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Gelukkig een nog goed herkenbare straat

In dit laatste deel van de serie toelichtende artikelen op de

een speerpunt van ons beleid. Daar waar gebouwd wordt in

nieuwe Visie van onze Vereniging, benadrukken wij het grote

een monumentale omgeving behoort een harmoniërende

belang dat wij hechten aan het behoud en de versterking

benadering uitgangspunt te zijn.

van het gedurende eeuwen gevormde en zó karakteristieke

Daarmee willen wij tot uitdrukking brengen dat ‘het geheu-

Haagse erfgoed.

gen van de stad’ belangrijker is dan een tendentieuze gril en
dat de ambachtelijke kwaliteiten van de bouw in vroeger

In een tijd waarin wij globalisering en diversiteit als positieve

tijden waardering verdienen.

ontwikkelingen verwelkomen is het van belang voor ogen te
houden wat het ene land zo anders maakt dan het andere,

Verdichting van de stad is van alle tijden, denk maar aan de

waarom die ene stad zo anders dan die andere en onze eigen

hofjes en slopjes binnen de singels, toen onze stad in de 19e

wijk zo anders dan die andere wijk.

eeuw enorm groeide. De vorm waarin die verdichting heden
ten dage plaatsvindt, werkt niet zelden destructief uit op de

4

De Vrienden van Den Haag vragen daarom aandacht

omgeving.

om juist die uiteenlopende kwaliteiten van onze stad te

Het is de kunst om te kiezen voor vormen van verdichting

herkennen, te behouden en waar mogelijk te versterken.

waarmee het leefklimaat wordt verbeterd in plaats van dat

Het streven is erop gericht om de verschillende architectuur-

verdichting het woongenot van de bestaande huizen elimi-

stijlen te waarderen en tot uitgangspunt te nemen bij

neert. De dreigende ‘verkamering’ leidt tot verloedering van

noodzakelijk onderhoud van huizen, winkels en infra-

de zo typische Haagse herenhuizen in de wijken rondom het

structurele aanpassingen in de omgeving.

oude centrum, maar ook in andere wijken van rond de

Om die reden blijft het kritisch volgen van bouwplannen

voorlaatste eeuwwisseling.
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t: Piet Heinstraat, Zeeheldenkwartier (foto collectie Haags Gemeentearchief)

RECTIFICATIE
In Ons Den Haag 2019.06 is tot onze spijt een
Met deze benadering willen de Vrienden van Den Haag

foto met onjuist onderschrift gepubliceerd.

waakzaam blijven als monumentale delen van de stad

Het betreft de foto op pagina 5, behorend bij

dreigen te moeten wijken voor de belangen van project

het artikel ‘EEN STADSBREED VERLANGEN’.

ontwikkelaars, die de (inter)nationale architectuurmode

Hieronder de betreffende foto, nu met het juiste

volgen. Dit vereist een alerte houding met oog voor de

onderschrift.

historische waarden van de stad en de bereidheid om ons
steeds weer de vraag te stellen welke kwaliteiten in het
geding zijn en daarom behouden dan wel versterkt dienen
te worden.
Alleen zó kunnen wij onze fraaie stad doorgeven aan de
volgende generaties en komen wij onze missie na:
Het bevorderen van de leefbaarheid van Den Haag met
behoud van zijn karakteristieke waarden.
Werkgroep Levende Historie.

Enthousiaste instemming met ‘wijkinbreng’ van
raadsleden en 2 wethouders tijdens een politiek debat
in de maand februari van het verkiezingsjaar 2018.
Foto Henk Boenders
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