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Tegenadvies bij verleende omgevingsvergunning Frederik Hendrikplein 30,
Kenmerk: 201922350
1 Inleiding
Dit advies heeft betrekking op het door de stichting Bescherming Architectuur Statenkwartier (BAS) en
anderen ingediende bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning Frederik Hendrikplein 30,
kenmerk 201922350. Het betreft het gedeeltelijk slopen en renoveren van het kantoor met woning door het
plaatsen van een nieuwe dakopbouw en een aanbouw aan de achterzijde.

2 Formulier Aanvraag
Op het formulier is ingevuld “vergunningsvrije uitbouw” Dit is onjuist: een uitbouw tot 2,5 meter is vergunningsvrij
terwijl de geplande uitbouw 4 meter is.
3 Algemeen kader
3.1 Rijks Beschermd Stadsgezicht
Het hier bestreden plan kan niet losgezien worden van het algemeen kader, dat tevens geldt voor het pand
Frederik Hendrikplein 34, waarvoor eveneens een omgevingsvergunning is verleend welke door de
stichting BAS en anderen wordt bestreden.
Het pand ligt in het Rijksbeschermd Stadsgezicht Statenkwartier, in een gebied met “belangrijke bebouwing
door hoge ensemblewaarde” (Bijlage Waarderingskaart Monumenten Inventarisatieproject Den Haag
1992).
De volgende te beschermen waarden zijn hier met name van toepassing:
• Het hoogwaardige stadsbeeld met zijn bijzondere panden in vroeg 20de-eeuwse
overgangsarchitectuur die een vrijwel gaaf ensemble vormen.
• De ruimtelijke kwaliteit van het Frederik Hendrikplein
• De afwisseling van dakvormen
3.2. Omgeving
Bovengenoemde waarden komen o.a. tot uitdrukking in het homogene ensemble van de pleinwand van het
Frederik Hendrikplein tussen de Van Slingelandtstraat en de Frederik Hendriklaan (afb. 1 t/m 3), bestaande
uit:
• Hoekpand no 29 met 3 bouwlagen, hangende erker op de 2e bouwlaag, schuin dakschild en
hoektorentje als accent
• Dubbelpand no 30/31 met 3 bouwlagen, plat dak, doorlopende daklijst en erkers over 2 bouwlagen
(29 t/m 31 vormen een bouweenheid)
• Dubbelpand no 32/33 met 3 bouwlagen, schuin dakschild, trapgevels en erkers over 3 bouwlagen
met balkon. Dit hoger oprijzende dubbelpand vormt een pendant van het links naastgelegen
dubbelpand no 30/31
• Pand no 34 met 3 bouwlagen, plat dak, hoektorentje als accent en halve erker over 3 bouwlagen ***
(afb. 4)
• Hoekpand no 35/36 met 2 bouwlagen, hangende erker op de 2e bouwlaag, schuin dakschild,
trapgevel en dakkapellen (32 t/m 36 vormen en bouweenheid).
Het ritme van blokjes van enkele, herhalende of in aanzicht gespiegelde panden met afwisselende gevels
is karakteristiek voor de architectuur van Statenkwartier, dat als schoolvoorbeeld kan gelden voor de
vormgeving van de rijkere stadsuitbreidingen uit deze periode in ons land.
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4 Onderbouwing Bezwaar
4.1 Aantasting van het stadsbeeld
Door het plaatsen van een dakopbouw op no 30 zal de eenheid met identieke pand no 31 worden verstoord (afb. 4)
Ook het bovengenoemde ritme van de hele gevelwand zal worden verstoord, met name doordat de zo kenmerkende
afwisseling in bouwhoogte in het bouwblok door de extra bouwlaag teniet zal worden gedaan. Dit dient te worden
gezien in samenhang met de – eveneens bestreden – omgevingsvergunning voor een dakopbouw op het pand
Frederik Hendrikplein 34. Van het toestaan van deze dakopbouwen zal een fatale precedentwerking uitgaan,
waardoor weldra alle panden van het plein (en het hele Statenkwartier) waar mogelijk tot 4 bouwlagen zijn opgetopt
met dakopbouwen.
4.2. Doorgetrokken gevel is een pastiche en niet authentiek
De identieke panden no 30 en 31 hebben een rechte gevelbeëindiging, bestaande uit gootlijsten boven de smalle
beuken en siermetselwerk boven de brede beuken. Onderdeel van dit siermetselwerk waren met bolvormige
ornamenten bekroonde pinakels in het verlengde van de lisenen op de 1e verdieping en een verhoogd middendeel
(afb. 1 en 2). Deze kwetsbare onderdelen zijn inmiddels vervangen door rechte stenen muurafdekkers (afb. 3).
Het plan voorziet in een doorgetrokken gevel (door Welstand in haar advies dakkapel genoemd) boven dit
middendeel (afb. 5). Deze doorgetrokken gevel is een pastiche, niet authentiek en vertoont geen samenhang met het
naastgelegen pand no 31. Daarnaast wordt door de doorgetrokken gevel de mogelijkheid afgesneden om de
oorspronkelijke dakbeëindiging op enig moment in weer in de oorspronkelijke toestand terug te brengen.
Dit laatste behoeft wellicht enige toelichting:
In het verleden - met name de jaren ‘70 en ‘80 - was er weinig waardering voor het behoud van cultureel erfgoed.
Zo werden monumentale villa’s langs de Scheveningseweg en de Eisenhowerlaan gesloopt om plaats te maken voor
moderne “marktconforme” kantoorgebouwen (die tegenwoordig weer tot woningen worden herbestemd). Ook
kwetsbare architectonische elementen, vaak zonder direct “nut”, moesten het ontgelden. Wij noemen torentjes,
