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Huidige situatie van de Seyss inquartbunkef [Coogtemaps]
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Rijksvastgoedbedrijf & Gemeente Wassenaar

Inleiding
Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van de Bunker Seyss-Inquart, gelegen aan de Therese
Schwartzestraat te Wassenaar. Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens het complex af te stoten
en heeft met de gemeente V,össenaar en de Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een
verkenning uitgevoerd ten behoeve van uitgangspunten en randvoorwaarden voor de mogelijkheid
tot herbestemming. Deze notitie bevat de uitkomsten van deze verkenning. Het spreekt voor zich
dat de herontwikkeling van dit complex rekening houdt met de cultuurhistorische waarden van dit
monument'. De notitie bevat naast concrete eisen en wensen ook aandachtspunten. Tot slot geeft de
notitie inzicht in de mogelijke vervolgstappen.
De inhoud van deze notitie zal in belangrijke mate richtinggevend zijn voor de beoordeling van
plannen door de gemeente. Dit document dient dan ook als leidraad. Voor transformatie en/ of
bestemmingswijziging is bestuurlijke besluitvorming nodig.

Leeswijzer
De Nota van Uitgangspunten bevat 7 hoofdstukken. Hoofdstuk 1 gaat in op de aanleiding van de
ontwikkeling, beschrijving van de huidige situatie zowel op stedenbouwkundig als gebouwniveau. In
hoofdstuk 2 komt het relevante beleid en de planologie aanbod. De kaders voor de herontwikkeling
worden beschreven in hoofdstuk 3. waarna in hoofdstuk 4 de beoordelingscriteria worden toegelicht.
De aanvullende voorwaarden en uitvoeringsaspecten voor de beoogde herontwikkeling komen
aanbod in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 gaat in op de procedures. Ten slotte wordt de communicatie
strategie toegelicht in hoofdstuk 7.

'De cultuurhistorische waarden hebben daarbij niet alleen betrekking op de architectonische bouwkundige aspecten, maar ook op de
immateriële. Zie daar voor ondermeer de Nota 'Erfgoed om bij stil te suan'.

Bunker Seyss-Inquart Wassenaar
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Bouwfases [RVB] en fote^eelden van de btmker in 1947 [BDH|.
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1.1

Gebouw

De Seyss-Inquartbunkef werd in 1942 door de Duitse bezeners
gebouwd op het terrein van de historische buitenplaats
Clingendael(zie
kaart incl. gemeentegrens). Het
perceel is door sloten omgeven en bereikbaar vanaf de Van
Brienenlaan. Aan de overzijde van de laan staat de voormalige
Prinses Julianakazerne. Deze werd in de Tweede Wereldoorlog
als SS'kazerne gebouwd op de locatie van boerderij ’t Uilennest,
die bij de buitenplaats Oosterbeek hoorde. De Van Brienenlaan
vormt de grens van Clingendaei en Oosterbeek. Beide
buitenplaatsen zijn eigendom van de gemeente Den Haag, maar
liggen in de gemeente Wassenaar. Ze maken deel uit van een

luchtafweergeschut.

Bij de aanleg van loopgraven en kleine geschutbunkers (Tobruks)
werden hoogteverschillen in het terrein aangebracht. Hierdoor
werd de schaduw van de bunker korter en viel het complex
vanuit de lucht minder op (zie: Bouwhistorisch Onderzoek, BBA
2017).

landgoederenzone met tientallen buitenplaatsen, die zich van
Den Haag tot Leiden uitstrekt. De bunker en het bijbehorende
perceel zijn eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB).
Clingendaei en Oosterbeek zijn rijksmonumenien, sinds 2015
heeft de bunker ook die status. De Prinses Julianakazerne is een
gemeentelijk monument.

De bunker is een groot en indrukwekkend gebouw. Anders dan
gebruikelijk bij bunkers, zijn verschillende functies in een gebouw
verenigd. Hieruit spreekt een gevoel van onaantastbaarheid
en ongenaakbaarheid. Het is een paradox: een zichtbaar
en imponerend machtscentrum, dat in een alledaagse
verschijningsvorm is verhuld. Dat het gebouw hier stond was
nimmer een geheim. Maar waar het precies voor diende en wat
er binnen gebeurde, bleef tijdens de Tweede Wereldoorlog en in
de Koude Oorlog een raadsel. Aan de bunker is niets wat het lijkt.
De historische betekenis, de unieke vorm. de representatieve
uitstraling en de uitzonderlijke combinatie van verschillende
functies binnen in de bunker maken het complex uitzonderlijk en
van een zeer hoge cultuurhistorische waarde.

De Seyss-Inquartbunker is van grote historische en
cultuurhistorische betekenis. Seyss-Inquart liet een bunker
bouwen die aanzienlijk groter was dan die waarover Hitler
onder de Reichskanzlei in Berlijn beschikte. De bunker is
uitzonderlijk door zijn massa en verschijningsvorm. Ook valt de
representatieve, verzorgde architectuur op. Onder een bouwwerk
van 30 bij 60 meter met een enorm massief en gesloten schilddak
schuilt een betonnen bunker van 12.5 bij 50 meter. Het geheel
heeft een bruto vloeroppervlakte van 5.ooom'. Camouflage
en verdediging waren leidend voor de inrichting en afwerking
van het geheel. Het bouwwerk doet aan een boerenschuur
denken. Op het dak staan twee observatietorens vermomd als
enorme schoorstenen, die oorspronkelijk voorzien waren van

Beknopte bouw- en gebruiksgeschiedenis
De bunker werd gebouwd in opdracht van Rijkscommissaris
Arthur Seyss-Inquart, de hoogste machthebber in Nederland
gedurende de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Seyss-Inquart vestigde zich in 1940 in het hoofdhuis van
Clingendaei. Mede op aandringen van Hitler liet hij op ongeveer
400 meter van zijn huis een schuilplaats bouwen. Zo kreeg
Clingendaei een voor een buitenplaats ongebruikelijk bouwwerk,
dat bovendien een schakel werd in de Atlantikwall. Deze
5.000 kilometer lange verdedigingslinie van Noorwegen tot
de Frans-Spaanse grens was bij het regeringscentrum van Den
Haag opgebouwd uit Stützpunkt Clingendaei en Stützpunkt
Scheveningen.

Bunker Seyss-Inquart Wassenaar

Stützpunkt Clingendaei bestond uit onder meer tankgrachten,
een kazerne en bunkers. Bijzonder aan de bunker van SeyssInquart was het afwijkende ontwerp en de financiering van de
bouw, die direct uit Berlijn kwam. Ongebruikelijk was ook de
combinatie van funaies: commandopost en schuilplaats van de
Rijkscommissaris, zijn staf, de 5S-commandant en de troepen
in de SS-kazerne. Doorgaans werd iedere functie in een aparte
bunker ondergebracht. De SS-kazerne, later omgedoopt tot
Prinses Julianakazerne, werd gebouwd voor de huisvesting van
de troepen van het Stützpunkt.
Na de Tweede Wereldoorlog stond de bunker enkele jaren
leeg. In 1948 werd het gebouw in gebruik genomen door de
Koninklijke Landmacht als crisiscentrum voor de Bevelhebber
van de Landstrijdkrachten (BLS) en zijn staf, die in de
naastgelegen Prinses Julianakazerne waren gelegerd. Zo speelde
de bunker een belangrijke rol tijdens de Koude Oorlog. Na de
val van de muur (1989) verhuisde het crisiscentrum naar het
Ministerie van Defensie op het Plein. De bunker bleef in gebruik
bij Verbindingen, maar raakte steeds meer verouderd. De stap
van analoog naar digitaal werd niet gezet. Zo kwam er een einde
aan een tijdperk. Na de verhuizing van het hoofdkantoor van
de Landmacht naar Utrecht, werden de kazerne en de bunker in
2014 aan het Rijksvastgoedbedrijf overgedaan. Eind 2016 is de
kazerne verkocht: deze wordt herontwikkeld voor woningbouw.
De bunker kende ondertussen een achterstallig onderhoud.
Door het Rijksvastgoedbedrijf zijn daarom in 2019 de nodige
herstelwerkzaamheden uitgevoerd om verdere aantasting van
dakopbouwen, de riolering, de houten kozijnen en delen van het
beton.
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Bouwfases
De bouw van de bunker begon in 1942. De bouw- en
ontwerpgeschiedenis is in detail beschreven in het
bouwhistorisch onderzoek en ruimteboek (BBA, 2016}. Het
ontwerp van de bunker is van de hand van architect August
Kubiza, met mogelijke medewerking of supervisie van Karl
Gonser. De bunker is in eerste instantie als Luftschutzbunker
(een schuilplaats voor luchtaanvallen) ontworpen.
In totaal zijn zes bouwfasen te onderscheiden (zie pagina 8):
1. Ontwerp en bouw (1942): de bunker bestaat uit twee
bouwlagen met daarboven een groot schilddak met de nok in
noord-zuidrichting. Op de nok werden twee observatietorens
ingericht. De muren waren van gewapend beton. 2.5 meter dik.
De bunker kreeg twee ingangen (aan de noord- en zuidzijde),
verder zijn de gevels gesloten. Inwendig werd de bunker in
de langsrichting verdeeld in twee zones: de zuidzijde omvat
de installatieruimtes en het appartement van Seyss-Inquart
(op de begane grond). De noordelijke zone werd gevuld met
de slaapvertrekken van de manschappen en de gang die de
verdieping ontsluit. Op de uiteinden van de bunker verbonden
twee trappenhuizen de begane grond met de eerste verdieping
en het dak. De eerste verdieping werd in eerste instantie alleen
bestemd voor legeringsruimten en een rondgaande gang.
Rondom de betonnen kern (op begane grond niveau) werden aan
de buitenzijde loggia’s gebouwd.

voor Hanns Albin Rauter (de hoogste bevelhebber van de SS in
bezet Nederland en verantwoordelijk voor de verdediging van de
Stützpunkten Scheveningen en Clingendael).
3-5. Tijdens de oorlog vonden doorlopend aanpassingen aan
de bunker plaats. Fase drie was het dichtzetten van de loggia
naast de zuidelijke ingang, begin 1943. Hierdoor ontstonden
ruimtes voor onder andere de watervoorziening en olietanks.
Fase 4 bestond uit de toevoeging van een keukenbunker aan
de oostzijde. Dit is een apart volume, buiten de grote dakkap.
De laatste bouwfase in de Tweede Oorlog beperkte zicht tot de
toevoeging van een bakstenen berging met betonnen dak ten
zuiden van de keukenbunker.
6. Tijdens de Koude Oorlog (1945-1991) werd de bunker
aangepast aan de wensen van de Bevelhebber van de
Landstrijdkrachten (BLS) en zijn staf. De verbouwing
bestond onder meer uit het samenvoegen van de meeste
legeringsvertrekken. Ook werden beide appartementen
grotendeels ontmanteld en op de wanden voorzien van
zachtboard. De installaties werden eind jaren vijftig vervangen.
Oe noordelijke ingang veranderde in een goed afsluitbare
nooduitgang en een aantal vertrekken aan de noordzijde van de
begane grond werd samengevoegd tot een drietal grote ruimtes,
waarin delen van de gang werden opgenomen.

te ervaren: de buitenplaatsen en de Prinses Juliana Kazerne.
Oe bunker bevindt zich op een ‘groen eiland', tussen twee
buitenplaatsen. De bunker hoort bij buitenplaats Clingendael.
maar vormt ook een ensemble met de Prinses Julianakazerne
op de buitenplaats Oosterbeek. De kazerne had (vanaf de bouw
tot het einde van de Koude Oorlog) een functionele relatie met
de bunker, maar verschilt daar in ruimtelijk en architectonisch
opzicht sterk van. De relatie met de omgeving wordt versterkt
door de aanwezigheid van historische verbindingswegen met
bijbehorende groen- en waterstructuren en zichtlijnen. Het
perceel van de bunker is in de oorlog ingericht met het oog op
verdediging en camouflage: loopgraven, geschutbunkers, een
terreinophoging en een groene inrichting met gras en bomen.
De perceelgrenzen, bestaande uit de slotenstructuur en een
■transparant’ hekwerk benadrukken het karakter van een ‘groen’
eiland - een bewust gekozen karakter om de functie van het
gebouw zo min mogelijk te verraden.

2. Kort na de bouw volgde de eerste verbouwing (1942-43),
waarbij het complex behalve als schuilplaats ook onderdeel werd
van de verdedigingslinie rondom Den Haag. Hiervoor werden
ingangsverdedigingen en een rondgaande loopgraaf met vier
tobruks (geschutbunkers) aangelegd. Op de verdieping boven het

De bunkeren het perceel kunnen in vijf zones worden verdeeld
(zie pagina 12). elk met een eigen sfeer. Hiermee kan de logica
van de ruimtelijke opbouw van de bunker worden gevat. Deze
zones zijn:

B: het hort van de bunker
Deze zone omvat de kern van de bunker: een doosvormige
betonnen bunker met twee toegangssluizen, twee
trappenhuizen, installatieruimtes, vertrekken voor de
manschappen en de appartementen van Seyss-Inquart en
(vermoedelijk) Rauter. In het interieur van de bunker zijn
in de periode van de Koude Oorlog een aantal wijzigingen
doorgevoerd. De eerste verdieping van de bunker is het minst
gewijzigd. Het belangrijkste materiaal van de bunker is beton metersdik. De afwerking is op sommige plekken nog zichtbaarmet houten timmerwerk uit de Duitse periode en bijzonder veel
zachtboard uit de Koude Oorlog. De bunker gaat schuil onder een
enorm schilddak.

appartement van Seyss-Inquart kwam een tweede appartement
voor ‘de bevelhebber van een regiment' - vermoedelijk bestemd

A; het perceel van de bunfter
Op het perceel is de relatie van de bunker met de omgeving

Ode keukenbunker
De keuken werd in 1943 in een apart bouwvolume

Ruimtelijke opbouw

Bunker Seyss-Inquart Wassenaar
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Links: Seyss Inquardsunker (links) en Prinses Julianakazeme (rechts).
rechts; De bunker gezien vanuit de Wassenaarseweg.
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ondergebracht, dat niet onder het grote schilddak ligt. Het is
een gespiegelde, dubbele standaardbunker. 'Regelbautype
645’- Van buiten is de keuken goed ais bunker herkenbaar.
Cultuurhistorisch gezien is deze zone net zo van waarde als de
rest van het complex. De keu kenbunker werd een jaarna de
bouw van de bunker toegevoegd en heeft een eigen toegang en
verdedigingsmechanisme. In het interieur is de keukeninrichting
deels bewaard gebleven uit de periode van de Koude Oorlog.

D; de verhullende schil om de bunher
Het hart van de bunker (zone B) is verstopt onder een groot
en hoog schilddak, dat diende om de aanwezigheid van de
bunker vanaf de straat en uit de lucht te verhullen. De betonnen
wanden aan de zijde van Clingendael werden beschilderd met
een baksteenmotief. Rondom de eigenlijke bunker ontstond
een soort veranda onder de grote dakkap. Oorspronkelijk waren
deze ruimtes half open. In de laatste oorlogsjaren en tijdens de
Koude Oorlog zijn ze met metselwerk dichtgezet en ingericht als
technische ruimtes, berging en garage.

F: de ruimte onder het dak
Deze zone omvat de ruimte tussen de bunker en het betonnen
dak. Bijzonder is de imposante ruimtelijkheid onder het dakvlak
met zicht op de betonnen spanten en de bimsbetonplaten van
de dakkapconstructie. De hoogteverschillen van de vloeren (de
bunker zelf) en de vides versterken de ruimtelijke werking onder
hel dak. De observatietorens op het dak zijn met trappen vanuit
de bunker te bereiken.

