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Dit project omvat de restauratie, renovatie en herinrichting van het interieur en 

restauratie van het exterieur van het monumentale pand Paviljoen Welgelegen in 

Haarlem, dat dienst doet als Provinciehuis van Noord-Holland.
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GESCHIEDENIS

Het provinciehuis, bekend als Paviljoen ‘Welgelegen’, werd 

aan het eind van de 18e eeuw gebouwd naar ontwerp van 

(vermoedelijk) Abraham van der Hart door Henri Hope, een 

vooraanstaande bankier uit Amsterdam. Het huis is gebruikt 

als cultureel weekendhuis waarin zijn kunstverzameling een 

plaats kreeg, met de Haarlemmerhout als openbare voortuin. 

De bouwheer heeft helaas maar kort genoten van zijn huis 

in Haarlem. In 1794 werd de prinsgezinde Hope gedwongen 

naar Engeland te vluchten voor de naderende Franse troepen. 

In 1808 kocht Lodewijk Napoleon het pand en nam het in 

gebruik als paleis. Nadat een eind was gekomen aan de Franse 

overheersing resideerde Wilhelmina van Pruisen er gedurende 

zeven jaar. Daarna kreeg het monumentale pand een museale 

functie om uiteindelijk in 1930 het onderkomen te worden van 

het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.

In april 2007 is gestart met de restauratie van het Paviljoen 

Welgelegen. Het wordt tegelijkertijd gemoderniseerd en geres-

taureerd. In 1869 heeft er een ingrijpende verandering plaats-

gevonden waarbij de oorspronkelijke kappen zijn verwijderd 

en vervangen door nieuwe, lagere exemplaren. Tijdens een 

eerdere restauratie die plaatsvond tussen 1927-1930 zijn ook 

deze daklantaarns verwijderd en vervangen door een plat dak. 

Paviljoen Welgelegen heeft echter sinds kort haar oorspronke-

lijke uiterlijk weer terug. Boven de grote zijzalen van het pavil-

joen zijn de lantaarnkappen, van ieder 12 bij 6 meter per stuk 

19 ton, teruggeplaatst die in 1869 verwijderd waren. Twee 

nieuwe kappen zijn met uiterste precisie op het Provinciehuis 

gehesen. In de lantaarnkappen hangen nieuwe 800 kilo zware 

lampen. Ook zijn nieuwe trappen en daklichten aangebracht in 

het pand. In 2009 is het pand opgeleverd. De gemeente Haar-

lem is een prachtig gerestaureerd monument rijker.


