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1 Inleiding 
Dit advies heeft betrekking op het door de stichting Bescherming Architectuur Statenwartier 
(BAS) en anderen ingediende bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning 
Frederik Hendrikplein 34 en 34B, kenmerk vergunning 20192976De ingediende bezwaren. 
Kort  samengevat gaat het over het veranderen van de woning Frederik Hendrikplein 34 door 
het plaatsen van een nieuwe dakopbouw. Hiervoor moet het markante torendak van de hoek 
van het bouwblok worden gesloopt. Aan de voorgevel is op de erker een balkon gedacht. 
 

        
Afb. A Panoramabeeld van de betreffende gevelwand in het beschermde stadsgezicht Frederik Hendrikplein. 
Onder de gele pijl het betreffende pand. Bij de groene pijl het hoektorentje dat als tegenhanger of pendant voor 
het door impliciete sloop bedreigde torentje van het besproken pand geldt.  
Afb. B Hieronder een uitsnede uit hetzelfde beeld met daarin geaccentueerd aangegeven de hier aangevochten 
beoogde dakopbouw. De vergroving in massa en articulatie van de historische bouwsubstantie in het Beschermde 
Gezicht is evident. © ejn 
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2 Algemeen kader 
Het pand is gelegen in het Statenkwartier, in 1996 aangewezen als Rijks-Beschermd 
Stadsgezicht. Beschermingsbasis was en is het gegeven dat het hoogwaardige stadsbeeld 
met zijn bijzondere panden in vroeg 20de-eeuwse overgangsarchitectuur een vrijwel gaaf 
ensemble vormen. Binnen dit Stadsgezicht is het pand gesitueerd in een beeldbepalend deel 
van de pleinwand; het vormt daarmee een element van de eerste orde en is zo bepalend 
voor de ensemblewaarde*. 
 
 
Dit komt tot uitdrukking in het gave ensemble van de pleinwand Frederik Hendrikplein 29-36 
tussen de Van Slingelandtstraat en de Frederik Hendriklaan (afb. 1 t/m 4): 
• Hoekpand no 29 met 3 bouwlagen, schuin dakschild en hoektorentje als accent  
• De identieke** panden no 30/31 met 3 bouwlagen, plat dak, doorlopende daklijst en 

erkers over 2 bouwlagen (29 t/m 31 vormen een bouweenheid) 
• De identieke panden no 32/33 met 3 bouwlagen, schuin dakschild, trapgevels en 

erkers over 3 bouwlagen met balkon. Deze panden rijzen hierdoor uit boven de rest 
van de pleinwand. 

• 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 identieke 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. Eveneens karakteristiek zijn de torentjes, zoals op no 29 en 34. Zij 
komen veelvuldig voor in de wijk, doorbreken bewust de contour van de gevels en 
accentueren hoeken van pleinen en straten (afb. A, 3 en 4). Alleen al aan het Frederik 
Hendrikplein bevinden zich 13 van dergelijke torentjes. 
 
 
3 Onderbouwing Bezwaar 
 
3.1 Aantasting van het stadsbeeld. 
Ten eerste zal door de hier aangevochten dakopbouw het aanwezige ritme in de pleinwand 
en daarmee de ruimtelijke kwaliteit van het plein worden verstoord. Immers, door no 34 ook 
van een kapverdieping en balkon op de erker te voorzien, wordt het door hun hoogte 
onderscheidende karakter van de naastgelegen panden no 32-33 tenietgedaan.  
Ten tweede zal door de dakopbouw de authenticiteit van de architectuur verloren gaan. 
Ten derde zal deze dakopbouw storend zichtbaar zijn vanaf het plein en de straat (afb. B). 
Ten vierde zal met het slopen van het hoektorentje zou een karakteristiek element verloren 
gaan. (afb. A  en 4). 
Opmerkelijk is dat er geen vergunning voor de sloop van het torentje is aangevraagd en dat 
daar kennelijk in de vergunningverlening ook geen melding van wordt gedaan. 
 
3.2 Gebrek aan articulatie in het gevelbeeld en -silhouet 
Het voorgenomen op te trekken bouwwerk mist de verfijnde articulatie die zo kenmerkend is 
voor de bouwperiode en waarvan de ook omliggende bebouwing getuigt. Dit element vormt 
een wezenlijk criterium in het Beschermd Stadsgezicht. 
Ter illustratie daarvan gelden de volgende waarnemingen: 
• De voorgestelde grote dakkapellen lijken gedetailleerd als zinken dozen zonder enig 

raffinement.  Dit terwijl in de bestaande architectuur in de omgeving dakkapellen rijk 
zijn gearticuleerd met architectonische elementen, geprofileerd lijstwerk en zink-
details.  

