
4  Ons Den Haag  |  JULI / AUGUSTUS 2021 - 4

WIJ TEKENDEN 
BEZWAAR AAN

tegen containerbouw bij het Catshuis

Schetsontwerp Catshuisterrein (foto Rijksvastgoedbedrijf)

De verbouwing van het Binnenhof gaat eindelijk daadwer-

kelijk van start. Dat betekent onder meer dat alle gebruikers 

van het Binnenhof, en dat zijn er nogal wat, tijdelijk elders 

worden gehuisvest. Zo verhuist de Tweede Kamer met al 

haar fracties en ondersteuning naar het voormalig minis-

terie van Buitenlandse Zaken, naast het Centraal Station. 

Velen kennen dat gebouw als de Apenrots.

Het (tijdelijk) betrekken van leegstaande kantoren vinden wij 

een goede zaak. Minder gecharmeerd zijn wij van de ingreep 

die men wil doen in de tuin van het Catshuis, dat samen met 

het Park Sorghvliet beschermd stadsgezicht is. Het Rijksvast

goedbedrijf heeft namelijk plannen voor een containerachtig 

kantoorgebouw bij het Catshuis. Deze voorziening zal er voor 

minstens vijf jaar staan. Bedoeling is gedurende de ver

bouwing van het Binnenhof hier de staf van de minister 

president te vestigen, het ministerie van Algemene Zaken.

Geen vergunning verlenen
De Vrienden van Den Haag hebben de gemeente Den Haag 

gevraagd hier voor geen vergunning te verlenen. De Vrienden 

vinden de containerstapel een aantasting van de historische 

tuin van het Catshuis, dat tezamen met het aangrenzende 

Park Sorghvliet een van de weinige overgebleven voorbeelden 

is van een 17eeeuwse landschapstuin.

Het Catshuis zelf is een rijksmonument, dat in cultuur

historisch opzicht van algemeen belang is vanwege de  
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ouderdom en als middelpunt van de historische parkaanleg. 

Realisatie van dit bouwwerk tast dit cultureel erfgoed 

node loos aan. Er zijn genoeg lege kantoorgebouwen, ook in 

de directe omgeving van het Catshuis, waar de betreffende 

ambtenaren uitstekend kunnen werken. Het bouwverkeer 

vraagt bovendien om verdere ingrepen, onder meer bij de 

toegangspoort. Daarnaast zal een aantal bomen worden 

gekapt.

Ten slotte constateren de Vrienden dat door het geheimhou

den van een aantal onderliggende stukken, de gemeente de 

verdenking op zich laadt van een bevoorrechting van het 

Rijksvastgoedbedrijf.

U vindt de volledige versie van ons bezwaarschrift op de 

website (www.vriendenvandenhaag.nl/actualiteit/ 

bezwaartegencontainerbouwbijcatshuis).

LEVENDE HISTORIE

Catshuis

Het Catshuis, gelegen aan de Adriaan Goekooplaan in Den Haag, is sinds 1963 de ambtswoning van de minister 

president van Nederland en het ontvangstcentrum van de regering. Vandaag de dag is het vooral bekend van de 

vergaderingen die de regering er heeft met het Outbreak Management Team (OMT). 

Het Catshuis werd op aanraden van Constantijn Huygens aangelegd voor Jacob Cats. Het werd gebouwd door 

stadsarchitect Claes Dircx van Balckeneynde. Cats (15771660) was een vooraanstaand dichter, die in 1636 werd 

benoemd tot raadpensionaris van Holland. Cats nam Huis Sorghvliet, zoals hij het zelf noemde, op 14 juli 1652 

in gebruik en zou er op 12 september 1660 overlijden.  

De omgeving van het Catshuis bestond toen nog uit woeste duingronden en het landgoed strekte zich uit van 

de Laan van Meerdervoort en de Groot Hertoginnelaan tot aan het Van Stolkpark.

Door het terrein loopt de Haagse Beek. Het water daarvan werd gebruikt voor de classicistische Hollandse tuin, 

de bagger voor mest, en het zand voor wallen om de tuin tegen stuifzand te beschermen. 

In 1675 kwam het landgoed Sorghvliet in bezit van Hans Willem Bentinck, kamerheer van de latere koning 

stadhouder Willem III (16501702). Zijn zoon, Willem Bentinck, liet in 1738 midden op het dak van het Catshuis 

in de klokkentoren een bronzen klok plaatsen. Het is bekend dat zij een bijenstal hadden, die eind 20e eeuw 

weer is opgebouwd, en nu Bentincks Bijenstal heet.

In de 18e eeuw waren de tuinen en de menagerie van Sorghvliet vermaard. Zij waren vergelijkbaar met die van 

Het Loo. In de 19e eeuw werden tuinen, berceaus, fonteinen en oranjerie vervangen door een uitgestrekt gazon. 

De buitenplaats Sorghvliet werd in 1903 door Adriaan Goekoop gekocht. Hij verkocht de aangrenzende buiten

plaatsen Rustenburg en Buitenrust, waar in 1905 de bouw van het Vredespaleis begon. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd in 1942 begonnen met de aanleg van de Atlantikwall, dwars door Den 

Haag. Ook het Catshuis stond op de nominatie om gesloopt te worden. De familie wist de sloop van het 

Catshuis af te wenden door te wijzen op het historische belang van het Catshuis. 

Slechts drie premiers hebben met hun gezin in het Catshuis gewoond, te weten Victor Marijnen, Jo Cals en Piet 

de Jong. Latere premiers gebruikten het Catshuis slechts als logeeradres en voor vergaderingen en officiële 

ontvangsten. Dries van Agt was de laatste premier, tot op heden, die de ambtswoning daadwerkelijk bewoonde. 

Ruud Lubbers zag er in 1982 van af.
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