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Italiaanse populieren van het
L O'IU I HOIIÀS S.HLIJT]ER

J.\tr van Overloopplantsoen bedreigd



Wat is er aa,n de ha

Herengracht l2
Onlangs is opnieuw een verllouwingsaan-
vraag ingediend voor Herengracht- 72, v'raat-

bil íeaà.om monumentale waarden in het

oand verloren dreigen te gaan Her is nier

à" ..rr,. keer dar d. Waakhondtn 7i6[ over

dir plan buiqen. Al in 2001 hebben wii onze

,org.n g.r.,iIover Je Jramarische bouwktrn-

diqi toestand ven dit riiksmonttmrnr en

oo-k d" ingrijpende restauratieplanlel d1e

nadien ziiÀ ingediend hebben wij kritisch
beoorJeeld. InÁiddels is her pand wind- en

sarerdrcht en Je gevel aan de gracht heeÍr

rveer veel van ziln oude luister herwonnen'

De ingrripende renovarje en resrauratie ziin

echteiniet zonder de nodige problemen ver-

lopen en nog altijd niet voltooid' Nadat de

oorsoronkelijkc eigenaar. die her pand in
tS-) had aangekocht en in de daaropvol-

sende decennia tot een troosteloze bouwval

ïi.t .r..*o.d.n, het monument verkocht, is

het noc enkele malcn in andere handen over-

g.guurtL De praktische en financiële bezwa-

i.ío- de várbouwing tot een goed einde te

brensen waren blijkbaar te groot, ondanKs

dut í een al in 2006 goedgekeurd verb-ou-

wingsplan voorlag. De huidige :1g,t"uut 
k:l

dan ook qoed weten waaraan 21, begon DIJ

uu,lkoop àn het pand. In overleg me1 8919.111

Mot,-rÁ.tt.t en Archeologie was al duideli jk

vastgelegd aan welke randvoorwaatden een

verb-otrt".-ing diende te voldoen, om maximaal

behoud van de nog aanwezige mcnllmentale
waarden te garanderen. Het is dan ook ver-

bijsterend dat in augustus een aanvraag 1s

insediend om de monumentale trap in het

voórhuis naar de eerste verdieping' tussen

de zalen aan de voor- en achterzijde van het

voorhltis gelegrn. te slopen en de resranren

re verzasen ren behoeve van een nieuwe trap'

Onbegrljpelijk is echter dat het stadsdeel.nu

van plan is voor deze ingreep verSunnrng

re verlcncn, onJanks her ontbreken van de

noodzaak van deze ingreep cn ondanks een

necarieF advies van de Commissie voor \{/el-

,,u"nd ..t Monumenten. Door het verwijderen

van de trap kan namelijk de ingang naar het

souterrain verplaatst worden en 1s op de eer-

ste verdieping iets meer ruimte beschikbaar

voor onder meer sanitaire ruimten' De eige-

naar beroept zich op de financiële noodzaak

van deze ,ngreep: krijgr zii de ger raagde ver-

cunninq njet, Jan zal dc vcrbouwlng nret ol

íll".n À., grore verliezen algerond kunnen

worden. Voár h.r Dageli;ks Bestuur vrn hec

stadsdeel is deze argumentatie' die sterk naar

chantaqe riekt, van doorslaggevend belang

in zijn beslissing dr vrrgunning roch.re vtr-

lenen. In een zienswijze hebben wij onze

bezwaren tegen het voornemen de vergun-

nins te verlenen kenbaar gemaakt, het Dage-

lijks Bestuur is nu aan. zet. \íij blijven cleze

zaak met argusogen volgen.

