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PREMIUM

Het voormalige Paleis van Justitie aan de Spinhuiswal in Den Bosch waar Banning Advocaten is gevestigd.
Volgende week start een ingrijpende restauratie/renovatie. © Inge de Weijer

Ingrijpende restauratie van oude
Paleis van Justitie: ‘Open voor
bijzondere activiteiten’
DEN BOSCH - Het ruim 100 jaar oude gebouw aan de Bossche Spinhuiswal
waar het gerechtshof was gevestigd wordt vanaf volgende week ingrijpend
gerestaureerd en gerenoveerd. Eigenaar de Renschdael Groep gaat het pand
samen met huurder Banning Advocaten opknappen en toekomstbestendig
maken. Het moet ook uitnodigender worden. Vanaf begin volgend jaar is één
van de statige zittingszalen geschikt als ontmoetingsruimte, als ware het een
‘clubhuis’.
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,,We zien het als een taak om te zorgen voor verbinding met de stad. We willen
de deuren van het pand openzetten voor bijzondere activiteiten voor inwoners
en ondernemers uit de regio. En dat is meer dan door alleen deel te nemen aan de
open monumentdag.’’ Dat zegt Jan-Willem de Tombe, bestuursvoorzitter van
Banning Advocaten dat behoort tot de grootste advocatenkantoren van het Zuiden.

Concepttekening van hoe een van de voormalige zittingszalen eruit zou kunnen zien. © Banning Advocaten

Paleiskwartier 
Ruim 70 medewerkers verruilden begin 2018 de Statenlaan in het
Bossche Paleiskwartier voor de huidige locatie aan de rand van het Bossche Broek.
,,Om te ervaren of deze nieuwe locatie ons zou passen, huurden we het pand eerst
voor een paar jaar. We voelen ons hier nu zo thuis dat we veel langer willen blijven.
Ook biedt het pand nog zo veel méér dan fraaie kantoorruimte.’’, zegt De Tombe.

Hij is vol lof over de samenwerking met de Renschdael Groep, eigenaar van
het voormalige Paleis van Justitie waarin het gerechtshof was gevestigd en het
nabij gelegen voormalige huis van bewaring. De Renschdael Groep kocht het
complex jaren geleden voor 2,2 miljoen euro. De Tombe laat in het midden om welke
bedragen het nu gaat. Maar volgens hem zijn duidelijke afspraken gemaakt over de
investeringen. 
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Achter de gevel is het de bedoeling om de receptie van het advocatenkantoor er zo uit te laten zien. ©
Banning Advocaten

Monumentale delen 
,,De eigenaar draagt zorg voor de ingrijpende restauratie van de buitenkant. Zo
worden  het dak, de kozijnen en de zonneschermen vervangen. Ook worden de glas-
in-lood-ramen in oude luister hersteld. Samen nemen we onder leiding van
Fokkema Architecten de binnenkant van het gebouw onderhanden.’’

Op artist impressions is te zien dat de receptie ‘met respect voor de
monumentale delen’ wordt gemoderniseerd, net als de rest van het pand.
,,Systeemplafonds onder de oude plafonds worden vervangen. Dat geldt ook voor de
radiatoren en de verlichting. Overal wordt geschilderd in een kleur die past bij het
karakter van het gebouw. Met een knipoog naar het verleden worden sommige
wanden in het bedrijfsrestaurant volledig behangen met archieffoto’s.’’
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Voormalige zittingszaal voor de restauratie. © Marc Brink/BD

Veel levendigheid 
 Als in februari volgend jaar de restauratie voorbij is verwacht De Tombe net als
vroeger ‘veel levendigheid’ in de gerenoveerde zittingszalen. ,,We willen deze zalen
gebruiken voor bijzondere bijeenkomsten. Een ‘clubhuis’ voor het Bossche
bedrijfsleven, debatavonden voor de politiek en een oefenrechtbank voor het
onderwijs bijvoorbeeld. Maar ook een vergadering van bewoners uit de buurt is
mogelijk. Als eigentijds advocatenkantoor willen we verbinden met de hele stad,
waarvoor dit unieke pand zich perfect leent.”
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