken 73 hectare duingrond, waarna de aanleg van het Haagse

Statenkwartier kon beginnen.

Na een lange periode van leegstand heeft het

karakteristieke gebouw aan de Stadhouderslaan

in Den Haag zijn nieuwe bestemming gevonden.

Wijkbewoners hebben een belangrijke stem ge-

had bij de invulling van het ruim honderd jaar

oude Johan de Witt College.

Belangrijk bij de herontwikkeling van het pand

was, dat het haar monumentale uitstraling zou

behouden. Ook een ruimte voor kinderopvang en

een restaurant stonden op het verlanglijstje.

Voormalig schoolgebouw Johan de Witt
een herontwikkelingsplan in het Haagse Statenkwartier
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