topgevels, pirons en dakkammen, pinakels, houten balkonhekken, glas-in-lood, glasroedenverdelingen, tegelwerk,
en – last but not least – daklijsten en gemetselde dakbeëindigingen.
Er is echter een kentering gekomen in deze waardering, waardoor huiseigenaren weer geneigd zijn verloren gegane
authentieke elementen te herstellen of terug te brengen. Ook de markt heeft dit ontdekt, gezien de veel
voorkomende vermelding “met veel authentieke details” in woningadvertenties.
Het is begrijpelijk dat de gemeente huiseigenaren niet kan dwingen tot het uitvoeren van dergelijke restauraties,
maar het is onbegrijpelijk dat de gemeente deze huiseigenaren de mogelijkheid hiertoe definitief ontnemt door
verminking van de authentieke bouwsubstantie te faciliteren.
De uitkragende daklijst van de doorgetrokken gevel is van zelfde orde als – en concurreert met - die van het
overhoeks geplaatste torentje op no 29, waardoor de accentwerking van dit torentje wordt verzwakt. Dergelijke
torentjes als accent zijn kenmerkende elementen in het Beschermd Stadsgezicht.
4.3 Verstoring ritme achtergevel
De achtergevel wordt op de begane grond 4 meter uitgebouwd en op de 2e verdieping 2,72 m uitgebouwd, tot het
gevelvlak van de 1e verdieping. Door deze ingreep ontstaat één doorlopend gevelvlak waardoor het kenmerkende
ritme van repeterende uitbouwen op de 2e verdieping van de achtergevels van het bouwblok wordt verstoord (afb.
6).
4.4 Niet passende kozijnen achtergevel
In de achtergevel worden aluminium puien met kokerprofielen toegepast. Materialisatie, indeling en detaillering van
deze puien wijken volkomen af van de bestaande kozijnen en ramen van het pand en de panden in de omgeving.
Hierdoor wordt de samenhang met het bouwblok ernstig verstoord (afb. 6).
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4.5 Niet voldoen aan toetsingscriteria
De Welstandscommissie handelt in haar advies niet volgens haar eigen toetsingskader conform de Welstandsnota
2017:
Algemeen criterium A:
“Een bouwwerk vertoont samenhang op alle schaalniveaus: in materialen, kleuren en detaillering, in geleding en
verhoudingen, in volume opbouw en schaal, en in de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan.”
De beoogde dakopbouw mist echter deze samenhang en lijkt daarmee niet aan Criterium A te voldoen:
Ter illustratie hiervan verwijzen wij naar hierboven de onder punt 4.1 t/m 4.4 genoemde kenmerkende manco's die
wij aan het bouwplan menen te onderkennen.
Algemeen criterium B:
“Indien er sprake is van een bouwwerk in een beschermd stadsgezicht, leidt het bouwwerk tot behoud of versterking
van de architectonische, stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarden daarvan.”
Het pand Frederik Hendriklaan 30 is áf, dat wil zeggen dat er niets behouden of versterkt hoeft te worden. Het
tegendeel is nu het geval, het bouwplan leidt juist tot aantasting van de te behouden waarden, waardoor het dus
niet voldoet aan Criterium B.
De in de aanwijzing tot Beschermd Stadgezicht omschreven te behouden waarden zijn o.a.:
• Het hoogwaardig stadsbeeld met zijn bijzondere panden in vroeg 20e eeuwse architectuur die een vrijwel
gaaf ensemble vormen
• De levendige en rijk gedetailleerde homogene architectuur
• De ruimtelijke kwaliteit van het Fredrik Hendrikplein
• De afwisseling van dakvormen
Onder punt 4.1 t/m 4.4 is onderbouwd waarom bovengenoemde waarden bij realisatie van het hier bestreden plan
zullen worden aangetast.
5 Precedentwerking
Door dit bouwplan toe te staan, ontstaat een zeer ongewenst precedent voor veel meer dakopbouwen in het
Statenkwartier en in andere Haagse Beschermde Stadsgezichten.
De beschermende werking die de status Beschermd Stadsgezicht hoort te hebben lijkt hier te zijn genegeerd,
hetgeen een ontkrachting van dit beschermende instrument in onze nationale monumentenzorg zou betekenen.
6 Conclusie
Met het voorgaande is gemotiveerd aangetoond dat
• de omstreden dakopbouw een aantasting vormt van het Rijksbeschermd Stadsgezicht Statenkwartier.
• het advies van de Welstands- en monumentencommissie naar inhoud en wijze van totstandkoming zodanige
gebreken vertoont dat Burgemeester en Wethouders dit niet aan het besluit ten grondslag zouden mogen
leggen.
• van toestaan van de omstreden dakopbouw een zeer nadelige precedentwerking zal uitgaan.
Maarten Ruijters
28-05-2020
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Afbeelding 1. Oorspronkelijke bouwtekeningen 1908 Frederik Hendrikplein 29 t/m 36

29
30
31
32
33
Afbeelding 2. Archieffoto 1912 gevelwand Frederik Hendrikplein 29 t/m 36
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Afbeelding 3: Bestaande Situatie
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Afbeelding 4: Voorgevel nieuw

Afbeelding 5: Detail voorgevel nieuw

Afbeelding 6: Achtergevel bestaand en nieuw

5