Daaid Mulder

Italiaanse populieren va-n h,et J'{'
.rán overlóofPlantsoen bedreigd
In de PlantagË 

^it d. rust danig verstoord

door een aanvÍaag voor een kapvergunnlng

voor twee ItaliaaÀse populieren in het J'\(/'
r an Overlooltplanrsoen. naast her voorma-

lige ZeemanÍatoratorium, Plantage Muider-
giucht 4. \íat is het geval? De l-roogopgaande

Ën-"t voor de noordrvestgevel van het

monumentale laboratorium, ter lveerszijden

van een fraaie fontein uit de bouwtiid, blij-

De twee bedreigde popalieren aan weerszijden ttan

bet fonteintle in hi J '\Y/' uan }aetloopplannoen

(fota: T homal S ch /ijPer)

ken niet langer in de openbare ruimte, maar

in de privétuin van een bewoner in het tot
oooorri.-.r-rr.n verbouwde pand te staan'

Teueliik met her pand is namelijk enkele

iaËn c.eleden door de UrA ook een rot het

*eburï behorende srrot'k grond van acht
"-.,a, ,roo. de noordwestgevel van het labo-

ratorium aan een projectontwikkelaar ver-

kocht. Veel gebruikswaarde zal het voor de

eigenaar van het bijbehorende aPpartement

*Ël .ti., hebben, er is immers vanuit de

woning geen directe toegang tot deze 'tuin"

Desondanks kan de onderhavige kapaanvraag

wel beschouwd worden als poging tot priva-

tisering van de tot nu toe openbare ruimte 
..

Aan .i"e zorgvuidige uitvoering en-detail-
lering en dè hoogwaardige materialen van

het gebouw is goed afleesbaar dat het oor-

spronkelijk nier allern qen ruiver weten-

sihapp.liike functie vervulde maar ook een

belangrijke representatieve uitstraling had'

Het láboratoriumgebouw gold als het ware

als het (internationale) visitekaartje van de

Universiteit en de natuurwetenschappeLijke

afdeling. De groenaanleg in het belendende

plantsoen -oàkt" deel uit van de architecto-

.rirch. opr.t van het gebouw, zoals goed te

zien is op historische foto's, vervaardigd kort

na de ingebruikname van het laboratorir'rm'

Daarop ii te zien dat de zijgevel.als monu-

-..r.Jl" beëindiging van het plantsoen is

opgevat. De Italiáani. pop^ulieren \ormrn Je

groene omlijsting ran de tontttn sn trr<Kcll

ïanuit het piu.t,ó"n de blik van cle bezoeker

naar,lit versrilde hoek je.

Het is in dat licht bezien opmerkelijk dat het

staclsdeel nu constateert dat de bomen schade

aan de gevels en fundering van het.gebouw

zou.lenï.roorzaken. De schade aan de funde-

ring kunnen wij weliswaar niet controleren,

maár is, gezien het feit dat het laboratorium

oD een uiterst zware betonnen fundering

,,'uur, .rg onwaarschijnlijk. Ook de geconsta-

teerde schade aan daklijsten en goten 1s sterK

overdreven. Bij normaal onderhoud van cle

goten en het tijdig bijsnoeien van de bomen

Ë.,nrt.n veel problemen voorkomen worden'

Dat de bomà oud zijn mag op zichzelf ook

geen reden ziin een kapveryunning re rer-

í".ter,, ,olu.tg zii nog vioal ziin dienen zii

behouden te blijven.
Het gebouu' en de groenaanleg in het J'\7'
van Óverloopplantsoen ziin in samenhang

met elkaar ortt*otp.tt en getuigen daarmee

van de hoge ontwerpkwaliteit van de Dienst

der Pr-rblieke \íerken ti jdens het inter-

bellum. In het meest ideale geval wordt de

groenaanleg bij de gevel opgenomen in de

iedengevende beschrijving in het monumen-

,.n..!ir,... In elk geval dient voorkomen te

wordËn det de nieuwe eigendomssituatre tot

het rerdwijnen van dir uniekc ensemble zal

leiden.

Dauid Mu/der

15 BINN ENS:rÀD \ oktober2010


