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En dat alles begon in 1974. Een groep prominente 
Hagenaars was zeer bezorgd over de verwaarloosde 
staat waarin de binnenstad verkeerde. Hele straten 
waren dichtgetimmerd, niemand wilde er wonen en 
sloop leek de enige oplossing. Om de verwaarlozing te 
stoppen werd het Monumentenfonds opgericht, dat 
in 1977 zou overgaan in Stadsherstel. Voor de huidige 
directeur Bernard Ferf Jentink - als projectmanager 
bij Stadsherstel begonnen en toevalligerwijs in 1974 
geboren - is die tijd niet zo makkelijk voor te stellen. 
Nu is Den Haag immers een enorm gewilde stad. Ferf 
Jentink: ‘De appartementen in het centrum zijn enorm in 
trek en veel monumenten zijn opgeknapt.’ Dat is – naast 
andere partijen die hierin een rol speelden - zeker ook de 
verdienste van Stadsherstel.’

DiviDenD op je participatie
Stadsherstel is overigens een zelfstandige club, met aan-
deelhouders. ‘Zo is onder meer de gemeente Den Haag 
een van onze aandeelhouders’, zegt Ferf Jentink. ‘Maar 
ook ING, het Oranjefonds, Fonds 1818 en ABN AMRO 
Bank zijn aandeelhouders. Daarnaast hebben we flink 
wat particuliere aandeelhouders, die doorgaans met wat 
lagere bedragen, vanaf 1.000 euro, participeren. Vaak 
zijn het mensen die al jarenlang in Den Haag wonen en 
een bijdrage willen leveren aan de stad. Dat kan je dus 
ook nog doen zonder dat je er verlies op leidt. Want het 
geld dat we ophalen om onze projecten te bekostigen, 
levert ook wat rendement op. De afgelopen jaren ligt het 
dividend rond de 2,5%-3%.’

BeDreigDe panDen
Stadsherstel koopt panden aan die bedreigd worden 
en die ze de moeite waard vindt om te redden. Vaak 

door het te verbouwen tot appartementen, horeca- of 
bedrijfsruimte. ‘We kopen de panden en houden deze 
doorgaans in eigen beheer, ook omdat we graag langdu-
rig invloed willen hebben op de staat van onderhoud. 
Slechts een enkele keer verkopen we een pand dat we 
hebben aangekocht. Overigens transformeren we ook 
regelmatig panden tot heel andere bestemmingen dan 
woonhuis of horeca. Zo hebben we in de Boekhorst-
straat, aan de rand van de Haagse binnenstad, een nieuw 
concept gelanceerd: het Makerskwartier. Dat gaat om 
winkels waarin huurders gevestigd zijn die dingen ver-
kopen die ze zelf maken. Zo zit er een bedrijfje dat van 
oude fietsbanden broekriemen maakt, een ander die glas 
in lood maakt en repareert en weer een ander die onder 
andere lampen maakt van vilt.. Bij iedere huurder gaat 
het dus om specifiek vakmanschap. Soms vakmanschap 
dat dreigt te verdwijnen. Deze huurders vinden we dan 
via ons netwerk van gespecialiseerde makelaars.’

BranDweerkazerne
Een huidig belangrijk project van Stadsherstel is de Sche-
veningse politie- en brandweerkazerne. ‘De brandweer-
kazerne hadden we al eerder verworven, en tot 7 apparte-
menten verbouwd. We hebben nu ook het ernaast gelegen 
politiegebouw verworven: 1.500 m2. Voor ons is dit een 
nieuw soort project: deels is het politiebureau nieuwbouw 
en er zit een ondergrondse parkeergarage in. Met dat 
bijltje hadden we nog niet gehakt. We willen nu boven in 
het politiebureau drie appartementen realiseren en op de 
overige verdiepingen een bedrijfsverzamelgebouw.  Intern 
hoef je beneden niet zoveel aan te pakken om dat bedrijfs-
verzamelgebouw te realiseren vanuit de huidige staat.’

BierDepot
Een ander bijzonder project van stadsherstel Den Haag 
is het voormalig bierdepot van de Bredase bierbrouwe-
rij De Drie Hoefijzers, vlakbij station Holland Spoor. 

Nog niet alle Hagenaars weten 

wat Stadsherstel doet voor 

de stad. Directeur Bernard 

Ferf Jentink: ‘Natuurlijk 

proberen we onze bekendheid 

te vergroten door digitale 

nieuwsbrieven en door actief 

te zijn op sociale media als 

Facebook en LinkedIn. En ook 

bouwdoeken op panden die we 

onderhanden hebben, zoals 

nu het Bierdepot bij station 

Holland Spoor, maken meer 

mensen attent op ons werk. 

Maar de Hagenaars kunnen 

ook een kijkje komen nemen bij 

de open monumentendagen. 

Dan kunnen geïnteresseerden 

onder andere het bierdepot van 

binnen zien.’

StadSherStel 
redt panden van 
de Sloophamer

Het Haagse Stadsherstel zorgt er al ruim 40 jaar voor 
dat toonaangevende monumenten zoals distilleerderij 

Van Kleef, de brandweerkazerne in Scheveningen 
en de Julianakerk van de slopershamer worden 

gered. Door ze aan te kopen, te renoveren en her te 
bestemmen. 

StadSherStel den haag
BErNarD FErF JENtINK, directeur

 

‘Daar zijn we nu volop mee bezig. Dit was een distribu-
tiecentrum van de bierbrouwer uit circa 1900, zoals ze 
destijds in alle grote steden hadden. Alleen die in Den 
Haag is nog gebleven. Een onderdeel van het com-
plex is het voormalige Koelhuis. Het is een bijzonder 
gebouw, onder andere vanwege de betonnen ijsbak. In 
het Koelhuis komt een biologische bakkerij met onder-
steunende daghoreca. Dat gedeelte willen we eind dit 
jaar opleveren. Een ander onderdeel van het complex is 
de oude kantoorvilla. Die gaan we tot 6 huurwoningen 
herbestemmen. Er zit voor ons, naast dat elk gebouw 
zijn eigen unieke kenmerken heeft, nog iets speciaals in 
het project. Twee van die 6 woningen worden compleet 
gasloos, met onder meer luchtwarmte-pompen. Voor ons 
is dat compleet nieuw. We willen hiermee ook ervaring 
opdoen met gasloze appartementen. We hebben al veel 
van dit project geleerd in de projectfase. Als we straks de 
woningen exploiteren zullen we nog meer leren.’ ■
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StadSherStel en het grote publiek


