Burgy Bouwbedrijf restaureert Elandstraat 10, Den Haag
December 2019 | Elandstraat 10 in Den Haag was het woonhuis van mevrouw Van Dalen, die 8
panden aan Vereniging Hendrick de Keyser schonk. Burgy Bouwbedrijf restaureert het pand uit
1877, in de stijl van architect J.J. Delia. Eind 2019 werd met de restauratie begonnen.
Milan en Mike ontdeden Elandstraat 10 van alle nietmonumentale lagen. Kozijnen, gevels, paneeldeuren,
binnenwanden, keuken worden hersteld en een nieuwe
badkamer en installaties worden toegevoegd. Na de
restauratie wordt het huis verhuurd door
opdrachtgever Hendrick de Keyser.
Mevrouw Van Dalen liet Vereniging Hendrick de Keyser
in 2016 acht monumentale panden na, zeven in Den
Haag en een in Warmond. Na de restauratie van twee
van deze panden, Huis Tuyt aan de Toussaintkade 22 en
Huis de Quack aan Elandstraat 12 in Den Haag,
restaureert Burgy Bouwbedrijf nu Elandstraat 10, drie
generaties lang het woonhuis van de familie Van Dalen.
Het huis op nummer 10 stamt uit 1877 en werd tegelijk
met het huis op nummer 8 gebouwd. De huizen, die
elkaars spiegelbeeld zijn, zijn van het type ‘Delia’. De
naam verwijst naar de architect Johannes Jacobus
Delia, die dit type woonhuis ontwierp. Het huis is een
typisch voorbeeld van een Haagse burgermanswoning,
zoals die in de tweede helft van de 19e eeuw zeer veel
gebouwd zijn in Den Haag. De kenmerkende indeling
met de representatieve ruimtes op de eerste verdieping
is grotendeels behouden. Er is in de loop van de tijd wel
het een en ander veranderd. Bij een verbouwing in
1902 kreeg het huis een uitbouw aan de achterkant,
waar een nieuwe keuken geplaatst werd en de hal
kreeg een granito vloer. In de jaren ’50 van de vorige
eeuw werd de en-suite op de eerste verdieping vervangen door een open boog met aan weerszijden
vitrinekasten. De vroeg 20ste-eeuwse keuken wordt behouden. De originele paneeldeuren, die
waren afgedekt met hardboard beplating, worden hersteld. In de gang zit het stucwerk nog op het
authentieke riet. In de woonkamer is het regelwerk achter de wanden nog intact en vormt de basis
voor nieuwe wanden.
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