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Een etage hoger
De agenda van de wekelijkse vergadering van de Welstands-
commissie laat het duidelijk zien: de dakopbouw is populair. 
Mede aangewakkerd door de moeilijke verkoopbaarheid van 
huizen, laten veel mensen hun bestaande huis vergroten. Een 
dakopbouw is dan meestal minder duur en ingrijpend dan 
onderkeldering. Met name bij huizen met twee woonlagen 
wordt een extra verdieping aangelegd. In 2008 en 2009 zijn er 
al 324 aanvragen ingediend. Daarvan zijn er 242 goedgekeurd. 
Dit jaar werd al bijna 90 keer een dakopbouw aangevraagd. 
Langzaamaan wordt Den Haag een etage hoger. >Zie pagina 3.

>Foto: Jurriaan Brobbel
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PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh 
heeft na het reces nog het een en 
ander uit te leggen. Vorige week liet 
hij in dagblad Trouw optekenen dat 
Nederland de nieuwbakken Suri-
naamse president Bouterse moet 
respecteren zoals we dat ook met 
Geert Wilders doen. Die opmerking 
maakte binnen en buiten zijn partij 
veel emoties los. 

Door Theodore Pronk

Baldewsingh relativeerde in het artikel 
in dagblad Trouw de bezorgdheid van Su-
rinamers ten aanzien van het president-

schap van Bouterse. De PvdA-wethou-
der zei dat ondanks alle zonden uit het 
verleden Bouterse staat voor ‘nieuwe po-
litiek die niet meer langs etnische 
scheidslijnen werkt’. Ook wees de PvdA-
er op de vooruitstrevende zaken die Bou-
terse voor elkaar heeft gekregen. Nu hij 
democratisch is gekozen tot president 
van het land moeten Nederlanders hem 
respecteren zoals we in Nederland ook 
Wilders en zijn partij accepteren.
Die boodschap schoot bij menigeen in 
het verkeerde keelgat. PvdA-raadslid Jos 
de Jong liet op Twitter weten: “Herroep 
je uitspraken over Bouterse van gisteren 
in Trouw! Je praat het verleden van Bou-

terse goed! Te idioot voor woorden”. In-
middels heeft Baldewsingh zijn woor-
den genuanceerd en daarmee is De Jong 
gerustgesteld. “Het was mijn eerste reac-
tie. Hij heeft natuurlijk meer verteld, 
maar alleen dat is in de krant gekomen. 
Voor mij is de kous nu af”. Baldewsingh 
heeft namelijk erkend dat zijn uitspra-
ken wat ongelukkig zijn overgekomen.

Drugscrimineel
De overige coalitiepartijen nemen hier-
mee geen genoegen en vinden dat Bal-
dewsingh nog wat heeft uit te leggen. 
Fractievoorzitter Nicolien van Vroonho-
ven van het CDA: “Ik vraag me af hoe hij 

aan die persoonlijke opvattingen komt. 
Je kunt het achteraf wel nuanceren, maar 
als wethouder sta je altijd in je ambt. Daar 
moet je je bewust van zijn. Hij is nog niet 
klaar met ons”. Ook D66 is nog niet con-
tent met de verzachtende woorden van 
Baldewsingh. Fractievoorzitter Rachid 
Guernaoui noemt de uitlatingen onver-
standig: “De vergelijking met Wilders 
slaat nergens op. Bouterse is een veroor-
deelde drugscrimineel. Natuurlijk mag 
Baldewsingh zijn mening hebben, maar 
hij moet ook weten dat hij wethouder is. 
Wat ons betreft moeten we het er nog 
over hebben”. 
De grootste coalitiepartner, de VVD, 

noemt de uitspraken van de PvdA-wet-
houder misplaatst. “De VVD heeft be-
hoefte aan een stabiele coalitiepartner. Ik 
merk dat er binnen de PvdA nogal ver-
deeld over wordt gedacht. Het is jammer 
en onnodig dat dit is gebeurd”, aldus Bart 
de Liefde. Of Baldewsingh zich ook daad-
werkelijk nog in de raad gaat verantwoor-
den, moet nog blijken. Binnen zijn eigen 
partij lijkt daaraan geen behoefte, maar 
coalitiepartners CDA en D66 zeggen nog 
wel opheldering te willen. Voor de VVD 
hoeft dit niet per se, maar zo laat De Lief-
de weten: “De VVD verzet zich niet tegen 
een aanvraag van een debat hierover als 
andere partijen die indienen”. 

Vervolg van voorpagina> Steeds 
vaker verrijst er een nieuwe woon-
laag op Haagse appartementen. Met 
de mogelijkheid om een dakopbouw 
te nemen, probeert de gemeente 
gezinnen in de stad te houden. Maar 
ook in nieuwbouwwijken als 
Leidschenveen en Ypenburg zijn er al 
veel dakopbouwen gerealiseerd. 

