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Postbus 12 600
2500 DJ Den Haag

Geachte Burgemeester en wethouders en leden van de Raad,
Onze gemeente Den Haag is grootaandeelhouder in de publiek-private samenwerking WOM
( Wijk Ontwikkelingsmaatschappij Stationsgebied- Oude Centrum Den Haag CV.)
De WOM heeft een plan bekend gemaakt voor de renovatie van een laat Zestiende-eeuws pand
aan de Paviljoensgracht 133-133A. De Vereniging Vrienden van Den Haag constateert dat dit plan
strijdig is met de eerder bekend gemaakte ambities van het college om dit stadsdeel tot
hoogwaardig deel van het historisch centrum te maken.
Bij uitstek de afwezigheid van enige toelichting of bemoeienis van de afdeling Monumentenzorg
baart zorgen. Tot op heden is er nog geen bouwhistorisch onderzoek voorbereid of aangekondigd.
De Vrienden van Den Haag vrezen dat er gesaneerd gaat worden op een wijze waar men later spijt
van krijgt. Vooral met het oog op de ambities om de oude grachten weer open te graven, is een
behoedzaam en verantwoorde restauratie van dit pand geboden. Als immers de Paviljoensgracht
straks weer open is, dan is het bijzonder fraai als de originele grachtenpanden ter weerszijden van
het water weer in volle glorie tot hun recht komen. Dit pand op no. 133, tegenover het Spinozahuis,
verdient het dan ook om op een bouwhistorisch verantwoorde wijze gerestaureerd te worden.
Daarom verzoeken de Vrienden van Den Haag, tezamen met buurtorganisatie het Oude Centrum
en de Stichting SOS, om op korte termijn een gedegen bouwhistorisch vooronderzoek te laten
uitvoeren onder begeleiding van de afdeling Monumentenzorg. Gaarne worden wij daarvan op de
hoogte gehouden, zodat overleg kan plaatsvinden met de WOM om tot een gedegen
restauratieplan te komen. Bijgaand treft u een gevelschets aan ter toelichting op dit verzoek.
Gaarne van u vernemende en altijd beschikbaar voor nader overleg, met vriendelijke groeten,
Henk Bakker,
Voorzitter Vrienden van Den Haag,
Mede namens Peter Drijver, Jan van der Ploeg en Emilie Linssen – van Rossum
Werkgroep levende historie van de Vrienden van Den Haag, bereikbaar
via levendehistorie@vriendenvandenhaag.nl