1.2

Stedenbouwkundige context

De bunker ligt verscholen in het groen van Clingendael.
Van dichtbij (en vanuit de lucht) valt zijn ongebruikelijke
verschijningsvorm wel op: groot, gesloten en voorzien van een
hoge kap. De bunker vormt een ensemble met de naastgelegen
kazerne, maar beide gebouwen hebben wel elk een eigen sfeer.
De bunker past in het landschap van de buitenplaats, met een
groene setting en een afscheiding van sloten. Het is als het
ware een kamer in de buitenplaats, net als de Japanse tuin. het
Sterrenbos en de Oudhollandse tuin. Alleen de afrastering (met
hoge hekken) werkt ietwat vervreemdend in deze context. De
kazerne ademt meer de sfeer van een dorp of stad, en heeft een
stenige setting. Er is een entreepoort en het terrein is omgeven
door gemetselde kades.
De ruimtelijke context van de bunker wordt gevormd
door de structuur van de buitenplaatsen Clingendael en
Oosterbeek, aan weerszijden van de Van Brienenlaan. De
ontwikkelingsgeschiedenis van de buitenplaatsen inclusief
bestaande boerderijen gaat terug tot eind van de zestiende eeuw.
In de loop van de eeuwen ontwikkelden ze zich tot hun huidige
staat. Zo werd de beroemde Japanse Tuin van Clingendael rond
igto aangelegd, in opdracht van Marguerita M. Baronesse van
Brienen (freule Daisy). In de naoorlogse periode reikten de
stadsuitbreidingen van Den Haag tot aan de landgoederen. Aan
de zuidzijde van Clingendael werd in de jaren vijftig de buurt
Uilennest gebouwd. Het is een naoorlogse toevoeging van de
wijk Benoordenhout. die wordt gekenmerkt door een groene
opzet. Stedenbouwkundig en architectonisch is deze wijk een
sprekend en kwalitatief goed voorbeeld van een woonwijk uit de

Drie cultuurlandschappen
Hoewel de bunker zelf uit de periode van de Tweede
Wereldoorlog dateert en in de periode van de Koude
Oorlog verder is gebruikt en aangepast, gaat de
ontwikkelingsgeschiedenis van de locatie terug tot het ontstaan
van de boerderij en de buitenplaatsen. Cultuurhistorisch hoort de
locatie van de bunker bij drie verschillende cultuurlandschappen,
die in de stedenbouwkundige waardestelling (SteenhuisMeurs.
2017) worden beschreven:
1.

2.
3-

Elk landschap heeft eigen ruimtelijke erfenissen die vandaag de
dag herkenbaar zijn en van belang zijn voor de herontwikkeling
van de bunker, Deze worden hierna toegelichi.
Ruimtelijke erfenis landgoederenzone op de binnenduinrand
(zeventiende eeuw -1940):
•
Infrastructuur: Wassenaarseweg en Van Brienenlaan als
•

•

zuidoostelijke begrenzing van het perceel;
De waterstructuur: de kavelsloten ten noorden en oosten
van het perceel en de sloot in het Sterrebos ten noorden van
de bunker, haaks op het bunkerperceel;
De sloot ten westen van het perceel die in de Tweede
Wereldoorlog is vergraven (zie erfenis Stützpunkt
Clingendael);

Wederopbouw. De wijk is in de jaren zestig aangevuld met enige
hoogbouw.
•

Bunker Seyss-Inquart Wassenaar

De landgoederenzone. die zich vanaf het eind van
de zestiende eeuw op de binnenduinrand van een
strandwallenlandschap heeft ontwikkeld.
Het Stützpunkt Clingendael dat deel uitmaakte van de
Atlantikwall,
Het bestuurscentrum tijdens de Koude Oorlog, waarin de
bunker als crisiscentrum fungeerde.

Buitenplaats Clingendael, in het bijzonder het hoofdhuis, in
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(zeventiende eeuw • 1940):
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Ruimtelijke erfenis Stützpunkt Clingendael (1940 -1948):

Ruimtelijke erfenis crisiscentrum (1948 - zoi3):

Rijksvastgoedbedrijf & Gem
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verband met de ruimtelijk-functionele relatie met de bunker
als later woonhuis van Seyss-lnquart, het Sterrenbos, de
Japanse tuin en de zichtas tussen het hoofdhuis (over de

■
•

•

bunkerlocatie) en de voormalige boerderij 't Uylennest (ter
plaatse van de Prinses Julianakazerne);
Park buitenplaats Oosterbeek;
De benaming van de woonwijk ten zuidenwesten van
het bunkerperceel, het Uilennest, als verwijzing naar de
voormalige boerderij 't Uylennest op de plek van de Prinses
Julianakazerne;
De groene inrichting van de Wassenaarseweg en de Van
Brienenlaan, met aan weerszijden boombeplanting en een
sloot.

Ruimtelijke erfenis Stützpunkt Clingendael (1940 * 1948):
•
Het bunkercomplex. bedoeld voor de gecombineerde
functie van commandocentrum en schuilverblijf (wonen),
inclusief keukenbunker, alsmede (deels onder het maaiveld)
gelegen restanten van loopgraven en verdedigingswerken
op het terrein (vier Tobruks geschutbunkers);
•
De terreininrichting, onderdeel van de verdediging van de
bunker: het verhoogde maaiveld aan de west- en noordzijde
•
•

•

en de vergraven sloot aan de westzijde van de bunker;
Piramidevormige betonblokken, waaraan de tuien van een
zendmast waren verankerd;
De Prinses Julianakazerne (voormalige 5S-kazerne). ten
oosten van de bunker op het terrein van de voormalige
buitenplaats Oosterbeek gelegen;
Het hoofdhuis van Clingendael, als woonhuis van Seysslnquart.

Bunker Seyss-lnquart Wassenaar

Ruimtelijke erfenis crisiscentrum (1948 - 2014):
<
De verharding van het bunkerterrein aan de zuid- en
oostzijde;
•
Het hekwerk en de verlichting rondom de bunker, onderdeel
van de beveiliging van een militair object:
•
Het dichtzetten van de loggia’s (wagenstallingen en
opslagruimten) onder de dakkap en de dakkapel in het
oostelijk dakvlak.
In de naoorlogse periode kwamen in de directe omgeving van
de bunker grote gebouwen tot stand, zoals het ANWB-kantoor
(gebouwd vanaf 1959), de Koningin Beatrixkazerne (1998],
verzorgingshuis NEBO (2003), het Louwman Museum (2010)
en het International Criminal Court van het Internationaal
Strafhof (2015). Ten oosten hiervan, op de Amonsvlakte tot
aan de Waalsdorperlaan en langs de Benoordenhoutsweg is
de nieuwe Amerikaanse Ambassade (2018) gebouwd. Op het
voormalige nutsterrein van Oosterbeek is bij het gebouw van de
dierenambulance een nieuw verblijfsgebouw gerealiseerd.
Nieuwbouw en actuele planvorming in de omgeving
In de 2016 is de Prinses Julianakazerne verkocht waarna dit
gemeentelijk monument tot wooncomplex is ontwikkeld.
Parkeren vindt plaats op het terrein zelf.
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1.3

Cultuurhistorische waarde
•

De bunker van Seyss-Inquart is van grote historische en
cultuurhistorische betekenis, voor zowel Nederland ais
internationaal gezien. Door de herinneringswaarde die is
verbonden met een uitzonderlijke periode in de Nederlandse
geschiedenis, de Tweede Wereldoorlog, behoort de bunker
tot een specifieke categorie monumenten, namelijk militair
en herdenkingserfgoed. Het is een zeer nadrukkelijk zichtbare
erfenis van de Duitse bezetting en de meest sprekende
materiële getuige van de aanwezigheid van Rijkscommissaris
Seyss-Inquart in Nederland. Daarnaast heeft het complex
een uitzonderlijke bouwgeschiedenis. Het ontwerp is uniek
binnen de bouwproductie van Nazi-Ouitsland. Van betekenis
is ook het feit dat na de Tweede Wereldoorlog het complex
ais een van de belangrijkste militaire centra uit de periode van
de Koude Oorlog in Nederland werd. Het complex diende als
centraal commandocentrum en afluisterpost van de Koninklijke
Landmacht.
Waardering
Een volledige beschrijving van het monument en
onderbouwing van de meeste cultuurhistorische waarden is
te vinden in het Bouwhistorisch Onderzoek (BBA, zoi6} en de
Stedenbouwkundige Waardestelling (SteenhulsMeurs, 2017),
die in de bijlagen zijn opgenomen. In de cultuurhistorische
waardering wordt de monumentwaarde uitgelegd en
gespecificeerd. In alle waarderingscategorieën scoort de bunker
hoog tot zeer hoog.
•

Situationele waarde (landschappelijke en ensemblewaarde):
zeer hoog. als atypisch element op de buitenplaats
18 September 2020

•

•

•

•

•

Clingendael en ais onderdeel van het ensemble met de
Prinses Jutianakazerne (zie toelichting hieronder).
Typologische waarde: zeer hoog, als een maatwerk bunker,

de Tweede Wereldoorlog (met delen van het interieur
uit de periode van de Koude Oorlog), maar de locatie
waar de bunker is gelegen, is onderdeel van het oudste

van een uitzonderlijk type, die deel uitmaakt van de
Atlantikwall.
Architectonische waarde; zeer hoog, vanwege de
ontwerpkwaliteit, de schaal en de detaillering (zie
toelichting hieronder).
Cultuurhistorische en historische waarde: zeer hoog, als
icoon van de Duitse bezetting en van de Atlantikwall; daarna
als belangrijk relict van de Koude Oorlog.
Zeldzaamheidswaarde: zeer hoog, ook internationaal
gezien - door het bijzondere type, de uitzonderlijke
totstandkoming en het afwijkende programma. De bunker
is ook zeldzaam, als een plek waar (in het interieur) het
verleden van de Koude Oorlog is herkenbaar en tastbaar
gebleven.
Gaafheid: de buitenkant van de bunker is opmerkelijk
gaaf bewaard gebleven in zijn 'Duitse’ verschijningsvorm
(behoudens enkele wijzigingen in de schil). In het interieur
zijn restanten uit de Tweede Oorlog en de Koude Oorlog
bewaard.
Herdenklngswaarde; zeer hoog, als herkenbaar gebleven
onderdeel van het machtscentrum tijdens de Duitse
bezetting en als relia van de Koude Oorlog.

cultuurlandschap hier, dat gaat over de buitenplaatsen
Clingendael en Oosterbeek. Het perceel is te zien als een
'groene kamer' tussen deze buitenplaatsen (eerst onderdeel
van Oosterbeek en nu van Clingendael).
De Van Brienenlaan-^^^ssenaarseweg als een door sloten
geflankeerde historische buurweg, die de grens vormt
tussen de buitenplaatsen Clingendael en Oosterbeek.
Daarnaast vormt deze weg ook deels de grens tussen de
gemeenten Wassenaar en Den Haag.
De groene inrichting van de Wassenaarseweg en de Van
Brienenlaan met boombeplanting en sloten. Dit is een
beeldbepalende kwaliteit, die past bij de sfeer van de
buitenplaatsen.
De historische kavelstruauur en het slotenpatroon, dat
met een kleine aanpassing voor de positionering van de
bunker is gebruikt. Ook de Prinses iulianakazerne is binnen
de verkavelings-en slotenstructuur van de buitenplaatsen
gerealiseerd. De waterstructuur markeert de grenzen van
de 'kamers' binnen de buitenplaatsen en de zichtlijnen naar
beide gebouwen.
Het groene karakter van het perceel van de bunker,
vergeleken met het meer stenige karakter van de
naastgelegen Prinses Iulianakazerne. Het perceel is
te zien als een 'groen eiland’ waarin de bunker deels
verscholen ligt tussen de bomen en in het gras. Een
andere kwaliteit van het perceel is het hoogteverschil als
onderdeel van de camouflage. Onder het gras is mogelijk
het loopgravenstelsel bewaard, verder zijn er vier Tobruks
(geschutbunkers) en enkele piramidevormige betonblokken
waaraan de tuien van de bij de bunker behorende zendmast
waren bevestigd.

Situationele waarde (londschoppelijlte en ensemblewoorde):
Op ruimtelijk vlak zijn verschillende schaalniveaus van waarde,
van landschap tot objecten, maar ook van zichtbare tot
onzichtbare onderdelen. Stedenbouwkundige waarden zijn:
•
De historische gelaagdheid van zowel de bunker, het
perceel en de omgeving eromheen waarin de drie culturele
landschappen (zie 1.2) beleefbaar zijn. De bunker zelf
is erfenis van het cultuurlandschap uit de periode van

Rijksvastgoedbedrijf 61 Gemeente Wassenaar

•

■

•

De verschillende (directe) zichtlijnen richting de bunker.
De zichtlijnen zijn onderdeel van de relatie tussen de het
hoofdhuis van Clingendael en de bunker (en de voormalige
locatie van boerderij ‘t Uilennest, nu Prinses Julianakazerne).
Wellicht onbedoeld benadrukken de zichtlijnen ook de
monumentaliteit van de bunker, als showcase van macht.
De relatie met andere onderdelen van Stützpunkt
Clingendael van de Atlantikwall. De verdedigingsfunctie
is ook op het terrein terug te vinden, in de vorm van een
tankgracht, geschutkoepels en loopgraven.
De relatie tussen de bunker en de Prinses Julianakazerne.
De gebouwen zijn te zien als een ensemble met twee
sferen. Functioneel was er een sterke relatie tussen
beide, die tot het einde van de Koude Oorlog stand zou
houden. Architectonisch zijn er overeenkomsten, die zijn
terug te voeren op de principes van de Stuttgarier Schule.
Ruimtelijk zijn de verschillen echter groot. De bunker
ligt op een ‘groen eiland' dat onderdeel uitmaakt van de
buitenplaaiserensfeer. De kazerne ligt op een ‘stedelijk
eiland' (kademuur en versteende hoven).

Archjteöorrische woorde;
■
De functionele logica van het complex als schuilplaats en
commandopost,
■
De representatieve uitstraling en betekenis van de bunker
■
De architectuur van de Stuttgarter Schule,
•
De vijf zones die de logica van hel complex representeren;
1. het perceel in zijn omgeving, 2. de bunker zelf, 3. de
keukenbunker, 4. de verhullende schil rondom de bunker, 5.
de ruimte onder de dakkap.

en bijbehorende transformaties. Elke wijziging is immers een
aantasting van hoog monumentale waardes. Wat kan een
monument hebben en hoe verhouden zich programmatische en
bouwkundige veranderingen tot de waarde van het monument?
Om het gesprek over wijzigingen en de impact van verandering
op de integriteit van het monument te kunnen voeren, kunnen
de kernwaarden worden gebruikt. Deze benoemen de essentiële
kwaliteiten van het monument, maar bieden ook houvast voor
transformaties. Bij herbestemming kunnen kernwaarden (deels)
nieuw worden ingevuld.
Vanuit cultuurhistorie geven vijf kernwaarden de essenties van
het bunkercomplex weer:
1.
Een stapeling van (cuituur)landschappen, die de locatie
een historische gelaagdheid geven. Het gaat om de
landschappen van de buitenplaatsen, de Duitse bezetting en
de Koude Oorlog.
2. Een autonome wereld, wat betreft zowel de
verschijningsvorm (een dicht en afgesloten bouwwerk op
een eiland), als de functie (schuilplaats, commandopost,
afluistercentrale en opslag). De bunker is een onderdeel
van Clingendael, had altijd een functionele relatie met de

3.

4.

Kernwaarden
De opgave bij monumenten met een grote en alom aanwezige
waarde is natuurlijk om de ruimte te vinden voor herbestemming
Bunker Seyss*Inquart Wassenaar

logica van het bunkercomplex representeren. De zones
zijn: het perceel in zijn omgeving, de bunker zelf, de
keukenbunker, de verhullende schil rondom de bunker en de
ruimte onder de dakkap.

5.

Julianakazerne - maar was bovenal een object op zichzelf:
weerbarstig en autonoom.
Showcase van macht: in architectuur, schaal en massa
staat de bunker voor macht en gezag. Het is een opzichtige
schuilplaats, die een gevoel van onaantastbaarheid
uitstraalt.
Niets is wat het lijkt: de bunker gaat schuil onder een
immense kap en achter geschilderd metselwerk dat meters
dikke betonwanden verhult. Materiaalgebruik, camouflage
en detaillering maken dat het gebouw niet zijn ware aard en
karakter prijsgeeft.
Een bunker met vijf zones, elk met een eigen sfeer, die de
CONCEPT 3.2 Nota van UttgangsfHjnten | 19
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Aan onderstaande samenvatting van het vigerend beleid van rijk,
provincie en gemeente kunnen geen rechten worden ontleend:

buitenplaatsen, parken en tuinen, boerderijen en weidegronden,
en vroeg-2oste-eeuwse villaparken met bijbehorende wijk- en
groenvoorzieningen.

zie de beleidsdocumenten waarnaar verwezen wordt.

