
4 maart 2020

Betreft: 

Plesmanweg 1 t/m 6 
Wcie 20200304/201904200 
Bouwen (beginselaanvraag): het bouwen van 3 woongebouwen ter plaatse van het 
achterterrein behorende bij het deels te slopen niet monumentale deel van het 
kantoorgebouw Plesmanweg 1 tot en met 6. 


Geachte leden van de Welstandscommissie,


Graag vraag ik uw aandacht voor de volgende punten:


1. Het gebied van Plesmanweg 1-6 maakt deel uit van het rijks beschermd stadsgezicht. Het 
aanwijzingsbesluit  dateert van 6 september 1996. Bij het besluit behoort tekening MSP/1

43/06: zie p.2. Op die tekening is de Saxofoon (1989 gereed) niet ingetekend. Blijkbaar hoort 
dat gebouw niet tot het beschermd stadsgezicht. Het slopen van de Saxofoon heeft 
toegevoegde waarde voor het beschermd stadsgezicht.


2. De toelichting  bij het aanwijzingsbesluit geeft een nadere typering van te beschermen 2

waarden. De waardering die hieraan wordt gegeven, dient richtinggevend te zijn voor behoud 
en verandering: “De schaal, structuur en beeldbepalende bebouwing in relatie tot het water en 
de uitgestrekte, gevarieerde groengebieden geven aan de verschillende delen van het gebied 
(…) haar bijzondere ruimtelijke kwaliteit.” (Zie ook p.6.)


3. Volgens de Agenda Ruimte voor de Stad is een van de hoofdopgaven: Ruimte voor de 
buitenruimte. Die opgave dient richtinggevend te zijn voor herontwikkeling van Plesmanweg 
1-6.


4. Eventuele nieuwbouw in plaats van de Saxofoon moet in beginsel passen binnen de 
contouren die worden aangegeven in het bestemmingsplan (zie tekening op p.3 en 
hoogtekaart op p.4).


5. Het voorliggende beginselplan doet afbreuk aan de omgeving: de poorttorens domineren 
het monument en de buurt, de aansluiting aan bestaande bebouwing langs Plesmanweg-
Badhuisweg mankeert (zie p.5), hoge bouw langs Kwekerijweg en Kwekerijpad tasten de 
informele landschappelijke omgeving aan, parkeren moet ondergronds.  (Zie ook p.7.)
3

6. Welstand betekent ook: oog hebben voor realisatiemogelijkheden. In de wijk is grote 
weerstand tegen de bekendgemaakte bouwplannen . Doorzetten betekent bezwaar maken en 4

procederen en langdurende verloedering van de omgeving.

7. Op de maatschappelijke agenda staan terugdringen van CO2-uitstoot en stikstofdepositie in 

Natura2000 gebieden. In dat kader betekent welstand mogelijk allereerst: herontwikkeling 
van de Saxofoon op natuurinclusieve wijze.


Frans Jansen

Plesmanweg 128

lid Plesmancommissie 

 http://www.monumentenzorgdenhaag.nl/sites/default/files/beschermd-stadsgezicht/1

aanwijzingsbesluit/
aanwijzingsbesluit%20rijks%20beschermd%20stadsgezicht%20Belgisch%20Park%20Westbroe
kpark.pdf 

 http://www.monumentenzorgdenhaag.nl/sites/default/files/beschermd-stadsgezicht/toelichting/2

toelichting%20rijks%20beschermd%20stadsgezicht%20Belgisch%20Park%20Westbroekpark.p
df 

 Zie voor uitgebreide correspondentie http://www.plesmancommissie.nl 3

 zie http://www.plesmancommissie.nl/documenten/2020-01-28_antwoorden-enquete.pdf 4
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Ontleend aan plankaart-RIS161861d
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Omgeving Plesmanduin, Den Haag
Satellietbeeld & Hoogtes (m +NAP)
Bronnen: Google Maps (file: satellite image),

Actueel Hoogtebestand Nederland (file: AHN2 ruw).
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Bestaande situatie:

de hoogte van de Saxofoon correspondeert met tegenoverliggende bebouwing.





Voorgestelde nieuwbouw is 5 meter hoger:
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Voorstel Plesmancommissie april 2018:
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