Door Miranda Fieret

Over tien jaar moet Den Haag huisvesting 
bieden aan zo’n 505.000 inwoners. Op dit 
moment zijn dat er al een ruime 480.000. 
De Hofstad groeit uit haar jas. Nieuw-
bouwprojecten zijn moeilijk te realiseren 
in deze tijden van crisis. Gezinnen wijken 
uit naar Vinex-locaties of moeten lang 
zoeken naar een ruime maar betaalbare 
woning in de buurt van het centrum. De 
gemeente heeft met de agenda ‘Haagse 
verdichting’ de focus op groei binnen de 
stadsgrenzen gelegd. Om gezinnen in het 
hart van Den Haag te houden, is er een 
simpele oplossing: de dakopbouw. 
De vergunningaanvraag komt binnen bij 
de stadsdelen. De Welstandscommissie 
geeft advies aan het stadsdeel. De com-
missie had alleen afgelopen week al 27 
dakopbouwen op de agenda staan. Als het 
plan positief wordt beoordeeld, hoeft het 
niet te betekenen dat de dakopbouw er 
daadwerkelijk komt. De aanvraag wordt 
namelijk ook getoetst op onder meer de 
technische eisen, of het plan past in de 
omgeving en in het bestemmingsplan. 
Alistair Knol heeft dat aan den lijve onder-
vonden. Momenteel wordt er een dakop-
bouw geplaatst op zijn woning in Benoor-
denhout. “Ik woon hier drie jaar en precies 
zo lang ben ik bezig om toestemming te 
krijgen voor mijn dakopbouw”. Knol wil 
de extra ruimte gebruiken als studio voor 
zijn band Mac Alistair. Maar tot nu toe 
moest hij toch elders onderdak zoeken. 
Meerdere malen verscheen Knol met een 
nieuw voorstel bij de welstandscommis-
sie. “Mijn huis is een vreemde eend in de 
bijt. Het is een bijzonder hoekhuis en be-
schermd stadsgezicht. De dakopbouw 
moet volledig in stijl van de Haagse 
School”. Toch wordt er niet altijd op de-
tails gelet zo als dat bij de opbouw van 

Knol gebeurt. Alleen al in de Van Nijenro-
destraat is veel verschil in afwerking van 
de dakopbouwen. Zo is het kenmerkende 
metselpatroon net onder de rand van het 
dak niet in elke dakopbouw doorgevoerd.

Gezinsuitbreiding 
Knol hoopt in augustus zijn nieuwe etage 
te betrekken. Aannemersbedrijf Dennis 
Blok is verantwoordelijk voor de uitvoe-
ring van de dakopbouw. Het bedrijf heeft 
al veel opbouwen in Benoordenhout gere-
aliseerd. “We moeten het hebben van 
mond tot mondreclame”, vertelt Marcel 
Sterrenburg, werkzaam bij Dennis Blok. 
“We begonnen met dakkapellen en nu 
maken we ongeveer zes jaar dakopbou-
wen in Den Haag”. In gemiddeld drie 
maanden is de nieuwe etage klaar om te 
betrekken. Sterrenburg krijgt steeds meer 
aanvragen voor dakopbouwen. “Ik heb 
het gevoel dat klanten hun huis niet meer 
zo makkelijk denken te verkopen. Maar 
gezinsuitbreiding dwingt ze toch om gro-
ter te wonen. Als ik word ingeschakeld, is 
het vaak zo dat ik binnen een paar maan-
den na de bouw al een geboortekaartje 
krijg”.  Vooral in Segbroek zijn veel dakop-
bouwen verrezen. Dit stadsdeel is koplo-
per met 61 dakopbouwen die de afgelopen 
2,5 jaar zijn gerealiseerd. In Laak wordt 
heel weinig gebruik gemaakt van deze 
manier van je huis vergroten. Vanaf 2008 
hebben slechts 4 huizen er een etage bij 
gekregen. Loosduinen en het Centrum 
blijven ook achter met rond de twintig 
dakopbouwen. Escamp, Haagse Hout, 
Scheveningen en Leidschenveen-Ypen-
burg hebben er vanaf 2008 rond de 40 
dakopbouwen bij gekregen. Vooral de 
laatste in dit rijtje is opmerkelijk. Juist 
Leidschenveen en Ypenburg moesten 
ruimte bieden voor gezinnen. 