2.1

Rijksbeleid

Het juridisch planologisch kader waarbinnen de heronlwikkeling
van de bunker zal plaatsvinden is vastgelegd op gemeentelijk
niveau. Op onderdelen is ook specifiek beleid van Rijk en
provincie van belang. Op rijksniveau geldt dat bijvoorbeeld
voor de Erfgoedwet, de Natuurbeschermingswet, de Milieu- en
Klimaatwetgeving, alsmede afspraken over duurzaamheid.
Erfgoedwet (zotö)
In het kader van de Erfgoedwet (de opvolger van de
Monumentenwet 1988) is de bunker sinds Z015 beschermd als
rijksmonument toevoegen (zie bijlage voor de redengevende
omschrijving). De bunker is een beschermd complex onderdeel
van de als rijksmonument beschermde complex historische
buitenplaats Clingendaal. Dat betekent dat de eigenaar een
instandhoudingspllcht heeft en dat onderhoudswerken en
wijzigingen alleen met respect voor de cultuurhistorische
waarden mogen plaatsvinden. De locatie valt bovendien
binnen het beschermde dorpsgezicht van de landgoederenzone
Wassenaar-Voorschoten-Leidschendam-Voorburg, dal in 2007
werd aangewezen. Deze zone bestrijkt de doorlopende structuur
van historische buitenplaatsen op de overgangszone van de
strand- en duinzone naar het oostelijk veenweidegebied. Het
buitenplaatsenlandschap vormt een visueel en functioneel
samenhangend ensemble van historische landgoederen en

Bunker Seyss-Inquart Wassenaar

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012)
De Struauurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) schetst een
beeld hoe Nederland er in 2040 uit moet zien: concurrerend,
bereikbaar, leefbaar en veilig. De Rijksoverheid richt zich op
nationale belangen, zoals een goed vestigingsklimaat, een
degelijk wegenneten waterveiligheid. In de SVIR en de monitor
Infrastructuur en Ruimte zijn 13 nationale belangen beschreven.
Buiten die belangen hebben de decentrale overheden
(provincie en gemeenten) beleidsvrijheid. Het uitgangspunt is
dat het rijk taken decentraliseert of dereguleert (decentraal,
tenzij...). Deze koers betekent voor de gemeente dat meer dan
voorheen moet worden ingezet op een goede afstemming met
de provinciale Visie ruimte en mobiliteit (VRM). In 2021 zal
de VRM waarschijnlijk vervangen worden door de Nationale
Omgevingsvisie (NOVI).
Nationale Omgevingsvisie (NOVI):
Omgevingswet treedt op 1 januon 2022 in werkingen vervangt
dan onder meer de bovengenoemde Struauurvisie Infrastructuur
en Ruimte. De NOVI heeft als hoofdonderwerp de vraag wat
de impact is van toekomstige maatschappelijke, economische
en andere ontwikkelingen op onze leefomgeving. In Nederland
staan we voor een aantal urgente opgaven, die zowel lokaal,
nationaal als wereldwijd spelen. Denk aan de opgaven op het
gebied van klimaatverandering, energietransitie, circulaire
economie, bereikbaarheid en woningbouw. Deze opgaven
zullen Nederland flink veranderen. Door goed in te spelen op
deze veranderingen kan Nederland vooroplopen en kansen
verzilveren. Met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft het
Rijk een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling

van de leefomgeving in Nederland,
zie; www.denationaleomgevingsvisie.nl
Kamerbnef Erfgoed Celt(20i9)
De afgelopen jaren zijn het erfgoedbeleid en het ruimtelijk
beleid In Nederland naar elkaar toe gegroeid. Het Rijk heeft
hieraan vormgegeven met de Erfgoedwet en de (aanstaande)
Omgevingswet. Het doel is om het gebouwde erfgoed
sterker te laten bijdragen aan waarde-creatie, duurzaamheid
en de kwaliteit van de leefomgeving. Als middel dient het
omgevingsplan (bestemmingsplan), waarin alle ruimtelijke
belangen worden afgewogen. Vanuit het Ministerie van OCW
wordt dit o.a. gestimuleerd via de kamerbrief Erfgoed telt. Door
het Besluit Ruimtelijke Ordening zijn gemeenten verplicht om
erfgoedwaarden te inventariseren en in het ruimtelijk beleid mee
te wegen. Om de ruimtelijke kwaliteit van zowel de vernieuwing
als het (beschermde en onbeschermde) erfgoed vast te houden
en te versterken, heeft het rijk de wertelijke mogelijkheden
gecreëerd vooreen geïntegreerde en gebiedsgerichte benadering
(in combinatie met andere belangen). Zo kunnen in bijvoorbeeld
bestemmingsplannen cultuurhistorische waarden (landschap.
stedenbouwkundige structuren en architectuur) worden
vastgelegd.
In het Besluit ruimtelijke ordening, dat met ingang van 1 juli
2017 is gewijzigd, is de verplichting opgenomen om in het
geval van nieuwe stedelijke ontwikkeling in de toelichting een
onderbouwing op te nemen van nut en noodzaak van de nieuwe
stedelijke ruimtevraag en de ruimtelijke inpassing. Hierbij wordt
uitgegaan van de'ladder voor duurzame verstedelijking’. Ten
aanzien van de ‘ladder’ is in artikel 3.1.6, lid 2. lid 3 en lid 5 Bro
het volgende vastgelegd:
Lid 2: De toelichting bij een bestemmingsplan dat een
CONCEPT 3.2 Nota van Uitgangspunten | 23
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nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een
beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien
het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten
het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet
binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden

om een circulair en energie neutraal en COz-neutraal gebouw
Visie erfgoed Tweede Wereldoorlog 2019 c.a.
In november 2019 is door het Ministerie van OCW de Visie
Tweede wereldoorlog gepresenteerd, samen met

te realiseren. Voor dit specifieke gebouw zal dit uitgangspunt
waarschijnlijk niet ioo% haalbaar zijn zonder aantasting van
erfgoedwaarde. Een onderzoek naar realistische mogelijkheden

Verkenningen ophet gebied van Militair erfgoed. Archeologie,

op dit gebied is wel degelijk welkom.

voorzien.

Herinneringsergoed etc. Het Rijk roept daarmee expliciet op om
nadrukkelijk aandacht aan objeaen als die van de bunker en zijn

Üd 3: Indien in een bestemmingsplan als bedoeld in het tweede
lid toepassing is gegeven aan artikel 3.6, eerste lid. onder a of
b. van de wet kan bij dat bestemmingsplan worden bepaald
dat de beschrijving van de behoefte aan een nieuwe stedelijke
ontwikkeling en een motivering als bedoeld in het tweede lid
eerst wordt opgenomen in de toelichting bij het wijzigings- of het
uitwerkingsplan ais bedoeld in dat artikel.

omgeving.enhetmilitairelandsdiaptegeven. In de Beleidsbrief
voor de Visie wordt de bunker met name genoemd als speerpunt

Lid 5; Voor zover bij de voorbereiding van het bestemmingsplan
geen milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de
Wet milieubeheer wordt opgesteld, waarin de hierna volgende
onderdelen zijn beschreven, worden in de toelichting ten minste
neergelegd:
a. een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied
aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige
of te verwachten monumenten rekening is gehouden:
b. voor zover nodig een beschrijving van de wijze waarop
rekening is gehouden met overige waarden van de in het plan
begrepen gronden en de verhouding tot het aangrenzende
gebied:
c. een beschrijving van de wijze waarop krachtens hoofdstuk 5
van de Wet milieubeheer vastgestelde milieukwaliteitseisen bij
het plan zijn betrokken,
De Ladder voor Duurzame Verstedelijking is nader uitgewerkt
in de Verordening Ruimte van de provincie Zuid-Holland. Deze
wetgeving gaat straks over in de Omgevingswet
Bunker Seyss-Inquart Wassenaar

2.2
PrOVinci33l CH r6giOn33l bölsid
..................................................................................................

van aandacht.
Natuurbeschermingswet (2017), Regeling Aanwijzing
Nationale Parken (2016)
De omgeving van de bunker hoort bij het Natuur Netwerk
Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstruauur). Het
gebied gaat deel uitmaken van het Nationaal Park Hollandse
Duinen, dat van Hoek van Holland tot Hillegom gaat ioopen. Het
park gaat de kust- en duinzone tussen de zee en de strandwallen
en strandvlaktes bestrijken. De komende jaren moet het
Nationaal Park op de kaart worden gezet: verankerd (in hoofden
en harten), verbindend (stad en land, natuur en cultuur en met
alle betrokkenen) en versterkt (natuurkwaliteit, landschap.
cultureel erfgoed, etc.).
Klimaatbeleid
Nederland participeert in internationale klimaatafspraken (in
EU- en VN-verband). Deze hebben tot doel de invloed van
menselijk handelen op klimaatverandering vóór 2050 zoveel
mogelijk te beperken. De aanpak richt zich op energiebesparing,
energietransitie (gebruik van hernieuwbare energiebronnen,
zoals bodem- en zonne-energie, in plaats van fossiele
brandstoffen) en op het beperken van het vrijkomen van
broeikasgassen in de atmosfeer. Tevens is het uitgangspunt
om bouwprojecten te realiseren zónder aardgas-aansluiting en

De provincie Zuid-Hoiland legt zowel in het erfgoedbeleid als
in het ruimtelijk beleid nadruk op de landgoederenzones en de
Atlantikwall. Daarnaast is ook de milieubeleid relevant voor de
bunker.
Omgevingsbeleid Zuid-Holland (2019)
De provincie heeft haar beleid eenvoudiger, transparanter en
toegankelijker gemaakt voor initiatiefnemers in Zuid-Holland.
Hiermee is een einde gekomen aan niet onderling afgestemde
seaorale visies en nota’s. Het beleid wordt nu doorontwikkeld
richting inwerkingtreding van de Omgevingswet.
De Zuid-Hollandse Omgevingsvisie en Omgevingsverordening is
per 1 april 2019 in werking getreden.
Redoctioneel gewijzigd Omgevingsbeleid
In het Omgevingsbeleid is al het bestaande provinciale
beleid voor de fysieke leefomgeving samengevoegd in een
Omgevingsvisie en een Omgevingsverordening. Omdat
onderdelen uit het Programma ruimte naar het visiedeel zijn
omgezet, is het resterende deel hiervan nu onderdeel van het
Omgevingsbeleid.
Het gehele Omgevingsbeleid is alleen redactioneel gewijzigd, de
beleidsinhoud is niet veranderd.
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Omgevingsvisie{2oi9)
De Omgevingsvisie omvat de volgende wettelijk verplichte
plannen:
•
•
•
•
•

de provinciale ruimtelijke structuurvisie, artikel 2.2 van de
Wet ruimtelijke ordening (Wro);
het milieubeleidsplan, artikel 4.9 van de Wet milieubeheer
(Wm):
het regionale waterplan, artikel 4.4 van de Waierwet (Ww):
het verkeers- en vervoersplan, artikel 3 van de Planwet
verkeer en vervoer;
de natuurvisie, artikel 1.7 van de Wet natuurbescherming
(Wnb).

De provinciale visie onderscheidt kroonjuwelen cultuurhistorie.
Dat zijn unieke, zeer karakteristieke en gave erfgoedensembles
van het Zuid-Hollandse landschap. Voor de kroonjuwelen
zijn regels opgenomen in de Omgevingsverordening, met
als uitgangspunt het behoud en de versterking van de
cultuurhistorisch waardevofie structuren en ensembles
via bescherming en passende ruimtelijke ontwikkeling.
Buitenplaatsen Clingendael en Oosterbeek zijn onderdeel van
het gebied dat door de Provincie Zuid-Holland bestemd is
als Kroonjuweel Landgoederenzone. Om het groene en eigen
karakter van de historische landgoederen te bewaren, heeft
de provincie een 'landgoedbiotoop' ingesteld. Dat is de kern
van het landgoed {huis met tuin of park), met een bufferzone
daaromheen, het blikveld. Ook zichtlijnen, wegen, waterlopen
of andere waardevolle elementen kunnen aan de biotoop
worden toegevoegd. Dit ensemble wordt als een ruimtelijk
samenhangend geheel eveneens geborgd in de Verordening.
Het Kroonjuweel Landgoederenzone Wassenaar herbergt naast
Bunker Seyss-Inquart Wassenaar

een groot aantal buitenplaatsen, de Veenzijdse en Duivenvoordse
Polder en enkele groene uitlopers de stad in: het Haagsche Bos
/ Malieveld en Clingendael. De bescherming en versterking van
deze unieke landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten
staat centraal. Gebieden met deze kwaliteiten liggen veelal
buiten bestaand stads- en dorpsgebied (BSD), maar soms
ook daarbinnen. Ruimtelijke ontwikkelingen in gebieden met
beschermingscategoriei zijn in beginsel alleen mogelijk voor
zover ze bijdragen aan het behoud of de ontwikkeling van de
specifieke waarden en van bovenlokaal belang zijn.
Omgevingsverordening (2019)
Wassenaar ligt volgens de Verordening ruimte In
beschermingscategorie i Kroonjuweel Cultureel Erfgoed. Een
relatief beperkt aantal gebieden is zo bijzonder, waardevol
of kwetsbaar, dat de instandhouding en mogelijk verdere
ontwikkeling van de cultuurhistorische waarden die ze
vertegenwoordigen, voorrang heeft boven alle andere
ontwikkelingen.
Cultureel Erfgoed
De landgoederenzone en de Atlaniikwall vormen twee van
de zeven erfgoedlijnen van de provincie Zuid-Holland, zoals
vastgelegd in de Beleidsvisie Cultureel Erfgoed 2017-2020.
Dit zijn bijzondere, waardevolle of kwetsbare gebieden, waar
de instandhouding en mogelijk verdere ontwikkeling van de
cultuurhistorische waarden die ze vertegenwoordigen, voorrang
heeft boven alle andere ontwikkelingen. Deze gebieden dragen
in hoge mate bij aan de identiteit, beleving en biodiversiteit
van Zuid-Holland, vormen een tegenhanger van het stedelijk
gebied en versterken aldus het onderscheidend karakter van de
provincie. Ze leveren bovendien een substantiële bijdrage aan
het toeristisch profiel en het leef- en vestigingsklimaat in de
provincie.

Erfgoedlijn Londgoedercnzone
De visie Hollands Buiten (2016) gaat in op de landgoederenzone
en steunt op twee stevige pijlers:
1.
2.

Synergie tussen erfgoedbehoud en vergroten van de
betekenis;
Het uitbouwen van de gebiedsidentiteit op zes aspeaen:
Hollands Buiten voert je terug in de tijd, Hollands Buiten
als traag landschap buiten de stad. expressie van groen
en rood, op bezoek in Hollands Buiten, stijl en allure:
hoogwaardige uitstraling en verbondenheid met het
samenhangende landschap.

Hollands Buiten bestaat uit zes gebiedsdelen. De locatie van
de bunkervalt onder het deel Wassenaar-Den Haag. In dit
gebied is het meest gave deel van het buitenplaatsenlandschap
gelegen: een gave ligging van buitens op strandwallen parallel
aan de duinen en een fraaie gradiënt van duin naar veenweiden.
Opmerkelijk is de hoge concentratie van buitenplaatsen en
landgoederen, waarvan vele in particuliere handen zijn, alsmede
de verscheidenheid aan typologie en de ruimtelijke relatie met
omringende villagebieden.
Erfgoedlijn Atlantikwail
De bunkers van de Atlantikwall vormen een
herinneringslandschap dat verwijst naar de Tweede
Wereldoorlog. De bunker van Seyss-Inquart is een uniek element
hierin, vanwege de bouwheer, het ontwerp, de functie en de
locatie. De provincie Zuid-Holland wil de Atlantikwall bekender
maken, door verhalen te vertellen, routes te ontwikkelen,
educatie en marketing. Ook het fysieke behoud en herstel van de
bunkers is onderdeel van dit beleid.
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Milieuverordening
De bunkerlocatie is gelegen in een
grondwaterbeschermingsgebied, als aangewezen in de
Provinciale milieuverordening Zuid-Holland. Dit betekent dat
beperkingen kunnen gelden voor ingrepen in de bodem c.q.
bodembedreigende activiteiten.
Regionale samenwerking
In de regio bestaan samenwerkingsverbanden van gemeenten,
al dan niet samen met maatschappelijke organisaties. Een
voorbeeld hiervan is de Landschapstafel van Horst Duin & Weide,
die het gebied tussen Den Maag, Leiden en Zoetermeer bestrijkt.
Deelnemende partijen hebben afgesproken te investeren in
de kwaliteit van natuur, landschap en de relatie stad-land.
Een ander voorbeeld is de Metropooiregio Rotterdam Den
Haag, waarin de 23 deelnemende gemeenten hun krachten
bundelen om het gebied beter bereikbaar te maken en het
vestigingsklimaat te versterken.