• Het balkonhek is een spijlenhek van de eenvoudigste soort, terwijl in de omgeving 
balkonhekken van oorsprong verfijnd gedetailleerd zijn. 
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• De glasvlakken in ramen en deuren missen elke geleding door onderverdeling met 
glasroeden, die zo kenmerkend is voor de omliggende architectuur in overgangsstijl. 

 
3.3 Strijdigheid advies Welstand met beoordeling activiteit in de verleende 
omgevingsvergunning. 
In het tussenadvies van Welstand d.d. 23-10-2019 lezen wij: 
"De commissie acht het positief dat de zijdakkapel, die overhoeks goed in het zicht zal zijn, 
een venster heeft gekregen". 
In de beoordeling van de activiteit “handelen in strijd met de Ruimtelijke Ordening” in de 
verleende omgevingsvergunning staat: 
"Ook zijn de dakkapellen in het zijdakvlak voldoende uit het zicht en derhalve niet duidelijk 
zichtbaar vanuit de openbare ruimte"  
Deze twee uitspraken speken elkaar opmerkelijk genoeg tegen. Het lijkt er daarmee op dat 
hier een inconsistent beleid wordt gevoerd of dat in het vergunningtraject niet alle nodige 
zorgvuldigheid is betracht. Indien voor de vergunningverlening relevant is dat de dakkapellen 
in het zijvlak voldoende uit het zicht zijn, dan kan geen vergunning worden verleend als het 
tegenovergestelde het geval is. En dat dit het geval is blijkt uit de bijgevoegde afbeelding 5. 
Het is dan in het belang van goede monumentenzorg twijfelachtig wanneer op dit soort 
wankele basis besluiten worden gebaseerd met ingrijpend effect op het beschermde object.  
 
3.4 Geen conformiteit Welstandsadvies. 
In het advies van Welstand d.d. 23-10-2019 lezen wij ook: 
"... Zij kan zich een verbijzondering in de vorm van een autonome dakkapel (inclusief 
zorgvuldig vormgegeven hekwerk) voortkomend uit het dak voorstellen".  
Het goedgekeurde plan toont echter een simpel spijlenhek. Het advies van Welstand lijkt 
daarmee niet gevolgd.  
In het positieve eindadvies wijdt Welstand geen woord aan het niet opvolgen van het eigen 
advies van 23-10-2019. Is dit punt over het hoofd gezien?  
 
3.5 Negeren belang sloop karakteristiek element door Welstand  
In geen enkele van de uitgebrachte Welstandsadviezen (adviezen 11-09-2019, 23-10-2019 
en hamerstuk 19-02-2020) wordt de sloop van het torentje in de overwegingen betrokken of 
zelfs maar genoemd, terwijl aan het opofferen van zo’n karakteristiek element in een 
Beschermd Stadsgezicht zwaarwegende argumenten ten grondslag zouden moeten liggen. 
Op dit punt lijkt het Welstandsadvies ernstig in gebreke. 
 
3.6 Niet voldoen aan toetsingscriteria 
Tenslotte handelt de Welstandscommissie 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 de onder punt 2 hierboven 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.” 
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Het pand Frederik Hendriklaan 34 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 

Onder punt 1 en 2 is onderbouwd waarom bovengenoemde waarden bij realisatie van het 
hier bestreden plan zullen worden aangetast. 
 
3.7 Belangenafweging 
De verleende omgevingsvergunning geeft er geen blijk van dat de gemeente heeft willen 
toetsen of de permanente aantasting van het beeld van Rijksbeschermd stadsgezicht ter 
plaatse opweegt tegen het economische belang van de ontwikkelaar. 
Met het oog op de verantwoordelijkheid die gemeente, het college van burgemeester en 
wethouders en de burgers in het bestaande monumentenbelang en het behoudsbelang 
jegens komende generaties hebben voor het behoud van cultureel erfgoed, is er zowel 
formele als maatschappelijke aanleiding om hier het zakelijke belang ondergeschikt te laten 
zijn aan het algemeen cultuurhistorische belang dat het object vertegenwoordigt. 
 