Pioniers
De dakopbouw is een nog vrij nieuwe ma-
nier om je huis uit te breiden. Zo was het 
tien jaar geleden nog niet eens mogelijk 
om je woning op deze manier te vergro-
ten. Pioniers waren bewoners van de 
Bloemenbuurt. Daar was regelmatig 
vraag naar de mogelijkheden voor een 
dakopbouw. Maar in 2004 laaide ook de 
discussie op of een dakopbouw wel dé ma-

nier was om de diversiteit in de wijk te 
houden. Architect Otto Das heeft de situ-
atie op de voet gevolgd. “Er was eerst ge-
weldige weerstand in de buurt. Mensen 
waren bang dat ze veel meer schaduw in 
hun tuin zouden krijgen. Nu is het rede-
lijk geaccepteerd. Ik ken mensen die eerst 
volledig tegen een dakopbouw waren en 
er nu zelf één hebben”. Volgens Das is er 
veel beleid gevoerd op het fenomeen dak-
opbouwen. Zo werd in de Bloemenbuurt 
voor het eerst onderzoek gedaan naar be-
zonning. Het was bijvoorbeeld niet moge-
lijk om een dakopbouw te plaatsen op de 
laatste woning van het blok die direct ge-
legen is aan de tuin van een hoekwoning 
van het hieraan grenzende woonblok. Dit 
had anders teveel negatieve gevolgen zo-

als afname van zonlicht, verlies van uit-
zicht en minder privacy voor de directe 
buren. 
Een recente kwestie over de opmars van 
dakopbouwen speelde zich af op Scheve-
ningen. De gemeente had toestemming 
gegeven voor de uitbreiding van wonin-
gen aan de Zeeweg, Schuitenweg en de 
Wassenaarsestraat. Bewoners van de wijk 
voorzagen dat het aantal zonuren in hun 
tuinen flink zou afnemen. Echter, het on-
derzoek dat in opdracht van de gemeente 
is verricht, heeft niet ter inzage gelegen 
met het bestemmingsplan. De Raad van 
State heeft het beroep van de bewoners te-
gen de gemeente daarom gegrond ver-
klaard.
Afgelopen jaar was er een subsidierege-

ling van kracht voor de wijk Rustenburg-
Oostbroek voor veertig dakopbouwen. 
Toen de belangstelling matig bleek, werd 
de regeling uitgebreid en konden bovene-
tages in de hele stad aanspraak maken op 
de subsidie. Per opbouw werd er maar 
liefst 25.000 euro aan subsidie verstrekt. 
De bewoners krijgen hiervoor advies en 
ondersteuning van de Serviceorganisatie 
‘Vergroot je Woning’. Toen in april de sub-
sidiepot leeg was, bleek een aantal Hage-
naars net naast het geld te grijpen. Daar-
om heeft de gemeente 500.000 euro uit 
het budget voor het samenvoegen van 
woningen gehaald. De gemeente ver-
wacht dat dit bedrag begin september op 
zal zijn. Een vervolg op de subsidierege-
ling zit er op dit moment niet in. 

Ontdekking
Tijdens de restauratie van de Passage is een nieuwe signering in de terrazzovloer ontdekt. In de rotonde werd zowel 
een pilaar als het vloergedeelte ontmanteld en warempel: de terrazzovloer herbergde de naam van de firma Gobesc-
ki. Het bedrijf tekende in 1929 voor de aanleg van de terrazzovloer in de nieuwe arm van de Passage naar de Hofweg.  
In 1885 werd de vloer in het luxe winkelcentrum aangebracht onder leiding van Giovanni Battista Gobeschi. Hij was 
één van de eerste Italiaanse terrazzieri die zijn zaken had uitgebreid naar Nederland. Gobeschi liet zijn handtekening 
in marmerstukjes achter voor de ingang van Passage nummer 11. Andere signeringen zijn aangebracht tijdens 
renovaties in 1977 (bij nummer 44-46) en in 2006 (voor nummer 59). > Foto: Stichting Haags Industrieel erfgoed

Verschillende culturele instellingen 
hebben afgelopen week post 
gekregen van de PVV. Raadslid 
Machiel de Graaf stuurde ze geen 
attent bedoeld ansichtkaartje vanaf 
zijn vakantieadres of een penvriend-
briefwisseling, maar een verzoek om 
inzage te geven in hun jaarrekenin-
gen. GroenLinks bestempelt dit als 
onzinnig en overbodig.