2.3

Gemeentelijk beleid

De bunker ligt in de gemeente Wassenaar. Op enkele onderdelen
is ook gemeentelijk beleid van buurgemeente Den Haag relevant.
Dit geldt voor het verkeersbeleid, omdat de bunker via Haags
grondgebied wordt ontsloten en een eventuele parkeerdruk
buiten de locatie zich op Haags grondgebied (in de wijk
Uilenburg) zal laten gelden.
Structuurvisie Wassenaar 2025 (2017}
De structuurvisie schetst een scenario waar Wassenaar naar
streeft in 2025. De hoofdopgave ligt in het behouden en
versterken van de ruimtelijke kernkwaliteiten van Wassenaar.

Bunker Seyss-Inquart Wassenaar

Ontwikkelingen moeten de bestaande gebledskwallteiten
ondersteunen en versterken. De groene en cultuurhistorische
waarden staan hierbij centraal. Wassenaar wil zich
profileren als 'Landgoed aan zee’ zodat deze groene en
cultuurhistorische kwaliteiten beter op de kaart worden gezet.
De landgoederenzone vormt de groene ruggengraat van het
'Landgoed aan zee’.
De bunker is gelegen in de Zuidrand van de gemeente \A^ssenaar.
Dit is een gebied met grote functionele diversiteit binnen een
waardevolle landschappelijke context. In de structuurvisie is
de Zuidrand benoemd als een van de uitwerkingsgebieden
van Wassenaar. Door toenemende gebruiksdruk van de (sport)
voorzieningen, staat de ruimtelijke kwaliteit onder druk. Op het
gebied van waterhuishouding is het een boezemgebied voor
het centrum van Den Haag. Hier liggen kansen om bij eventuele
ontwikkelingen het hemelwater in het gebied te infiltreren en/of
vertraagd af te voeren.
Erfgoedvisie Wassenaar (2018)
Erfgoed heeft behalve een intrinsieke waarde ook een duurzame
gebruikswaarde. Beide zijn leidend voor de invulling die de
gemeente aan haar (wettelijke) taken met betrekking tot
het erfgoed geeft. De gemeente streeft naar een adequate
bescherming van erfgoed door het formuleren van duidelijke
regels, een nadruk op juiste informatie en kennis, goed
onderhoud, toezicht en handhaving. Het duurzame gebruik
vertaalt zich in het ruimte bieden aan nieuwe functies, alsmede
het meedenken met planvorming en het ondersteunen van
duurzaamheidsmaatregelen. Het beleid is omgevingsgericht
en gaat uit van de kracht van de samenleving binnen door de
gemeente vastgestelde kaders. Nieuwe ontwikkelingen dienen
de eigen identiteit en authenticiteit van Wassenaar als Landgoed
aan zee vast te houden en zo mogelijk te versterken. Passende

herbestemming geldt als een goede manier om het behoud van
de intrinsieke waarde en duurzaam gebruik te koppelen.
Verkeersplan Wassenaar (2016)
De bunker en buitenplaats Clingendael liggen aan de zuidrand
van de gemeente Wassenaar, op de grens met de gemeente
Den Haag. Voor het autoverkeer wordt het complex vanuit Den
Haag ontsloten via de Wassenaarseweg, die overgaat in de Van
Brienenlaan. De Wassenaarseweg is de enige toegangsweg voor
gemotoriseerd verkeer lot de buurt Uillennest. Het complex
is voor gemotoriseerd verkeer wel te verlaten via de Thérèse
Schwartzestraat en de parallelweg Benoordenhoutseweg met
vervolgens een doorsteek naar de N44 (Benoordenhoutseweg).
De Wassenaarsweg is een 50 km weg waar de verschillende
zijstraten van de buurt Uilennest op aansluiten. Ook het terrein
van de ANWB wordt via deze weg ontsloten. Voor de gemeente
Wassenaar is het beleidsuitgangspunt dat het parkeren voor de
bunker op eigen terrein plaatsvindt. De parkeereis en de wens
voor beperkt autoverkeer in de wijk, zijn mede bepalend voor de
gebruiksmogelijkheden van de bunker.

Fietsen en wandelen
De locatie is uitstekend per fiets te bereiken, vanaf Den
Haag Centraal binnen 15 minuten. De Van Brienenlaan is een
belangrijke provinciale en regionale fietsverbindingsroute
tussen Wassenaar en Den Haag (kaart). De gemeente Wassenaar
heeft een uitgebreid netwerk van fiets- en wandelpaden, dat
In de weekenden veel gebruikt wordt door recreanten. De
snelfietsroute (Via44) tussen Den Haag en Leiden en andere
belangrijke doorgaande verbindingen binnen het regionaal
fietsroutenetwerk lopen door Wassenaar. De bunker is, net als
de buitenplaatsen Clingendael en Oosterbeek, via de fiets- en
wandelpaden goed bereikbaar.
De bereikbaarheid van de locatie per Openbaar Vervoer is niet
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omschreven. Dit geldt eveneens voor het betaald parkeerregime
in de omgeving.
Groen- en watervisje 2015-2019
Wassenaar wil in 2025 de groenste gemeente van Nederland zijn.
Het unieke groene karakter van Wassenaar wordt behouden,
versterkt en uitgebreid, ook op wijk- en buurtniveau. Verdere
verstening wordt tegengegaan. Het oorspronkelijke ontwerp
van gemeentelijke en particuliere buitenplaatsen en parken
wordt in kaart gebracht en hersteld. Uniek voor Wassenaar is
de aaneengesloten landgoederenzone die op de strandwallen is
ontstaan. De buitenplaatsen Clingendael en Oosterbeek hebben
een zeer bijzondere ruimtelijke kwaliteit en zijn deel van het
Naturazooo gebied/NNN (Natuur Netwerk Nederland). Ook
is het belangrijk dat de buitenplaatsen met elkaar verbonden
blijven; voor de natuur- en cultuurbeleving van de mens en
uiteraard voor de natuur zelf. Het gaat om de balans tussen
toegankelijkheid en ervaring van rust.
Woonvisie Wassenaar 2016-2021
Kernboodschap van het woonbeleid is behoud van Wassenaar
als aantrekkelijke woongemeente voor alle doelgroepen. Voor
losse bestaande objecten, zoals de Seyss Inquartbunker, is de
Woonvisie richtinggevend.
Duurzaamheid: Lokale Energiestrategie Wassenaar
2019-2022
Wassenaar heeft zeer grote ambities op het gebied van
duurzaamheid en streeft naar COz neutraliteit in 2050. Dit
streven impliceert een grote energiebesparing en energietransitie
in de gebouwde omgeving. De herontwikkeling zou idealiter
moeten leiden tot een C02-neutraal gebouw in lijn met de
Transitievisie Warmte die eind 2021 wordt vasigesteld In lijn
Bunker Seyss-Inquait Wassenaar

met de Structuurvisie Wassenaar 2025 richt het beleid zich
ook op verduurzaming van erfgoed, met respect voor de
erfgoedwaarden. Met de webapplicatie De Groene Menukaart
voorziet de gemeente eigenaren van cultureel erfgoed in hun
informatiebehoefte voor verduurzaming.
Economische visie 2016 - 2019
De kracht van Wassenaar ligt in de geniet- en gemakseconomie,
waarbij toerisme als belangrijke kracht wordt gezien. Een
kwaliteit is bijvoorbeeld het ‘extensieve' karakter van het
landgoederengebied, waarbij hetzelfde gebied voor zowel
recreatie, sport, cultuur en horeca benut kan worden. Het
gevarieerde aanbod zorgt voor een langer en ‘extensiever'
bezoek van toeristen. Wassenaar is een gemeente met
natuurgerichte, extensieve recreatie. De natuurbeleving wordt
vaak gecombineerd met cultuurhistorie. In Wassenaar zijn
veel gemarkeerde wandel- en fietsroutes. Daarnaast heeft
de gemeente een uitgebreid netwerk van ruiterpaden. Het
recreatief netwerk verbindt de verschillende bestemmingen
binnen Wassenaar. Met zorgt ervoor dat mensen al naargelang
hun behoefte, kleine en grotere ommetjes kunnen maken en
dat bestemmingen op een aantrekkelijke manier bereikt kunnen
worden.
De gemeente streeft naar een ontwikkeling van horeca die
een bijdrage levert aan de kwaliteit van het wonen, werken,
winkelen en verblijven in Wassenaar. Horeca moet voornamelijk
geconcentreerd worden daar waar nu al diverse gelegenheden
zijn. De gemeente onderkent daarnaast het belang van haar
ligging in het landelijk gebied en de recreatieve mogelijkheden
die hieraan verbonden zijn. In het landelijk gebied blijven er
daarom mogelijkheden voor (horeca)oniwikkelingen die een
directe relatie hebben met het omliggende landschep of de

cultuurhistorische elementen.
Cultuurnota 2017 - 2020
Het beleid rondom het kunst- en cultuuraanbod in Wassenaar
draait vooral om het betrekken van (alle) bewoners. Kunsten
cultuur gelden als bindmiddel voor de bewoners. Centra voor
cultuur liggen bij voorkeur verspreid door de gemeente en niet
op één centrale plek. De wens is om het culturele aanbod, ook
het cultureel erfgoed, te verbinden door middel van fiets- en
wandelroutes, met specifiek de landgoederenzone als kansrijk
voorbeeld hiervan.
>
•

•

Wassenaar streeft naar een rijk cultuuraanbod voor zowel
bewoners en bezoekers van buiten de gemeente.
Het lokale cultuuraanbod hoeft niet gecentreerd te zijn
binnen één cultureel centrum, maar kan verspreid worden
aangeboden.
De gemeente ziet cultuur/cultureel landschap en recreatie/
sport als een gouden combinatie. Museum Voorlinden is
daar een uitzonderlijk voorbeeld van.

Sportnota Wassenaar 2016-2020
In het sportbeleid wordt benadrukt dat het huidige gebruik van
de sportvelden geïntensiveerd wordt, waardoor uitbreiding
niet noodzakelijk is. Dit betekent ook geen uitbreiding van het
Oostersportpark en/of tennisclub Marlot, aan de Waalsdorperen Van Brienenlaan. De landgoederenzone en de duinen is een
echt ruitergebied. Er zijn diverse ruiterpaden aangelegd, maar die
zijn niet goed onderhouden. Waar gelegenheden zich voordoen
wil de gemeente vrijliggende ruiterpaden realiseren. Er is hierbij
behoefte aan een goede noord-zuid verbinding voor ruiters,
wellicht kan dit aan de herontwikkeling van de bunker worden
gekoppeld.
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AMBITIES VOOR
HERONTWIKKELING

Bunker Seyss-Inquart wassenaar
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De Seyss-Inquartbunker is een (beeld)bepalend monument voor

Atlantikwall. De bunker wordt een onderdeel van hel Nationaal

Het realiseren van verbindingen met huis Clingendael, tus

Nederland en in Wassenaar het belangrijkste solitaire militaire

sen Clingendael en Oosterbeek en tussen wassenaar en Den

object. Het rijksmonument behoort tot het erfgoed van de Duitse

Park Hollandse Duinen en ligt op een gunstige startlocatie voor
een bezoek aan Clingendael en Oosterbeek. De landgoederen

bezetting. Het heeft een uitzonderlijke bouwgeschiedenis en een

zone is van grote nationale betekenis en is in deze omgeving

uniek ontwerp. Het complex is van nationaal en internationaal

zeer gaaf bewaard. Voor de bunker is de uitdaging om bij herbe

belang als bunker van de Rijkscommissaris voor Nederland en

stemming het groene karakter van de locatie vast te houden. De

Haag:
Het verhogen van de toegankelijkheid van de locatie over
het water (vanuit Clingendael);

vormt een uniek onderdeel van de Atlantikwall. Voor de toe

bunker kan de natuur- en cultuurbeleving van de landgoederen

Het vergroten van de ruimtelijke en programmatische di

komstige ontwikkelingen in en om de bunker staat de duurzame

zone versterken en verdiepen, bijvoorbeeld in de vorm van een

versiteit van de buitenplaats, bijvoorbeeld in nichemarkten,

instandhouding en het respect voor de (cultuur)historische bete

centrum van cultuuraanbod in Wassenaar. Ook is er een kans om

kenis van de bunker en de landgoederenzone voorop.

cultuur en het cultureel landschap te koppelen aan recreatie en/

zoals luxe logies, restaurant of wellness, passend bij de
betekenis van het monument, de uitstraling van de buiten

of sport. De bunker is onderdeel van diverse voetgangers- en

plaatsen en het internationale karakter van Den Haag;

Het verhaal van de landgoederenzone, de bezetting tijdens de
Tweede Wereldoorlog en de periode van de Koude Oorlog kan bij
de herbestemming van de bunker worden ontsloten en verteld,

fietsroutes en zou wellicht ook in het ruiterpadennetwerk kunnen
worden opgenomen.

Het benutten van de bunker als veilig opslagpunt voor
kwetsbare zaken;

zoals verwoord in het gemeentelijk erfgoedbeleid om erfgoed

Het is denkbaar dat in de bunker (deels) een beperkte woon

te behouden, te beleven en te benutten. Maar ook in de recente

functie komt. bijvoorbeeld in de vorm van een dienstwoning of

Het aansluiten van de bunker op bestaande recreatieve en

Visie Militair Erfgoed (c.a.) van OCW (2019). De bunker kan een

woonwerkwoning. Vanuit de ambities met duurzaamheid van

sportieve routes (fiets, voet of paard).

spilfunctie vervullen in relatie tot ander militair erfgoed in de

de gemeente, kan de herontwikkeling bijdragen aan een vermin

directe omgeving, zoals de Waalsdorpervlakte en het Oranjehotel

derde uitsloot van hel broeikasgas CO2.

(de gevangenis) in Scheveningen. Een zekere publieke toeganke
lijkheid van de bunker en de ontwikkeling van een herinneringsplek passen bij de ambities van de erfgoedlijn Atlantikwall en

Ambities en kansen voor de toekomst zijn onder andere:

de recente voornemens van het Ministerie van OCW t.a.v. deze
verdedigingslinie. Voor de Atlantikwall is de bunker een uniek

•

passen bij de uitstraling van de omgeving en deel uitmaken van

Het behouden en versterken van de cultuurhistorische kwa
liteiten;

en bijzonder icoon. Het is van belang dat toekomstige functies
•

een heldere visie op de duurzame ontwikkeling en benutting van

Het zichtbaar en ervaarbaar maken van de betekenis van het
complex, als militair herdenkingserfgoed;

de locatie. Deze visie zal door de initiatiefnemer moeten worden
gemaakt.