3.8 Precedentwerking 
Door dit bouwplan toe te staan, ontstaat een zeer ongewenst precedent voor veel meer 
dakopbouwen en sloop van karakteristieke elementen in het Statenkwartier en in andere 
Haagse Beschermde Stadsgezichten. Gaan wij dit soort exploitatieve uitwassen ook aan het 
Sweelinckplein krijgen, is de klemmende vraag die opkomt. 
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.  
 
4 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 en sloop van het karakteristieke torentje 
een zeer nadelige precedentwerking zal uitgaan. 

 
5 Samenvattende waarneming  
Wie weleens naar Tussen Kunst en Kitsch kijkt weet dat authenticiteit voor antiek de 
belangrijkste waarde bepalende factor is. Bij gebouwd cultuurgoed – en in dit geval gaat het 
om een formeel Beschermd Stadsgezicht met samenstellende delen die elk een belangrijk 
element in het op grond van behouden authenticiteit gekoesterde geheel zijn – is dat niet 
anders. Je kunt een monument tientallen keren aanpassen of verbouwen, maar als dat 
zonder toereikende eerbied en kennis van zaken gebeurt leggen monumentwaarden snel het 
loodje: authenticiteit kun je maar één keer verpesten.  
 
Een authentiek pand in een beschermd stadsgezicht moet geen optimalisatieobject voor 
zakelijk rendement zijn. Natuurlijk, het betreft hier geen pand met objectsgewijze 
monumentenbescherming, maar een element in een monumentaal ensemble. Dat geeft de 
eigenaar al flink ruimte om in het gebouwinterieur aanpassingen door te voeren in het belang 
van het gebruik en het hedendaags functioneren. Maar voor wat betreft het gebouwexterieur 
legt de beschermde status nadrukkelijk belemmeringen op aan wijzigingen en uitbreidingen.  
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Zakelijke exploitatie van gebouwd historisch erfgoed is gunstig voor het voortbestaan ervan, 
maar moet terdege zijn grenzen kennen. Die grenzen moeten worden aangewezen door het 
voor behoud van stedelijke gebouwde cultuurwaarden verantwoordelijk gezag. Dat is hier 
onvoldoende gebeurd. 
Exploitatie van deze categorie historische gebouwen mag nooit leiden tot aantasting van het 
nadrukkelijk met het oog op ongerept behoud beschermde stadsgezicht. Niet alleen omdat 
daarmee het onderhavige pand authenticiteits-schade ondervindt en het formeel 
gekoesterde beeld van en in het betreffende stadsdeel wordt aangetast, maar nadrukkelijk 
ook omdat zo een onjuist precedent wordt gevestigd waarvan de gevolgschade door 
navolging tot in lengte van jaren gevoeld zal gaan worden. Wij gaven het hierboven al aan: 
authenticiteit kun je maar één keer verpesten. 
 
 
 
Opgemaakt, 
Den Haag, 30 april 2020 
 
 

 
 
ir. E.J. Nusselder, 
(architect/adviseur Monumentenzorg)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noten 
 
**)  Er is inmiddels een omgevingsvergunning (kenmerk 201922350) verleend voor dakopbouw op 

nr 30. Als dit plan wordt gerealiseerd, zullen 30 en 31 niet meer identiek zijn, wat een verdere 
aantasting van het oorspronkelijke gevelbeeld tot gevolg zal hebben. 

***)  De erker op de 3e bouwlaag is een latere toevoeging. Hier bevond zich oorspronkelijk een 
inspringend balkon, waardoor het torentje meer loskwam van de rest van de  
gevel (zie archieffoto afb. 2), vergelijkbaar met het pand willen de Zwijgerlaan 3 (afb. 6). 
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Afb. 1 Archieffoto Frederik Hendrikplein 29 – 36; opname ca. 1915. 
 

  
Afb. 2 Archieffoto Frederik Hendrikplein 32 – 36; opname ca. 1910. 
 

  
Afb. 3 Pleinwand Frederik Hendriklaan 29 – 36. 
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Afb. 4 Situatie Hoek Frederik Hendrikplein - Frederik Hendriklaan, met te slopen torentje. 
 

 
Afb. 5 Impressie geplande dakopbouw door indiener. 
 

 
Afb. 6 Willem de Zwijgerlaan 3, met vergelijkbare  
opbouw als bij Frederik Hendrikplein 34. 
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