Door Theodore Pronk

De PVV-fractie heeft verscheidene ge-
subsidieerde instellingen gevraagd inzage 
te geven in hun jaarrekening van 2008-
2009. Hoewel die tijdens de laatste raads-

vergadering van het politieke seizoen nog 
door de raad zijn goedgekeurd, wil De 
Graaf toch nog graag extra inzicht in de 
uitgaven. Met name culturele stichtingen 
zijn aangeschreven. “Het is een uitgebrei-
de steekproef waarmee we inzicht willen 
krijgen in de subsidiestructuren”, aldus de 
PVV’er. De Graaf zegt al veelal positieve 
reacties te hebben gehad. Volgens hem 
zijn ze coöperatief. Van een hetze of klop-
jacht is volgens het PVV-raadslid geen 
sprake. Dat niet alle instellingen, maar 
een selectie het verzoek heeft gekregen, 
impliceert een willekeur. De Graaf ont-
kent dat. Hij zegt bezig te zijn met een op-
rechte poging informatie te verzamelen, 
zodat hij zijn controlerende taak optimaal 

kan uitvoeren. “We hebben het wel wat 
breder getrokken. Ook een aantal wel-
zijnsorganisaties hebben we om ophelde-
ring gevraagd. Voor sportverenigingen 
hebben we nog geen tijd gehad”.  
GroenLinks-raadslid David Rietveld 
vindt het vakantiewerk van de PVV alles-
behalve nuttig. “Het is overbodig omdat 
gesubsidieerde instellingen verantwoor-
ding afleggen aan de gemeente. Onzinnig 
is het omdat de jaarrekeningen van 2008-
2009 al door de raad zijn goedgekeurd. Je 
kunt er dus niets meer aan veranderen”. 
Rietveld ziet de brievenschrijverij van De 
Graaf dan ook vooral als ‘bezigheidsthera-
pie’ van de gemeenteraadsdebutanten. 
“De instellingen krijgen geen geld om vra-

gen van de PVV te beantwoorden. Het is 
een beetje flauw van ze. Maar ach… Ze zit-
ten er net”, zegt Rietveld.
Eelco van der Lingen van kunstenaarsini-
tiatief NEST is één van de ‘gelukkigen’ die 
de PVV-brief op zijn deurmat vond. Hij 
lijkt bepaald niet onder de indruk van het 
verzoek en wijst erop dat zijn stichting 
pas sinds het najaar van 2008 bestaat. 
“Volgens mij moeten ze gewoon bij OCW 
van de gemeente zijn voor de cijfers. Als ze 
willen weten wat er met subsidies ge-
beurt, moeten ze op 7 augustus maar naar 
de opening van Summernest komen. Dan 
exposeren alle kunstenaars die bij ons in 
het DCR-gebouw zitten. We hebben ze 
overigens in de aanloop naar de gemeen-

teraadsverkiezingen al eens uitgenodigd 
voor een cultuurdebat, maar toen hebben 
we geen enkele reactie gekregen”.

De spontane steekproef van de PVV om 
informatie boven tafel te krijgen, mag dan 
ook opmerkelijk worden genoemd. Im-
mers, hun standpunt ten aanzien van cul-
tuuruitgaven is zeer helder. Die moeten 
namelijk tot het minimum worden terug-
gebracht. De Graaf erkent dat nieuwe in-
formatie hoogstwaarschijnlijk niet zal lei-
den tot een koerswijziging op cultuur. 
“We vinden het onzinsubsidies, maar 
misschien kunnen we straks wethouder 
De Jong helpen bij haar kaasschaafmetho-
de”, aldus De Graaf.

Culturele instellingen krijgen vakantiewerk

Coalitiepartijen nog niet klaar met Baldewsingh 

In de ban van de dakopbouw
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moest hij toch elders onderdak zoeken. moest hij toch elders onderdak zoeken. 
Meerdere malen verscheen Knol met een 
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Knol gebeurt. Alleen al in de Van Nijenro-Knol gebeurt. Alleen al in de Van Nijenro-
destraat is veel verschil in afwerking van destraat is veel verschil in afwerking van 
de dakopbouwen. Zo is het kenmerkende de dakopbouwen. Zo is het kenmerkende 
metselpatroon net onder de rand van het metselpatroon net onder de rand van het 
dak niet in elke dakopbouw doorgevoerd.

Gezinsuitbreiding 
Knol hoopt in augustus zijn nieuwe etage Knol hoopt in augustus zijn nieuwe etage 
te betrekken. Aannemersbedrijf Dennis te betrekken. Aannemersbedrijf Dennis 
Blok is verantwoordelijk voor de uitvoe-Blok is verantwoordelijk voor de uitvoe-
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al veel opbouwen in Benoordenhout gere-al veel opbouwen in Benoordenhout gere-
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mond tot mondreclame”, vertelt Marcel mond tot mondreclame”, vertelt Marcel 
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ter te wonen. Als ik word ingeschakeld, is ter te wonen. Als ik word ingeschakeld, is 
het vaak zo dat ik binnen een paar maan-het vaak zo dat ik binnen een paar maan-
den na de bouw al een geboortekaartje 
krijg”.  Vooral in Segbroek zijn veel dakop-
den na de bouw al een geboortekaartje 
krijg”.  Vooral in Segbroek zijn veel dakop-
bouwen verrezen. Dit stadsdeel is koplo-