•

Het verrijken, verbreden en versterken van de cultuurhistori
sche betekenis van de buitenplaatsen:

Vanwege zijn ligging kan de herontwikkeling van de SeyssInquartbunker een schakel tussen Wassenaar en Den Haag ople
veren en meerwaarde creëren voor de landgoederenzone en de

Bunker Seyss-Inquait Wassenaar

•

Het toegankelijk maken van het perceel: van gesloten naar
besloten, van hermetisch afgegrendeld naar uitnodigend;
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3.1

Integrale kwaliteit

wereld oorlog en de koude oorlog.
Van belang bij de verdere uitwerking van de herbestemming is
dat er een dialoog wordt gezocht met gemeente. RCE en andere

Integraliteit is essentieel bij de beoordeling van voorstellen voor

betrokkenen. Zo kan vanuit alle invalshoeken worden onder

herontwikkeling. Er zal worden gelet op de kwaliteit van het

zocht hoe het nieuwe zich kan verhouden tot het bestaande. In

ontwerp als geheel: van de stedenbouwkundige inpassing en de

het uitgewerkte ontwerp moet de historische gelaagdheid van

meerwaarde van de herbestemming voor de omgeving tot aan

het complex afleesbaar blijven. Het is niet wenselijk dat nieuw

de zorgvuldige detaillering en materialisering van het monument

en oud eikaars concurrenten worden, maar toevoegingen of

en van eventuele wijzigingen/aanpassingen. Aandacht wordt

ingrepen mogen zich wel manifesteren (afhankelijk van waar in

gevraagd voor de (meer)waarde die de herontwikkeling levert
voor de directe omgeving en voor de consistentie van de (inter)

of bij de bunker dat gebeurt), De herbestemming kan een nieuwe

nationale betekenis van het complex. Publieke toegankelijkheid

van het geheel behouden blijft.

historische laag in het complex opleveren, waarbij de samenhang

van (een deel van) het bunkercomplex is wenselijk. Dit kan be
reikt worden met fysieke toegangen die goed aansluiten op het
bestaande stadsweefsel en door een herbestemming met een

Er zal draagvlak bij buurtbewoners en andere betrokkenen moe-

mix van (deels publieksgerichte] functies. Pas bij de uiteindelijke

K=n. Het is wenseliik
dat toekomstige functie(s) aansluit(en) op het woonklimaat van

indiening van plannen in het kader van de aanvraag voor een

de nabije omgeving en op de opzet en inrichting van buitenplaats

Omgevingsvergunning kan het Bevoegd Gezag definitief uitsluit

Clingendael. Een gedegen communicatieplan is nodig om om

sel geven over de aanvaardbaarheid van bepaalde ingrepen.

wonenden en andere belanghebbenden te informeren over de
planvormingen mogelijkheden om in te spreken.

Het uitgangspunt voor herontwikkeling is om bij te dragen aan
de beleidsdoelen voor dit gebied van zowel de gemeente Was

Ten slotte dient het initiatief financieel robuust te zijn ten aanzien

senaar als Den Haag. Het bestemmingsplan wordt opgesteld

van restauratie, renovatie en exploitatie op langere termijn.

door de Gemeente Wassenaar. Een harde voorwaarde is om uit
te gaan van de cultuurhistorische waarden van het complex. Het
omgaan met het Rijksmonument vraagt om zorgvuldigheid en
fijngevoeligheid, die zich uit in de keuze voor de bestemming(en),
de kwaliteit van het ontwerp en technische vaardigheden. In
het omgaan met monumenten zijn verschillende benaderingen
mogelijk. Het is aan een initiatiefnemer om aan te tonen dat zijn
benadering aansluit op de cultuurhistorische waarde en beteke
nis van de bunker, ook in relatie tot het erfgoed van de tweede

Bunker Seyss-Inquart Wassenaar
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Positie van het buntercomplex op de grens van twee landgoederen
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3.2 Landschap, Stedenbouw en
planologie

ontwikkelingen de parkeerkencijfers van het CROW gehan
Het is een uitgangspunt om de bunker als een groot, gesloten en
eenduidig volume herkenbaar en beleefbaar te houden, zowel
vanaf de kazerne, woonwijk Uilennest als vanuit huis Clingenda

De doelstelling voor de gemeente ts dat de ontwikkeling van de
bunker bijdraagt aan de kwaliteit van Wassenaar als ‘Landgoed
aan zee' - een groene oase in de Randstad, zoals verwoord in de
Structuurvisie. Bij het eventueel (publiek) toegankelijk maken van
het bunkercomplex is voorkomen van overlast voor de omgeving
het uitgangspunt (verkeersbewegingen, parkeren, drukte, geluid).
Ruimtelijke kwaliteit

el. Houd daarbij de ruimtelijke relatie tussen bunker en kazerne
in stand. Dit betekent dat de bunker een het karakter van ‘land
schappelijk eiland’ vasthoudt, in tegenstelling tot de kazerne, die
op een 'stedelijk, meer versteend eiland’ is gesitueerd. De sa

baar met erfenissen van de buitenplaats, de Tweede Wereldoor
log en de Koude Oorlog. De laag van de buitenplaats is vooral
zichtbaar op stedenbouwkundig niveau. Op de schaal van het
complex en het interieur spelen de lagen uit de Tweede Wereld
oorlog en de Koude Oorlog een hoofdrol. Vanuit cultuurhistorie
is de doelstelling om de historische gelaagdheid zichtbaar en
beleefbaar te houden en zo mog elijk te gebruiken ais inspiratie
voor de herontwikkeling. Behoud van de stedenbouwkundige
en landschappelijke waardes, zoals de waterstructuur om het
perceel, de zichtlijnen naar huis Clingendael en de kazerne is een

lijk om in dit geval het midden van de bandbreedte aan te
houden in plaats van de bovenkant.
Naar verwachting kunnen op maaiveld q8 parkeerplaatsen

historische betekenis. Wellicht kan een nieuwe functionele relatie

sen is in principe ongewenst. Het programma (functie en

ontstaan als herdenkingsoord. Het is aan de initiatiefnemer om

aantal mz) moet worden afgestemd op deze parkeercapaciteit; maximaal 48 parkeerplaatsen.

een voorstel te maken om de geschiedenis afleesbaar te houden

De verkeersaantrekkende werking zal beperkt moeten blij

Verkeer en parkeren

ven.

Parkeren dient op eigen terrein te worden opgelost. Met name de

Parkeren zoveel mogelijk buiten het zicht vanaf de Van Brie-

verhoging van het terrein aan de noord- en westzijde biedt mo

nenlaan en vanuit park Clingendael;

gelijkerwijs -afhankelijk van het gehele ontwerp van het complex
en terrein- ruimte om het parkeren ondergronds te ‘camoufle
ren’. Hierbij zal de archeologie (mogelijk aanwezige loopgraven
e.d.) in de afweging betrokken moeten worden. Uitgangspunten

Ook het fietsparkeren zal op eigen terrein moeten worden
opgevangen, waarbij we ook voor de hetsparkeervraag
verwijzen naar de kencijfers van het CROW.

parkeren:
•
•

Parkeren op eigen terrein (incl. bezoek);
Herbestemming mag geen extra parkeerdruk voor de wijk
veroorzaken. De gemeente Den Haag zal dan ook geen par-

voorwaarde. Het perceel dient beleefbaar te blijven ais onderdeel

keervergunningen verstrekken.

van de buitenplaats Clingendael. Herstel, indien mogelijk. de
toegankelijkheid vanaf Clingendael, zodat de bunker ook fysiek

op de ligging tegen de gemeente Den Haag aan is het rede

worden gerealiseerd. De overschijding van 48 parkeerplaat

en desgewenst de locatie een toegankelijke uitstraling te geven.

Op het perceel is een stapeling van cultuurlandschappen zicht

het complex is gelegen in ‘de rest bebouwde kom’. Gelet

menhang zit in de architectuur (Stuttgarter Schule) en de cultuur

Bi) herbestemming is niet alleen het verhaal van de bunker en het
gebruik in de Tweede Wereldoorlog en Koude Oorlog relevant.

teerd dienen te worden. De stedelijkheidsgraad van Was
senaar is ‘matig stedelijk’ (1.000-1.500 adressen per km*) en

•

weer op de buitenplaats wordt aangesloten. Wellicht worden de

Berekening parkeerbehoefte en vaststellen parkeereis op
basis van de kengetallen van het CROW (publicatie 381).

hekken rondom de locatie hierbij als een belemmeringervaren.
Het hek hoort wel bij de geschiedenis van de Koude Oorlog.

Bunker Seyss-Inquart Wassenaar

•

In het Verkeersplan Wassenaar is aangegeven dat bij nieuwe

CONCEPT 3.2 Nota van Uitgangspunten | 39

Zes sferen die de logica van de bunker representeren. BIJ elke sfeer zijn onderdelen
van de drie cultuurlandchappen aanwezig (BP « buitengaats,
WO II» Tweede Wereldoorlog. KO»Koude Oorlog).
A’

» . •
5-intern

Extern

Inttm
Interieur
keuken

fWOth
t I^UCtUlHr

BP
WO II
KO

n .

: A
Eenheden bunker
A. Geheel:
bunker en perceel

N

0

■m.

B. Hart van de bunker

ai

C. Keukenbunker

KO:
buiten
wanden

©

D. Schil rondom bunker

<14 r

WOH-.
extern ft

E. Ruimte onder dak
O

I___

F. Exterieur:
gevels, dak en terrein

V

iD
A'
4<

«r2020

m

BP:
perceel

hekwerk

Rijksvastgoedbedrijf & Gei

3-3

Gebouw

•

Bij de herbestemming van de bunker is een mix van functies
denkbaar, zolang ze passen binnen de randvoorwaarden en
beleidsambities. Zo kan er worden gedacht aan werkruimte,
theater o.i.d., (data)opslag, een museale functie, een bescheiden
café of hoogwaardig restaurant of bewoning (dienstwoning,
atelierwoning). De initiatiefnemer heeft ruimte om met een
voorstel te komen, waarbij hij dient aan te tonen dat dit past op
de plek en voldoet aan de randvoorwaarden en uitgangspunten.

•

De nieuwe functies vergen een wijziging van het
bestemmingsplan. De gemeente Wassenaar heeft in dit
geval als uitgangspunt dat nieuwe functie(s) de bestaande
cultuurhistorische waarden maximaal behouden en versterken.
Maatschappelijke meerwaarde is wenselijk. Een passende functie
draagt optimaal bij aan het behoud van de cultuurhistorisch
belangrijke onderdelen van het complex (hoofdvolume,
aanbouwen, loopgraafzone en omliggend terrein) en de
(historische) en de onderlinge samenhang. Dit kan worden
gerealiseerd door bij herontwikkeling rekening te houden met de
potenties en beperkingen die het complex en de onderdelen met
zich mee brengen en de herbestemming zorgvuldig in te passen.

•

•

voegen.
Respecteer de kwaliteit van de bunker als een groene kamer
op de buitenplaats Clingendael, vol geheimen, verhalen,
betekenissen en verborgen relicten.
(Bescheiden) aanbouwen aan het bunkercomplex zijn
mogelijk, mits het groene karakter van de locatie en
het volume met grote schilddak herkenbaar blijven,
archeologische waarden worden gerespecteerd en de
toevoegingen zowel functioneel als ruimtelijk ondergeschikt
aan het monument zijn. Materiaal- en kleurpalet van
nieuwe toevoegingen dienen te passen bij het beton van de
keuken bunker, het dakvlak (met gesmoorde dakpannen) en
'baksteen’ gevels.
Overweeg om de terreinophoging te benutten (bijvoorbeeld
voor parkeren of het eventueel zichtbaar maken van de
contouren van de loopgraaf). Een looproute in of op de
contouren van de loopgraf zou denkbaar kunnen zijn
wanneer overwogen wordt het complex aan de noordzijde
te ontsluiten. Ondergrondse toevoegingen zijn mogelijk,
wanneer ze ondergrondse waarden (loopgraven e.d.) niet
aantasten.
Zorg dat het terrein rondom het complex het groene en
landschappelijke karakter behoudt. Zie het perceel als
een landschappelijke 'kamer' die hoort bij de sfeer van de
buitenplaatsen en de militaire functie, als onderdeel van de
Atlantikwall.

Ontwikkelen vanuit de cultuurhistorische waarde
De kernwaarden (zie 1.3) vormen een logisch vertrekpunt voor
herontwikkeling. Een van de kernwaarden is dat het complex is
opgebouwd uit vijf zones, elke met een eigen sfeer. Hieronder
wordt voor elke eenheid aanbevelingen geformuleerd.

A: het perceel van de bunker
>

Behoud de samenhang tussen de bunker, het perceel en de
omgeving. Zorg dat veranderingen aan het geheel zich hierin

Bunker Seyss-Inquart Wassenaar

B: het hort var\ de bunker
> Bij de herbestemming van de bunker is het van belang dat
de structuur herkenbaar en beleefbaar blijft. Dit betekent
niet dat er geen veranderingen mogelijk zijn, maar dat de
aanpassingen zich verhouden tot de kenmerkende structuur,
zoals die wordt gevormd doorgangen, trappenhuizen en
de installatieruimten waar oorspronkelijke installaties zich
bevinden. In de appartementen en een enkel slaapvertrek

voor de manschappen zou de historische betekenis van
zowel de Tweede Wereldoorlog als de Koude Oorlog
beleefbaar kunnen worden gemaakt,
Behoud onderdelen die bepalend zijn voor de sfeer
van de bunker (bijvoorbeeld de oorspronkelijke
interieuronderdelen, zoals beschreven in de het
bouwhistorisch onderzoek). Wel kan mogelijk een deel
van de inrichting uit de Koude Oorlog worden ontmanteld
voor de herontwikkeling. Voorwaarde is wel dat de
herontwikkeling aansluit op de struauur en oorspronkelijke
materialisatie van de bunker (beton, staal en hout) en de
inrichting ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en de
Koude Oorlog op enkele specifieke plekken zichtbaar blijft.
De ruimten waarin zich nog historische elementen bevinden,
lenen zich om het historisch verhaal te presenteren; de
gassluts en entreezones en delen van de interne verdediging
en het appartement op de verdieping. Natuurlijk kan hierbij
ook het appartement van Seys-Innquart worden betrokken,
hoewel hier na de oorlog meer veranderde.
Het (beperkt) openwerken van de bunkerkern ten behoeve
van daglicht en toegankelijkheid voor het beoogde
toekomstige gebruik is denkbaar wanneer de samenhang
en gesloten uitstraling te ervaren blijven. Openingen
in het dakvlak (eerste verdieping) zijn vanuit praktischarchitectonisch perspectief denkbaar (mits zorgvuldig
ontworpen, precies gedetailleerd en meteen hoogwaardige
materialisatie, en altijd ondergeschikt aan het oude, vlakke
beeld van de dakvlakken). Het beleefbaar maken van de
fascinerende betonstructuur van de kap is daarbij een
mogelijkheid, waarbij het aankomt op de kwaliteit van het
ontwerp om te kunnen bepalen of zo'n ingreep recht doet
aan de cultuurhistorische waarde van de bunker.
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Cdekeukenbunker
•

•

•
•

•

De oorspronkelijke interieuronderdelen (deuren, kozijnen)
zijn van hoge cultuurhistorische waarde. Behoud is het
uitgangspunt.
In een deel van de keukenbunker (ruimte 107) is het
karakter van de keuken goed herkenbaar gebleven door
de aanwezigheid van keuken interieuronderdelen uit
de jaren ‘60 van de vorige eeuw. Aanpassingen aan de
interieurinrichting zijn beperkt mogelijk en dienen in relatie
te zijn met de ‘keukeninrichting'.
Net ais in de schil zijn openingen t.b.v. daglicht 20 beperkt
mogelijk gehouden, vanwege de verdedigbare karakter.
Op- en aanbouwen aan de keukenbunker zijn mogelijk, mits
deze kleinschalig blijven en vanuit het beoogde gebruik
noodzakelijk en van toegevoegde waarde zijn.
Materialisatie- en kleurpalet van nieuwe toevoegingen
dienen te passen bij het beton van de keukenbunker, het
dakvlak (met pannen) en ‘baksteen’ gevels. Toevoegingen
blijven ruimtelijk ondergeschikt aan het monument.

