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DE TOREN IS UIT BETONNEN KWADRANTEN 
OPGEBOUWD, DIE GEDEELTELIJK OVERHOEKS 

GEPLAATST ZIJN.

DE TOREN KOMT UIT DE STEIGER.
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Het vrij gelegen flatgebouw in de Zeestraat, ontworpen door 
architect Henk Wegerif, omvat twee haaks op elkaar staande 
vleugels. In de hoek ervan rijst een 45 meter hoge toren op 
met oud waterreservoir.

Het hele appartementencomplex is constructief opgetrok-
ken als skelet van gewapend beton. De ruimte tussen de 
kolommen is opgevuld met baksteenmetselwerk. Het beeld-
bepalende flatgebouw, uiterlijk bekleed met gele steen, is 
afgewerkt in de baksteenarchitectuur van De Nieuwe Haagse 
School. Het voormalige woonhotel vertoont ook zakelijk-ex-
pressionistische elementen, zoals de langgerekte stroken met 
stalen ramen.

Geschiedenis
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Flatgebouw Willem-
spark, verrezen tussen 1928 en 1931, ingenomen door de 

Duitse bezetter. Oorlogsschade op de buitengevel toont dat 
de toren onder vuur heeft gelegen.
In 1959 is de flat in gebruik genomen door het ministerie 
van Sociale Zaken waarvoor oorspronkelijke wooninterieurs 
ingrijpend zijn gewijzigd. Duin Vastgoed, onderdeel van de 
Palladium Group, werd begin jaren 90 eigenaar. Sindsdien is 
het geheel terug getransformeerd en doet het weer dienst 
als luxe woongebouw.

Oorzaken opsporen
Symptomen van vochtdoorslag, zoutuitbloei en afschilve-
rend pleisterwerk bevestigden al jaren dat de gevels van de 
toren nat waren. Het is in zo’n geval opletten, dat niet alleen 
de symptomen worden bestreden, maar dat ook de oorzaken 
van het probleem worden opgespoord.
Wetenschappelijk onderzoek op de steenmassa leerde dat 
het bouwwerk vanuit huidig perspectief opgetrokken is met 

Blikvanger Flatgebouw Willemspark in Den Haag oogt weer als vanouds

Nieuwe jas voor eigenwijze 
getuige uit interbellum
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Flatgebouw Willemspark in Den Haag is een inspirerend voorbeeld van de 16 luxe woonhotels, die 
tussen de twee wereldoorlogen in Nederland zijn neergezet. Nadat de toren van het complex jaren-
lang last had van bouwfysische problemen, is het monumentale bouwdeel met centraal trappen-
huis voorzien van een nieuwe jas.

OOK HET INTERIEUR OOGT 
WEER MONUMENTAAL.

HET HERVOEGEN VAN HET 
METSELWERK WAS UITDA-
GEND, VOORAL OMDAT GEEN 
ENKELE VOEG HELEMAAL 
DOORGETROKKEN KON 
WORDEN (FOTO JOSEPHA 
KEMPL).
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“In de middeleeuwen had Eymerick een 
verdedigingsfunctie als centrum van 

de vrije heerlijkheid Heeze, Leende en 
Zesgehuchten. Nu is het middeleeuwse slot 

onderdeel van kasteel Heeze.  

Sinds 1760 is de naam van onze familie 
hieraan verbonden. Zelf ben ik hier drie 

tot vier dagen per week aanwezig om van 
alles te regelen. Er is veel te doen. Een 

deel wordt bewoond door mijn vader, de 
museale stijlkamers zijn toegankelijk voor 

publiek en het slot en het koetshuis worden 
verhuurd voor evenementen. Gelukkig 
wordt de stichting bijgestaan door veel 

vrijwilligers. 

Heeze is een van de weinige kastelen in 
Brabant die nog authentiek zijn ingericht. 
Mijzelf spreekt het geheel van het complex 

aan. De gebouwen, de inrichting,  
de omgeving met grachten en landerijen,  

de geschiedenis, ze vormen een uniek 
samenhangend geheel.” 

S.E. baron van Tuyll van Serooskerken 
bestuurslid van de Stichting 

Kasteel Heeze

Monumenten worden met veel zorg omgeven door eigenaren en beheerders. 

Dat is belangrijk en nodig. Net als het kiezen van de juiste verzekering. Al sinds  

1852 heeft Donatus ervaring in het verzekeren van monumentale kerken en  

gebouwen. Als onderlinge maatschappij werken wij zonder winstoogmerk. Wij 

hebben dan ook geen klanten, maar leden. Maak vrijblijvend kennis met Donatus. 

Onze expertise zal u verbazen en verrassen, evenals onze jaarlijkse premierestitutie. 
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fouten. De toren bestaat uit gewapend beton en metselwerk. 
Destijds gold die combinatie als modern, want de ontwikke-
ling van gewapend beton stond nog in de kinderschoenen. 
De historische betondekking voldoet niet aan de huidige 
regelgeving. Voor het ontstaan van koudebruggen tussen 
beton en metselwerk waren nog geen ervaringswaarden. 

Bovendien was de toren door windbelasting en thermische 
uitzettingen van de bouwmaterialen 90 jaar in beweging. 
Damp- en waterdichte voegmortel en een niet ademde bin-
nenafwerking hinderden de natuurlijke droging.

Dampopen
Bij de restauratie is gekozen voor een sanerende ingreep aan 
de binnenzijde en aan de buitenzijde. Traditioneel-intelligen-

te materialen zorgen in de toekomst voor droging, zoutbuf-
fering en een gezond binnenklimaat.
Het gamma van Unilit van de Fabrikant Arte Constructo 
leverde hierbij de beste comptabiliteit voor de bestaan-
de uitdagingen. De geel-gepigmenteerde cementvoeg is 
vervangen door een kalkmortel met natuurlijke beige-tint. In 

plaats van de strakke, doorgestreken voeg, is gekozen voor 
een authentieke voegwerkuitstraling (platvol, geborsteld).
Binnen is gewerkt met een saneerpleistersysteem dat werd 
aangevuld met een laag isolatiepleister op plaatsen waar 
meer condensatieproblemen optreden.
De volledig kalk-gebonden, cement-vrije producten zijn elas-
tisch, volledig omkeerbaar en door de traditionele productie 
historisch verantwoord. Zo kan de toren blijven bewegen.

Partners
Opdrachtgever voor de restauratie was Duin Vastgoed. 

Josepha Kempl – Muurpathologie heeft de toren 
wetenschappelijk onderzocht en de restauratie technisch 

begeleid. Burgy was restauratie-aannemer. Smederij 
Meerkerk heeft de stalen ramen onderhouden en Monks 

Stukadoors het trappenhuis opnieuw gestukt.

Inclusief voorbereidend onderzoek duurde de restauratie 
ruim twee jaar.

FLATGEBOUW WILLEMSPARK 
IN DE ZEESTRAAT TE

DEN HAAG.

ILLUSTRATIE DOOR PAUL 
KERREBEIJN, 1990.


