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Dit is wat er volgens de boze bewoners van het Statenkwartier over is van het torentje aan het Frederik Hendrikplein en
roemloos wordt afgevoerd in een container. © Maarten Ruijters

Statenkwartier geschokt over sloop
torentje, dat volgens de eigenaar geen
torentje is
Bewoners, architecten en vrienden van monumentaal Den Haag zijn geschokt over de
sloop van het torentje op het pand Frederik Hendrikplein 34. Maar volgens de eigenaar is
het geen torentje maar een dak en dat slopen valt binnen de wet.   
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Tot verbijstering van buurtbewoners en de stichting Bescherming Architectuur Statenkwartier
(BAS) is het torentje weg van het pand Frederik Hendrikplein 34 en afgelopen week roemloos
afgevoerd in een container. Terwijl er nog een bezwaarprocedure loopt tegen de sloop ervan. 

‘Aantasting van het Rijksbeschermd stadsgezicht’ en ‘een bezwaarprocedure die een farce is’.
De stichting laat zich dit weekeinde in keiharde bewoordingen uit over de sloop van het torentje
in een brief aan het gemeentebestuur. ,,Bovendien een precedent dat het ergste doet vrezen
voor de vele torentjes en hoekopbouwen in het Statenkwartier en de andere beschermde
stadsgezichten in Den Haag”, zegt BAS-voorzitter Marja Langenberg. 

Dat wat de boze mensen een torentje noemen is
helemaal geen torentje, maar een dak en het dak
wordt verlengd
- Yvette Zandvliet

Maar volgens de eigenaar van het pand, Yvette Zandvliet-Gelauff, ‘is dat wat de boze mensen
een torentje noemen helemaal geen torentje, maar een dak en het dak wordt verlengd'. ,,Ik heb
me altijd op de achtergrond gehouden", zegt Zandvliet in een reactie op de ontstane commotie.
,,Maar het is nu wel goed om ook mijn kant van het verhaal te doen. Wij renoveren het pand
met liefde en alles wat we doen valt binnen de wet. We hebben bij de renovatie vooraf onze
oren laten hangen naar wat de gemeente wil en zo voeren we dat uit.” In het pand komen drie
appartementen. 



Het pand aan het Frederik Hendrikplein waarover de eigenaar zegt het met liefde te renoveren en de buurtbewoners juist boos
zijn over de manier van opknappen. © Maarten Ruijters

Super irritant
De sloop van het dak dat op een torentje lijkt of andersom, maakt ondertussen veel woede los
onder buurtbewoners op sociale media. ,,Super irritant”, noemt een van de Statenkwartier
bewoners de kwestie. ,,Alles mag maar in deze van oorsprong mooie wijk. Zelfs bezwaar
maken helpt dus niet. Hoop dat de gemeente eist terug te brengen in oorspronkelijk staat.”

Ook de beschermers van het monumentale stadsgezicht van het Statenkwartier erkennen dat
de eigenaar vorig jaar maart een vergunning heeft gekregen voor de renovatie inclusief het
verwijderen van ‘het torentje'. ,,Maar wij hebben daar bezwaar tegen aangetekend bij de
gemeente", aldus BAS, die zich gesteund weet door het Wijkoverleg Statenkwartier en de
Vrienden van Den Haag, die zich ook inzetten voor het behoud van monumentaal Den Haag. 

Naar de rechter
,,Na lang uitstel tot ver voorbij de wettelijk vastgelegde termijn zijn er twee hoorzittingen over
geweest van de gemeentelijke bezwarencommissie in november en december. Het wachten is
nog op het advies aan b&w en de uitspraak van dat college. Als deze beslissing niet goed



uitvalt gaan BAS en de Vrienden van Den Haag zeker door naar de rechter", aldus de
verontruste stichting. 

Als de gemeente of rechter hen alsnog in het gelijk stelt, moet de oude situatie aan het pand
worden hersteld. Iets dat lastig zal worden, erkennen de beschermers van het aanzicht van het
Statenkwartier. Toch dringen zij er op aan bij het gemeentebestuur. ,,Als de leefbaarheid van de
stad u dierbaar is, en dat zou het moeten zijn, zouden er waarborgen moeten komen dat zulke
dingen niet meer kunnen voorkomen en draagt u de eigenaar op het torentje in de oude staat te
herstellen.” De eigenaar voorziet geen problemen aangezien er volgens haar wordt gewerkt via
de vergunningen, bestemmingsplan en de wet.
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