£: de ruimte onder het doh
• Benut bij een herbestemming de ruimtes onder het
schilddak. De ruimtes hebben een bijzonder ruimtelijk
karakter. Het toevoegen van daglichtopeningen in het
dakvlak zijn alleen mogelijk wanneer het gesloten karakter
van het dak behouden blijft

D; deschiiom de bunfecr
• De ruimtes die rondom de bunker en onder het
grote schilddak liggen, zijn relatief groot met weinig
binnenwanden en onafhankelijk van elkaar toegankelijk.
In deze ruimtes is meer ruimte voor verandering, omdat
deze ruimtes van oorsprong (half) open waren (met name
93- 95A. 93B en 94). Openingen in de gevels (zoals in de
oorspronkelijke situatie) zijn hier voorstelbaar, wanneer
deze in verhouding blijven tot het gesloten karakter van het
volume met het schilddak.
«

Het is wenselijk dat de delen van het bunkercomplex die
georiënteerd zijn naar de openbare weg (Wassenaarseweg Van Brienenlaan) hun gestoten karakter behouden.

Bunker Seyss-Inquart Wassenaar
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Planologisch uitgesloten

functies
Bepaalde functies zijn uitgesloten omdat deze niet voldoen
aan de richtafstand tot woningen (nieuwe woningen in de
Prinses Julianakazerne) of een te grote verkeers-aantrekkende
werking hebben (volgens de VNG-brochure ‘Bedrijven en
milieuzonering').
Voor richtafstanden moet worden gemeten vanaf de
perceelgrens van de Seyss*lnquart Bunker tot de gevel van de
dichtstbijzijnde kwetsbare objecten (toekomstige woningen in de
Prinses Juliana Kazerne). Deze afstand is 22 meter. Daarbij wordt
er uitgegaan van bedrijfsactiviteiten bij funaiemenging.
Mocht een initiatiefnemer een van de volgende functies
voorstellen, dan dient altijd opnieuw te worden getoetst of de
functie daargerealiseerd kan worden.
•

•

•

Kantoor groter dan 1.000 mz bvo
Voor kantoren groter dan 1.000 mz is toestemming van de
provincie nodig. Punctie is alleen toegestaan als het kantoor
aan een hoofdontsiuitingsweg ligt. De provincie zal dus niet
meewerken aan een kantorenlocatie groter dan 1.000 mz
bvo in de Seyss-Inquart bunker.
Evenemententerrein
Een evenemententerrein kent grote pieken in verkeersaantrekkende werking en veroorzaakt overlast voor de
buurt.
Horeca categorie 3 en 4
Cultuurhistorisch niet wenselijk en veroorzaakt overlast voor
de omwonenden.
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•

Detailhandel
Solitaire detailhandel buiten de hoofdwinkelstructuur is niet
wenselijk. Slechts ondergeschikte detailhandel mogelijk
(bijvoorbeeld giftshop in museum)

Functiemengingscategorieen
Functies in functiemengingscategorie C hebben een
potentieel aanzienlijke verkeers-aantrekkende werking op
goederentransport of een potentieel zeer verkeers-aantrekkende
werking op personenvervoer. Deze functies zijn alleen mogelijk
als kan worden aangetoond dat er een lagere verkeersaantrekkende werking kan worden vastgesteld en aan de
parkeernorm van maximaal 48 parkeerplaatsen wordt voldaan,
bijvoorbeeld doordat het een kleinschalig initiatief betreft.
Functies die vallen in functiemengingscategorie C:
- Autoparkeerterrein/parkeergarage
- Post-en koeriersdienst
- Goederenweg-vervoerbedrijf
- Verhuurbedrijven voor transportmiddelen of werktuigen
(excl. Personenauto's)
• Brandweerkazerne
- Bioscoop
• Theater, schouvi/burg, concertgebouw, evenementenhal
- Zwembad
- Casino
Functies in functiemengingscategorie A en B hebben een
lagere verkeers-aantrekkende werking, kunnen aanpandig
aan woningen worden gerealiseerd en zijn op deze locatie wel
mogelijk.
Ook voor categorie A en B geldt een maximum van 48
parkeerplaatsen.

Miiieucategorieen
In principe niet toegestaan zijn functies die vallen in
milieucategorie 3.1 en hoger of funaies met een lagere
milieucategorie maar met een potentieel zeer verkeersaantrekkende werking.
Dit zijn onder anderen:
- Kampeerterrein, vakantiecentrum
- Hondendressuurterrein
- Recreatiecentrum, vaste kermis ed.
- Dierentuin
- Manege
- Veldsportcomplex
- Bioscoop
- Schietinrichting
- Crematorium
- Dierenasiel- en pension
- Opslag van gevaarlijke stoffen, munitie, explosieven,
professioneel vuurwerk, kunstmest en kuilvoer
(categorie 2 en hoger)
- Functies waar de grootste richtafstand 'gevaar' is (volgens
VNG brochure ‘Bedrijven en milieuzonering', categorie z en
hoger)
De afstand tot de nieuvre woningen in de prinses Juliana kazerne
is 22 meter. Milieucategorie 1 heeft een richtafstand van 10 meter.
Milieucategorie 2 heeft een richtafstand van 30 meter maar
omdat de bunker in een functiemengingsgebied gesitueerd is
mag er een stap terug worden gedaan naar een richtafstand van
10 meter. Inrichtingen uit milieucategorie 1 en 2 zijn toegestaan
ais aan de parkeernorm van 48 parkeerplaatsen kan worden
voldaan.
Functies die vallen onder milieucategorie 3.1 of hoger zijn
alleen togestaan als kan worden aangetoond dat de inrichting
een vergelijkbare overlast veroorzaakt op het gebied van
Rijksvastgoedbedhjf & Gemeente Wassenaar

geur, stof, geluid en veiligheid als in milieucategorie 1 of 2.
Dit kan bijvoorbeeld als het gaat om kleine/ ambachtelijke
initiatieven. Ook hier geldt een parkeernorm van maximaal 48
parkeerplaatsen.
Mogelijkheden voor afwijken
De onderstaande uitgesloten functies kunnen alleen worden
gerealiseerd indien door middel van onderzoek wordt
aangetoond dat de aangevraagde nieuwe functie een lagere
richtafstand mag aanhouden dan de richtafstand die voor de
desbetreffende funaie is opgenomen in de VNG brochure
‘Bedrijven en milieuzonering’ of dat ze een lage verkeersaantrekkende werking hebben. Van de richtafstanden kan
dus worden afgeweken doordat er bijvoorbeeld kan worden
aangetoond dat het om een kleinschalig initiatief gaat of dat er
maatregelen zijn genomen waardoor lagere waarden kunnen
worden vastgesteld voor geluid, geur, stof en/of gevaar.
Voor alle toekomstige functies geldt de parkeernorm passend bij
de functie met de beperking van het maximum aantal bestaande
48 parkeerplaatsen.

Bunker Seyss-Inquart Wassenaar
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BEOORDELINGSCRITERIA

Bunker Seyss-!nquart Wassenaar
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4-1

Beoordelingskader

Bij verkoop van de Seyss-lnquart bunker kunnen partijen
een bod doen onder de voorwaarde dat zij een visie indienen
voor de heroniwikkeling van het complex dat goed past bij de
bedoelingen van de Staat en de gemeente en de uitgangspunten
van de NvU.
Er vindt een voorselectie plaats van kandidaten op basis van hun
visie op het gehele complex. Deze verkoopprocedure is nader
beschreven in het Biedbook.
In de nota van uitgangspunten zijn ambities en kansen genoemd
voor het leveren van een integrale visie. Deze zijn samengevat
in het hier naastgelegen kader, dat dient ter beoordeling van
de projectvoorstellen. Bij een eventuele uitwerking van de
visie gelden uiteraard de gangbare wettelijke bepalingen,
zoals deze van toepassing zijn bij het aanvragen van een

ambities voor herontwikkeling. Bij veel aspecten is geen boven
of ondergrens (geen maximum of minimumeis) aan de beoogde
kwaliteit gesteld. De reden hiervan is dat gestreefd wordt naar
integrale kwaliteit, waarbij niet altijd voorkomen kan worden
dat een hoge kwaliteit op het ene aspect in sommige gevallen
noodzakelijkerwijs samen moet gaan met een wat mindere
kwaliteit op een ander aspect. De ingediende visies zullen
Integraal en in onderling vergelijk beoordeeld worden. In de
concurrentie moet blijken welke kwaliteitsniveaus (boven en
ondergrenzen) haalbaar zijn.
Er wordt dan ook beoordeeld op het gebied van integrale
kwaliteit, landschap. stedenbouw en architectuur, nclusief de
cultuurhistorische en planologische aspecten.

omgevingsvergunning.
Omdat meerdere deelnemers de gelegenheid hebben om een
visie te ontwikkelen voor de herontwikkeling, is ruimte gelaten
voor verschillende invalshoeken en voor een verschillende
programmering en zijn de regels voor herontwikkeling eerder
stimulerend dan beperkend.
Dit betekent dat alleen de hoogst noodzakelijk te stellen eisen
zijn genoemd, afgezien van algemeen geldende voorschriften
waaraan een projectplan te zijner tijd moet voldoen.
De beoogde kwaliteit is door de gemeente en de Staat benoemd
in termen van ‘ambities’. In dit kader voor herontwikkeling
is middels ambities en kansen aangegeven welke kwaliteiten
worden nagestreefd. Deze zijn terug te vinden in Hoofdstuk 3;
48 September 2020
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1. INTEGRALE KWALITEIT (40%)
De mate woorin op een zoigwlóige wijze invulling worA gegeven oon een
consistent en toefeomstbestend/g voorstel voor heronlwikkeïmg van het
bunfeercomplex als geheel.
In dit beoordelingscriterium wordt er onder meer op gelet In
hoeverre er sprake is van:
•
Een overtuigende en inspirerende visie voor het
bunkercomplex als geheel, dat consistent is op alle niveaus:
van analyse naar concept en (naar) principes voor uitwerking
(inclusief integratie van technische elementen):
•
Een nieuwe functie voor het bunkercomplex die recht doet
aan de cultuurhistorische waarden en het unieke karakter
van de bunker en zijn context. Ook bij het toegankelijk en
ervaarbaar mort rekening wordt gehouden met gevoelig
•

•

•

•

karakter van de bunker;
Transformaties en eventueel nieuwe toevoegingen die de
cultuurhistorische waarden van het bestaande complex
intact laten en die bijdragen aan de vorming van een
waardevolie historische gelaagdheid:
Een voorstel dat zich gedragen weet door direct
belanghebbenden, onder meer door de wijze waarop de
omgeving wordt geïnformeerd over en betrokken bij de
ontwikkeling.
Een financieel robuuste visie waarvan de exploitatie een
solide financiële basis heeft en waarbij verwacht mag
worden dat ook in de toekomst het behoud en een gedegen
onderhoud van de gebouwen gegarandeerd is:
Een indicatieve financiële onderbouwing voor de realisering
van het project en de duurzame instandhouding op termijn.

Bunker Seyss-Inquart Wassenaar

2. LANDSCHAPPELIJKE E;
STEDENBOUWKUNDIGE KWALITEIT (30%)
De mate waarin op een zorgvuldige wijze invulling wordt gegeven aon
een vonzelfsprefeende oansluiting van het bunkercomplex op zijn directe
omgeving.
In dit beoordelingscriterium wordt er onder meer op gelet in
hoeverre er sprake is van:
•
Integratie van het complex in het landschappelijk weefsel:
■
Aantrekkelijk en passend ingerichte buitenruimte binnen
de contour van de omheining die goed aansluit bij de
•
•

omgeving;
Een integrale oplossing voor parkeren en verkeer passend
binnen het totaalconcept;
Behoud van het kenmerkende silhouet van het
bunkercomplex, waarbij rekening is gehouden met het
cultuurhistorisch ensemble, waarbij een militair object op
een buitenplaats is gebouwd.

3. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT {30%)
Oe mate woorin op een zorgvuldige wijze invulling wordt gegeven oon de
transformatie van het monumentale complex
In dit beoordelingscriterium wordt er onder meer op gelet in
hoeverre er sprake is van:
<
Het behoud van kernkwaliteiten en weer zichtbaar maken
van verborgen kwaliteiten, zoals benoemd in de nota van
uitgangspunten:
•
Een betekenisvolle transformatie waarbij ingrepen en
eventuele toevoegingen zorgvuldig zijn afgewogen en
waarbij een nieuw uitgebalanceerd geheel ontstaat:
♦
Vakkundige ingrepen bij transformatie die technisch
haalbaar zijn met respea voor de cultuurhistorische
waarden.

Ten behoeve van de genoemde criteria van u te ontvangen:
•
Een algemene uitwerking in tekst, weer te geven per
criterium, op maximaal 2 x A3 enkelzijdig, tekengrootte
minimaal io:
•
Een globale voorstelling van de herontwikkeling. zodanig
dat deze een goed beeld geeft van de oplossingen op
stedenbouwkundige schaal (K200/ 1:100) inclusief de
consequenties op parkeer en verkeer, weer te geven op
maximaal 1 x A3 enkelzijdig;
•
Een globale voorstelling van de herontwikkeling. zodanig
dat deze een goed beeld geeft van de hoofdvorm en
hoofdindeling van de bebouwing (vlekkenplan schaal 1:200).
weer te geven op maximaal 1 x A3 enkelzijdig;
•
Referentiebeelden ter ondersteuning van de beoogde
kwaliteit en uitstraling van het te realiseren programma,
weer te geven op maximaal 1 x A3 enkelzijdig;
•
Een beschrijving van de voorgenomen restauratieve aanpak.
ondersteund door referentiebeelden, met daarin aandacht
voor gevels, detailaansluitingen, materiaalsoort, kleur en
afwerking, weer te geven op maximaal 1 x A3 enkelzijdig:
•
Een indicatieve fasering van de voorziene ontwikkelingen
inclusief tijdslijn.
Totale omvang van de in te dienen bescheiden is maximaal 6 X
A3 enkelzijdig. Aan te leveren stukken in te dienen zowel digitaal
in PDF (hoge resolutie) op een USB-stick als in hardcopy in een
oplage van 5 stuks.
De inzending dient te worden voorzien van een motto/ titel, die
de essentie van de visie weergeeft.

CONCEPT 3.2 Nota van Uitgangspunten | 49

m
ï
*8 I

hi..,

il r-*^''^ 5? ■ '*’“■ '

II

ï^t', ;.*;

i

W^"
mSf-i:

■¥*

'Miilif
50 September 2020

Rijksvastgoedbedrijf & Gemeente Wassenaar

BEOORDELING
De beoordeling zal plaatsvinden door een hiervoor Ingestelde
selectiecommissie. In deze commissie is de volgende expertise
aanwezig;
• Atelier Rijksbouwmeester: expertise - architectuur en
•
•
•

stedenbouw, erfgoed,
Rijksvastgoedbedrijf: expertise • renovatie, transformatie en
herbestemming van monumentale gebouwen.
Rijksdiensi voor het Cultureel Erfgoed: expertise - erfgoed,
Gemeente \\össenaar: expertise - ?

Oe Ingediende visie wordt getoetst aan de voorwaarden, die
genoemd zijn in het biedboek. De visie wordt door de individuele
leden van de selectiecommissie via een absolute beoordeling aan
de hand van de beoordelingscriteria gewaardeerd met een cijfer
tussen 1 en io, afgerond op 1 decimaal.
De weging van de criteria is als volgt:
- Integrale kwaliteit 40%
- Stedenbouwkundige/ landschappelijke kwaliteit (inclusief
cultuurhistorische en planologische aspecten) 30%
- Architectonische kwaliteit (inclusief cultuurhistorische en
planologische aspecten) 30%
De maximaal te behalen score is 100 punten.
De selectiecommissie zal de inzendingen gezamenlijk bespreken
en in consensus de eindscore vaststellen. Op advies van de
beoordelingscommissie wordt daarna een besluit genomen door
de stuurgroep.
•
De ingediende visie dient op elk criterium minimaal 3,5
punten te scoren. De gewogen totaalscore dient minimaal
70 punten te bedragen.
•
Alle inzendingen die voldoen aan bovengenoemde minimale
score zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan de
biedingsfase van de verkoopprocedure.
Bunker Seyss-Inquart Wassenaar
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UITVOERINGSASPECTEN
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In dit hoofdstuk komen nog enkele uitvoeringsaspecten
nadrukkelijk naar voren om rekening mee te houden rondom de
herbestemming/transformatie van de SI Bunker.

5.1

Archeologie

Onderzoek van Hamaland Advies heeft aangetoond dat het
plangebied een middelhoge verwachting heeft op archeologische
resten uit de periode vanaf Middeleeuwen tot en met de Nieuwe
Tijd. Het merendeel van de vondsten in de directe omgeving
van het plangebied is afkomstig uit deze periode. Echter gezien
de grote verwachting op een niet intact bodemprofiel in het
plangebied, wordt de trefkans op vondsten uit deze periode
laag ingeschat. Deze lage trefkans wordt bevestigd door het
uitgevoerde booronderzoek. Vanwege het verkennende karakter
van het booronderzoek kunnen vindplaatsen in het plangebied
vooralsnog niet geheel uitgesloten worden. Het onderzoeksbureau
geeft de aanbeveling om toekomstige bodemingrepen in het
plangebied te beperken tot maximaal 75 cm diep.

5.2 Beleidsregels niet gesprongen
explosieven
De bunkeren de directe omgeving zijn gelegen is in een NGE(niet
gesprongen explosieven) risicogebied. Het gebied is verdacht
m.b.t. het voorkomen van kleinkaliber munitie, handgranaten
en geschutsmunitie. Bij uitvoerende werkzaamheden dient men
hierop bedacht te zijn.

54 September 2020

5.3

Milieuwetgeving

De locatie ligt in grondwaterbeschermingsgebied. De
Provinciale milieuverordening (PMV) geeft restricties wat wel en
niet mag met of zonder
ontheffing. Er mag veel. Wat niet mag is de aanleg van koude/
warmte energiesystemen.
Vanwege de ligging nabij twee risicobronnen, namelijk een
transportroute voor gevaarlijke stoffen (Benoordenhoutseweg)
en een tracé van een hogedruk aardgasleiding (Laan van
Ciingendaet), kan het aspect externe veiligheid en de toepasselijke
regelgeving (Bestuit externe veiligheid transportroutes, Besluit
externe veiligheid buisieidingen) hier niet onvermeld blijven.
Andere milieuaspecten die, afhankelijk van de aard van de
beoogde herontwikkeling, onderbouwing kunnen vergen zijn:
de zonering ten opzicht van nabijgelegen functies, geluidhinder,
bodemkwaliteit en luchtkwaliteit. Toetsingskaders voor deze
aspecten zijn respectievelijk: Bedrijven en milieuzonering (VNG,
2009), Wet geluidhinder, Wassenaarse Bouwverordening en Wet
Milieubeheer.

5.4

Bodem

Nieuwe ontwikkelingen mogen niet zodanige hinder veroorzaken
dat dit het woongenot belemmert. Ter beoordeling hiervan
wordt aansluiting gezocht bij de VNG brochure ‘‘Bedrijven
en milieuzonering". Door bureau Koenders & Partners is een
Verkennend Bodemonderzoek uitgevoerd. De boven* en
ondergrond bestaat uit zand. Rond de bunker wordt in de
bovengrond regelmatig een lichte verontreiniging met lood, zink
en kwik gevonden. Deze lichte verontreinigingen geven geen
risico's voor mens of dier.
In de bunker bevond zich een olietank ten behoeve van de
oliestookinstallatie. De tank Is in iggz buiten gebruik gesteld. Het
is niet achterhaald of de tank nog aanwezig is. Ter plaatse van het

vulpunt aan de buitenzijde van de bunker is een spot met sterke
minerale olie verontreiniging in de grond aangetoond met een
omvang van 7,5 tot 10 m3. Het betreft geen geval van ernstige
bodemverontreiniging omdat de omvang kleiner dan 25 m3 is.
Bij het bodemonderzoek werden enkele stukken asbest
aangetroffen op het maaiveld. Uit Nader Asbestonderzoek is
gebleken dat er geen sprake is van een ernstige verontreiniging
van de bodem met asbest.

5.5

Natuur/Flora-en Fauna

Door bureau Koenders & Partners is een ecologische quickscan
uitgevoerd. Daarin wordt geconcludeerd dat naast mogelijk
effecten op vleermuizen (tabel-3} voor flora en fauna enkel
effecten op soorten uit tabel*i worden verwacht.
Aangezien de herontwikkeling van het plangebied onder
ruimtelijke ontwikkeling valt, is een ontheffing op de Flora- en
faunawet niet benodigd voor tabel-i-soorten; ten behoeve van
een (eventuele) ontheffing op deze wet voor vleermuizen is een
nader onderzoek benodigd.
Het plangebied is opgenomen in de Ecologische Hoofdstructuur,
tesamen met het naastgelegen landgoed Clingendael. Het
plangebied maakt echter geen onderdeel uit van een Natura 2000*
gebied.
De verkoop van het plangebied heeft geen negatief effect op
de EHS. Eventuele herontwikkelingsoptie(s) dienen beoordeeld
te worden op hun effect op de EHS. Opties met bijvoorbeeld
uitpandige werkzaamheden aan de gebouwen, verwijderen van
bomen en beplanting of grondwerkzaamheden dienen afgewogen
te worden op de effecten die ze hebben op flora en fauna.
Gelet op de ligging nabij Natura 2000 gebied dient in het kader de
Wet Natuurbescherming voor (her)ontwikkeiing van de bunker
een berekening naar de stikstofdepositie te worden uitgevoerd.
Rijksvastgoedbedrijf & Gemeente Wassenaar

Hetzelfde geldt voor de realisatie en het gebruik van eventuele
aanbouwen. Eveneens is het nodig bij een planologische wijziging
afhankelijk van de verkeer aantrekkende werking.

5.6

Asbest

Er is een onderzoeksrapport opgesteid en het asbest is (deels)
gesaneerd.

Bunker Seyss-Inquart Wassenaar
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PROCEDURES
Op basis van deze nota van uitgangspunten kan de initiatiefnemer
een planvoorstel uitwerken. De initiatiefnemer is zelf
verantwoordelijk dat zijn planuitwerking voldoet aan de kaders uit
de nota van uitgangspunten en voor het opstellen van een goede
ruimtelijke onderbouwing. Uiteraard blijft de initiatiefnemer ook
zelf verantwoordelijk voor at die aspecten die niet in de nota van
uitgangspunten zijn geregeld, maar wel wettelijk zijn vereist.

6.1

Afwijking t.o.v. bestemmingsplan

Bij realisatie vaneen initiatief zal waarschijnlijk een afwijking van
het bestemmingsplan noodzakelijk zijn. Daarbij doet zich de vraag
voor welke procedure voor de afwijking van het bestemmingsplan
moet worden doorlopen.

7i

Er zijn twee opties om af te wijken van een bestemmingsplan:
via een omgevingsvergunning of via een herziening van
een bestemmingsplan. Voordeel van een herziening van
het bestemmingsplan is, dat dit meer flexibiliteit kent dan
een omgevingsvergunning. Nadeel van herziening van het
bestemmingsplan is, dat de proceduretijd wat langer is dan die van
een omgevingsvergunning.

«22
T.'

De voorbereidingstijd en onderzoeksverplichting zijn voor beide
procedures vergelijkbaar.

'J Deze nota van uitgangspunten treedt op geen enkele manier in de
plaats van de beoordeling van een eventueel verzoek voor wijziging
van het bestemmingsplan. Het laat het democratisch proces met de
diverse rechtsbeschermingsmiddelen in stand.

U /

3

Voor vragen over deze Nota van Uitgangspunten en de visie van de
gemeente kunt u contact opnemen met het klant contactcentrum
Wassenaar

Bunker Seyss-Inquart Wassenaar
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COMMUNICATIE
7.1

Input belanghebbenden

Voor aanvang van het biedingsproces worden de belangrijkste
wensen en zorgen van belanghebbenden geïnventariseerd via
gesprekken met wijkorganisaties en andere belangenorganisaties,
een bewonersbijeenkomst en een schriftelijke reactiemogelijkheid.
Een en ander wordt samengebracht in een Participatierapport,
dat wordt meegeleverd in de stukken bij het biedingsproces. Het
Participatierapport wordt samen met de Nota van Uitgangspunten
in de gemeenteraad van Wassenaar behandeld.

7.2

..".er O', "j "
de partij moet dan ook zowel
Oeontw
het proces (werkwijze} als de uitkomsten (reactie vanuit de buurt)
kunnen terugkoppelen en verantwoorden.

Oc verantwoordelykheid voor het betrekken van belanghebbenden
bij het planvoorstel ligt bij de ontwikkeitnde partij. De gemeente
Wassenaar in samenwerking met de gemeente Den Haag
informeert de belanghebbenden over de vervolgstappen in het
plan- en bouwproces, en wie waarvoor verantwoordelijk is. Gtzitn
dt ligging pal naast Iwt Haags pondgtbitd tn htt fait dat d«
vtrkMrsafwikkcling over Haags pondgtbitd gaat. is afstamming
mat zowal da gamaanian \A^$anaar als Dan Haag varalsL

Communicatieverplichtingen

Nur belanghebbenden wordt nadrukketijk gecommuniceerd dat
het Rijksvastgoedbedrijf geen plan voor de bunker maakt, maar de
koper van de bunker. Het is van groot belang dat de ontwikkelende
partij diens plannen tijdig met belanghebbenden communiceert en
hen bij aanvang van de participatie duidelijk maakt wat hun mate
van invloed is. wat er met hun inbreng wanneer wordt gedaan en
of er na het participatietraject nog formele momenten van invloed
mogelijk zijn.
De verwachting is dat de buurt het plan van de ontwikkelende
partij nauwlettend zal volgen.
ls jie jicn
h-.'-'.
de
r. T
r : In het Partidpatlerappoft
zullen de organisaties worden genoemd waarmee de
ontwikkelende partij minimaal contact dient op te nemen.
Daarnaast moeten individuele omwonenden de gelegenheid krijgen
hun mening te geven.
Het moment om belanghebbenden te informeren kan in theorie al
vanaf het moment dat het initiatief als kansrijk is bestempeld. Een
open en transparante communicatie met de omgeving en andere
belanghebbenden vergroot de kans op een breder draagvlak voor
het plan. [->(.■ ,i^er^een!<j W.issenaar zal hun belangen en de wijze
waarop :i) betrokken zijn, laten meewegen m haai besluitvorming
Bunker Seyss-Inquart Wassenaar
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HUIDIGE SITUATIE
1.1

Situatie

In Wassenaar staat aan de rand van de buitenplaats Clingendael een
grote bunker die in de Tweede Wereldoorlog gebouwd is voor het
hoogste bestuursgezag van de Duitse bezetters; Rijkscommissaris
Arthur Seyss-Inquarten militaire autoriteiten. Stedenbouwkundig
en historisch is het gebouw nauw verbonden met het Huis
Clingendael (residentie van Seyss) en de Julianakazerne (vroeger
SS-gebouw, op het grondgebied van de gemeente Den Haag).
Later, ten tijde van de Koude Oorlog, speelde de bunker ook
een belangrijke rol als noodzetel voor het hoofdkwartier van de
Koninklijke Landmacht. Sinds enige ja ren staat het gebouw leeg en
is het in licht verval aan het geraken.
Loc.^rie
Untia porerrum nonse iurerru mquiaecto core pernatus exerias
Geschiedonis
In maart 1942 wordt het eerste ontwerp voor de bunker
gemaakt. Door de dreiging van de geallieerden werd het
bestuurlijke apparaat landinwaarts verplaatst. Ook de militaire
commandostructuur werd naar het midden van het land
overgebracht. Vanuit politieke en tactische overwegingen
werd besloten dat de Reichskommissar für die besetzten
niederiandischen Gebiete. Seyss-Inquart, in Den Haag zou blijven.
Om zich tegen luchtaanvallen te beschermen had hij al een
schuilgelegenheid bij het landhuis Clingendael.
In de zomer van 1942 werd echter op bijna 400 m van het landhuis,
maar op slechts loo m afstand van de kazerne voor de SS-PolizeiWaffenschule lil een ongeveer 30 x 60 m groot bouwwerk
geplaatst, waaronder een 12,5 x 50 m grote bunker tot stand
kwam.
Behalve als bescherming voor Seyss-Inquart en zijn staf was de
bunker ook bestemd voor de manschappen van de naastgelegen
kazerne. Het ontwerp stamt van architect August Kubitza met
mogelijke medewerking of supervisie van Karl Gonser. Hij heeft
Bunker Seyss-Inquart Wassenaar

in eerste instantie de bunker ais Luftschutzbunker ontworpen.
Tijdens het ontwerpproces en tijdens de bouw wordt aan
deze functie een defensieve rol toegevoegd. Hiervoor worden
ingangsverdedigingen en een rondgaande loopgraaf aangelegd.
Ook wordt op de verdieping een tweede hoofdkwartier ingerichl,
waarschijnlijk ten behoeve van Höherer SS- und Poiizeiführer
(H5SPF) Hanns Albin Rauter. Deze had begin december 1942 de
opdracht gekregen om in geval van een aanval op Den Haag de
verdediging van beide Stützpunkte te leiden. Vermoedelijk is
voor hem de inrichting gewijzigd om als hoofdkwartier te kunnen
functioneren. De omvang was in ieder geval vergelijkbaar met het
appartement van Seyss-Inquart.
Het grote • stedenbouwkundig gezien dominante - bunkerdak
camoufleert weliswaar de functie van het gebouw, maar is door
zijn grote om vang (in oppervlak twee maal dat van de bunker
zelf), zijn ligging naast de kazerne en de loopgraaf vanuit de
lucht zeer goed herkenbaar. De zware uitvoering van de bunker
zorgt er echter voor dat deze bescherming biedt voor vrijwel alle
type bommen, die door de geallieerden werden gebruikt. Alleen
de allerzwaarste bommen zouden het 4 m dikke dak kunnen
penetreren. Echter daarvoor was de bunker te klein om effectief te
kunnen bombarderen.

f
foto: /Vmitf Says»-lnquart (1940)

De architectuur en bouwmassa zullen samen met die van de
naastgelegen SS-Polizeikaserne mede gediend hebben om
macht uit te straten. Uitspraken van Seyss-Inquart zelf duiden
hier ook op. Het gebouw was behalve als bescherming tegen
luchtaanvallen ook bedoeld voor een langer verblijf in geval
van een aanval op Den Haag. Onder andere door het inrichten
van de ruimten met in totaal 75 bedden van drie hoog, die
langs de wanden van een groot deel van de vertrekken stonden
opgeteld. Ook de rondgaande loopgraaf met vier Tobruks en
munitiebunkertjes duiden hierop.
De verdere inrichting en afronding vonden plaats in 1943. Tevens
vinden in dat jaar en de daaropvolgende jaren uitbreidingen en
wijzigingen aan het gebouw plaats. Zo wordt eind 1943 aan de
oostzijde de keukenbunker toegevoegd en aan het eind van de
oorlog nog een bakstenen berging met betondak.
Of en hoe vaak de bunker ook daadwerkelijk is gebruikt bij
luchtaanvallen, kon niet worden vastgesteld. Aan te nemen is dat
de bunker wel door de gebruikers van de naastgelegen kazerne
zal zijn gebruikt. Een in 1947 gefotografeerde tekst doet dit wel
vermoeden. Aangezien Den Haag nooit direct is aangevallen, heeft
het gebouw in ieder geval niet gefunctioneerd als hoofdkwartier
bij de verdediging.
Aan het einde van de oorlog wordt de bunker wel getroffen door
een bom. Vermoedelijk is dit een afzwaaier geweest, die eigenlijk
bedoeld was voor het naastgelegen landhuis met filmstudio's
‘Oosterbeek’. dat op dat moment gebruikt werd voor de
assemblage van Vi’s en V2’s.
De Koude Oorioe
In de eerste jaren na de oorlog is er vanuit het Nederlandse leger
weinig tot geen belangstelling voor het gebouw. Een deel wordt
verhuurd aan padvinders. De rest van het gebouw zal leeg hebben
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gestaan. De leegstand zal het weghalen van bouwmateriaal
hebben bevorderd. Het dak wordt in deze periode ontdaan van
zijn pannen en het grootste deel van de panlatten. Inwendig
verdwijnen bijna alle deuren en zal ook helgrootste deel van de
inrichting zijn weggehaald voor gebruik elders.
Na de blokkade van Berlijn in 1948 wordt men zich van de
nieuwe dreiging bewust en ontstaat er weer belangstelling voor
hetgebouw. Het wordt herbestemd om in geval van nood de
Bevelhebber van de Landstrijdkrachten (BLS) en zijn staf met
verbindingen onderdak te kunnen bieden. Daartoe wordt het
gebouw verbouwd en opnieuw ingericht. Bij de verbouwing wordt
het merendeel van de legeringvertrekken samengevoegd tot
grotere vertrekken. De beide ‘appartementen’ worden grotendeels
ontmanteld.
De Duitse luchtverversingsapparaten en andere installaties
worden omstreeks 1959 vervangen door modernere apparatuur.
Als gevolg van de Cubacrisis wordt in 1964 de bunker beter
geschikt gemaakt tegen de ABC (atomaire, bacteriologische
en chemische) dreigingen door de bouw van een nieuwe
ontsmettingssluts ter plaatse van de voormalige stookruimte en
het wijzigen van de noordelijke toegang in een goed afsluitbare
nooduitgang. Tevens wordt in deze periode een aantal vertrekken
aan de noordzijde van de begane grond samengevoegd tot een
drietal grote ruimten.
Bij het omliggende terrein worden de loopgraven dichtgegooid.
In de ondergrond zullen deze nog (deels) aanwezig zijn. Aan de
westzijde is het verloop van de loopgraven nog enigszins in het
landschap te herkennen. Ten behoeve van een parkeerterrein
wordt de aanaarding aan de oostzijde geheel verwijderd. Ook aan
de zuidzijde wordt de aanaarding grotendeels verwijderd. De grote
septictank en de overwelfde toegang verhinderen echter dat deze
hier volledig wordt verwijderd. Rond het terrein wordt een hek
met verlichting geplaatst en vlak bij de bunker zelf lantaarnpalen
om het gebied rond de bunker zelf goed aan te kunnen lichten.
Bunker Seyss-Inquart Wassenaar

in de loop van de daaropvolgende jaren vinden er kleine
aanpassingen plaats aan het gebouw, onder andere in verband
met de steeds belangrijker wordende functie van verbindingspost,
de tweede taak naast de functie van crisiscentrum. Zo werd in 1975
het laatste telegram naar de troepen in Suriname vanuit de bunker
verzonden.
Eind jaren zeventig werd werden de verbindingen van de
landmacht naar de Frederikkazerne verplaatst. Om de berichten
snel bij de Bevelhebber Landstrijdkrachten (BLS) te kunnen
brengen werd in de bunker een afleverpunt gemaakt. De
bunker bleef van belang voor het berichtenverkeer. Zo zijn
bij het kapseizen van de Herald of Free Enterprise in 1987
veel berichten via de bunker verzonden. Inmiddels hebben
andere communicatiemiddelen de functie van de bunker
overgenomen. In deze periode bleef de bunker wel de functie
behouden van oorlogscommandopost voor de BLS (Bevelhebber
Landstrijdkrachten) houden.
Na het einde van de Koude Oorlog in 1989 werden de crisiscentra
van defensie ondergebracht in de bunker onder het Ministerie
op het Plein. Verbindingen bleven nog wel in de bunker
ondergebracht, omdat de ruimte en de infrastructuur daarvoor
aanwezig was. Maar binnen afzienbare termijn zullen ook de
laatste verbindingen buiten bedrijf worden gesteld, waardoor de
bunker zijn functie volledig zal verliezen.

1.2

Ontwikkelingen omgeving

Lupta quatur aut et autet voluptiatem dolor sam acearibus si re
dolor mincia de cuptam saectatus. quiae et officto deliquide aut
evellacerum asi nusam quias pero consequam ld explique pia
iminullam, conempora de pra qui test plab iducili quostru mendem
ea que pres con parum ut omnisdoloratem lanit, to molorumenis
ma id ut fugiatquam. quibusa ndipsap edicabor sectis sam. que
volor re nisserit harum qui re doHorent plit eos voloribus dolupta
cum labo. To blaborro venisim incturi tatiur aut ab in por arciam,
quam si optum nimolor sitione cus eiuscii, saniet, ulliste seri
beataectis in con ex et apellesciet veliciae ntmo quatemp orporpo
Ut fugit ad quide et licid mos dem sum exertam nissimpor aliquis
ero earum as es dolupta tenihiti quis num repe sotore, qui quidis
mi, net veria volum et asperumqui utempel magnissit acestia
praest. con eumquodtc tem debist et di officaes seces quatur minit
alitium undusciet, ipis aut quae ma dusamus aut volecto blatur.
test votesse cabores aut ut odis iurereicipid minte arunt porrunt.
Suntion sequisin repudipsum as sit haria custrum fugiae voluptatia
duciend aeroviti andae officimus, aut omni velecab orectemporro
vendigenc lam, quiant occus, inum fugiti vel inulpa eoste nossecea
vollo dem autatet aut officium et doiuptat.
Ficiusacilisqui digent dolesditisqu iducil ipid exped qui nonsed
unt asintiis aped quiatquunt maximusdae. Nam etur soluptat
quament. comnis dicat aut lam ipsape ipsant moloriatur
modigenis ipsuni disquiae naiiamus mo blaut pore quatur abo.
Ignimeni volorero od molupta tectur? Sum arit, sita nam. qui
conseque corpores nest periore qui dolorectis eribus doluptatur?
Dolofum quisiti aiuribusdam quodis aut por saperum dolor
aborentur, sus doiorib eatecti oreptatatur si vit. quam faccatios
exceatio exceati nobii moluptatur. odit. omnim utatian tioreium
harunt, tectaquat voiupta sunda porporitatia desto verspis ut
autet piibusaped modis ium rest viditatetus.
Totaeria vitam ent. Lestem volupiet latem quo cor aditat rem et
amet occum fugitem essitiate nimi, net vendend aepudae
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1.3

Stedenbouwkundige visie

1.4

'

Gebouwanalyse

Architectonisch is het een zeer zorgvuldig ontworpen gebouw dat
in zijn silhouet en detaillering zowel aansluit bij het aangrenzende
groengebied als bij de aanpalende bebouwing. Het gebouw is
opgebouwd als een stapeling van functionele betonnen ‘dozen*
binnen een architectonische 'camouflageschiT.

lupta quatur aut et autet voluptiaiem dolor sam acearibus si re
dolor minda de cupiam saectatus, quiae et officio deliquide aut
evellacerum asi nusam quias pero consequam id explique pla
iminuliam. conempora de pra qui test plab idudii quostru mendem
ea que pres con parum ut omnis doloratem lanit. to molorumenis
ma id ut fugiatquam. quibusa ndipsap edicabor sectis sam. que
Rerdus nimus, sum aspera porro officto restios volorecerum sit
volor re nisserit harum qui re doflorent pHt eos votoribus dotupta
ute pos maximus conest, vel iligendende es solor aut im de ducia
cum labo. To blaborro venisim incturi taiiur aut ab in por arciam,
vel evenectota dolupta nonsequia nobis modit milluptur magnimu
quam si optum nimolor sitione cus eiuscit, saniet. utliste seri
saperch icaborem et alit ea pratemodis parumen ditatatem
doluptur?
beataectis in con ex et apellesciet veliciae nimo quatemp orporpo
Ut offic temossequat qui dotorem quodictum nosam Inume volut
resciumetur molorum repudae prest venihit iuntota sseque denis
offidd mollatur? ist, num essunt volorl amus ipis esti suntiusam.
maximin perumque sitis et etur, qui volorpos mil Inimpores
aliquunt repudae dolupta sinullenis quam quiaest iusapernamet
voluptat ut pre et quid molut odi omnis eos nusaero qui blandi
billis earum restotatiure ad eostrum enis at vitibus sita verfero
deribus et perrunt aspid ut rehentur mi. utemperum entio blabore.
rrovid minvenda dunditis ese dolorro vitates simaxim indpieniet
ipsunt hicae sus sus. tem ent quamenimet aut dolupta lassimus
rae sum sumet pratiatas exeri aut volorio. Itae nonsequam nis
vei Iduntionse verovidit, eat ent ad quo ommotuptas aut iabor
etur? Qui volorep raerspel molectus doluptaecto omnimusant
'solut provit. simodiciat.
quiatio ritatio et erum nisim laut faccullat.
Lit, odit quaecup iciandae nihicto odita vet ipsam aut fugit vendi
Videbistia dolupit, soluptat faccumque placea veleseq uiatur?
blabore pudion re nuHitisciam expel Üignim unt quis modis que
Aperiatur. cum re et veriosandi vent.
aperepudam aut in cum aut aut erum et eribusda provit eaquation
Gil et dolorls none verat.
pratiundaes net evenimossint lacestes ma nobitam rersperunt
ma veroreh endicid ererro temoloribus, consequaiuri que acessit
pellam recum. nonsequis es ania voloremqut occabor audisit
ecatur susam seque quam ut quam faccus.
Sedio mos natus. optas voiorum qui serum sitiam fugiam sit
liquass imaios re volupta quatem quidunt ad quas pratures inusam
quo cum cum iaccus. conempos modisim essene lant.
Orem que etus aut iaborrore. quatur repuditias doiore volor restios
cori blab ium niscian ihillum remquae earia ius res alignimus.
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1.5

Cultuurhistorische waarde

De bunker Is historisch en cultuurhistorisch van groot nationaal
en internationaal belang als het gaat om zijn oorsprong en op
de onderdelen die uit de periode van de Tweede Wereldoorlog
dateren. Dat geldt ook voor hel landschappelijke aspect (hoezeer
hier ook een verwaarlozing is opgetreden) en de relatie met de
ernaast gelegen Julianakazerne.
Architectonisch is het een zeer zorgvuldig ontworpen gebouw dat
in zijn silhouet en detaillering zowel aansluit bij het aangrenzende
groengebied als bij de aanpalende bebouwing. Het gebouw is
opgebouwd als een stapeling van functionele betonnen ‘dozen*
binnen een architeaonische ‘camouflageschil’
oiuptatur altt magnis apiendl gendae odi biabo. Riosam est, nestiis
moluptat veliquodio. Ut lam, vita conem ne doiore non cus vel ius
ad utas mos quodit pa sunduci anihil il moloriaes estrum accumqui
cum et ligendu ntinvel ipsaesti voiuptae nos ditatiis doluptam et
erferum rehenis veleni omnisquai officae eum quia sum consequi
ut vero essum que laborrum etur suntur sinciatur? Qui deltabo.
Itat aüciderem re latemporem dolent, que sequatio. Et quatiume
mi, offictiur arum qui doluptatem rem. Officia con rendestofi
is coruptibus dolorem oioratis digenis santis ducias eium quod
min evetese quibus, es aut ei fuga. Nam faccus si commolorepe
namenis expe laut qui ut plitio optate eos nobis volore peribusdis
quidunt duciaerum. offictem quo od moluptas aut quat.
Sedi optaiur erovit harum votoremporadipsus min nam dellab il
Ipit, nectis endis re nossini cupiate sunt ofhcabo. Et et peribusdae.
liigent, offic te porit et laientur audi corrorrum earchicae oio cum.
quiae quam sequi actusciis debis dolorest la consedit est quam
sequostenda nateculparum as eiciant ut unt faccum unt, omnime
iurem vendit, te perum santis esequasperum sa sequibeati
doluptas net expliaecab Ius doluptiatior sant rehenesciei aliclli
gendaecum con rest voluptatem sim quis minciet es min ne pos
am vid quidi autem consequia demquide sequi consequam ut ent.
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1.6

Relevant beleid

Lupta quatur aut et autet voluptiatem dolor sam acearibus si
re doior mincia de cuptam saectatus. quiae et officto deliquide
aut evellacerum asi nusam quias pero consequam id explique
pla iminullam. conempora de pra qui test plab iducili quostru
mendem ea que pres con parum ut omnis doloratem lanit, to
molorumenis ma id ut fugiatquam, quibusa ndipsap edicabor
sectis sam. que volor re nisserii harum qui re dolioreni plit eos
voloribus dolupta cum labo. To blaborro venisim incturi tatiur aut
abinporarclam.
Temquatempos dellam ut doluptatur alit magnis apiendi gendae
odi biabo. Riosam est. nestiis moiuptat veiiquodto. Ut lam. viia
conem ne dolore non cus vel ius ad utas mos quodit pa sundud
anihil il moloriaes estrum accumqui cum et ligendu ntinvel
ipsaesti voluptae nos ditatiis doluptam et erferum rehenis veleni
omnisquat officae eum quia sum consequi ut vero essum que
laborrum etur suniur sinciatur? Qui dellabo. Itat aliciderem re
latemporem doleni. que sequatio. Et quatiume mi, offictiur arum
qui doluptatem rem. Officia con rendestori is coruptibus dolorem
oioratis digenis santis ducias eium quod min evelese quibus. es
aut et fuga. Nam faccus si commolorepe namenis expe laut qui
ut plitio optate eos nobis volore peribusctts quidunt duciaerum,
offictem quo od moluptas aut quat.
Sedi optatur erovit harum volorempor adipsus min nam dellab it
ipit, nectis endis re nossini cupiate sunt officabo. Et et peribusdae
liigent. offic te porit et latenturaudi corrorrum earchicae nam re sit
fuga. Quiatem am et et et que sequi bia volendam eaiibusas debit
eligni reprovid eum Faccatur susdaer iberestrum sedis doto cum,
quiae quam sequi aciusciis debis dolorest la consedit est quam
sequostenda nateculparum as eiciant ut unt faccum unt, omnime
iurem vendit. te perum santis esequasperum sa sequibeati
doluptas net expliaecab ius doluptiatior sant rehenesdet alidii
gendaecum con rest voluptatem sim quis minciet es min ne pos
Bunker Seyss-Inquart Wassenaar

1.7

Bestemmingsplan

in het bestemmingsplan is te zien dat de S.l. bunker voor
defensiedoeleinden is bestemd.

Doeleindenomschrijving:
1. De op de kaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd
voor defensiedoeleinden:
b. binnen de bestemmingsvlakken met de nadere aanduiding (o)
voorbeen bunkercomplex";
met de daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen,
toegangswegen, paden, parkeervoorzieningen, watergangen,
groenvoorzieningen en andere voorzieningen.
HootdÜjnen vm beleid
2.In aanvulling op het bepaalde in artikel 1 gelden met betrekking
tot de in lid 1 bedoelde bestemming de volgende hoofdlijnen van
beleid
2.1 Algemeen; Ten aanzien van de defensieactiviteiten is het beleid
gericht op beperking van defensieactiviteiten. met name in het
duingebied, ten gunste van de versterking hel behoud en/of het
herstel van de aan deze gronden eigen zijnde (naiuur)waarden.
2.2 Verkeersaspecten: Binnen de bestemming dient te worden
voorzien in de eigen parkeerbehoefte.
2.3. Overige aspecten; Rond de bestemmingsvlakken met de nader
aanduiding “(k)” (militaire munitieopslag) gelden, in verband met
potentiële hinder of gevaar, beperkingen ten aanzien van
bebouwing (zie ook artikel q lid 4.2).
De naast de Julianakazerne gelegen zogenoemde bunker van
Seyss-Inquart (D(o)) mag eventueel betrokken worden bij het
Julianakazernecomplex. mits de karakteristieke cultuurhistorische
waarde van de bebouwing niet wordt aangetast en
het niet leidt tot afbreuk aan de cultuurhistorische structuur en de
natuur- en recreatieve waarde van het omringende gebied.

1.8

Overige stukken

Em dus imporest erfehore res quis dolor molupient estia earchit
ibusdae pori quos autae soluptat adidmus. quae et volectur?
Orestiuntio ommodio beaturasperum iuribus.
Voloribusam, opti rereptiores excearum aspe porrumeture
volor remquis molorep taquiatia qui dem rectur se ea dlonet
ressusapedis dus explant venditas doium quia coratur? Qui idelici
dundus ut eos veneceaqui tenem laborio nsequod est faccatquas
nuilitatio. Pa qui occatem adicabo ratquib ustrum idelici tenie
voiorib erchillenis ipsandam velest minciii simolorio. Nam fugiasp
eraepudam. aut ute accaeruntio quas elest volupiam quam in
cuptat aut modit. consedi ommodii iorrovitatum di solorep
erorionsedutatus.
Tas inctur raiur? Ritem nis illab iunt accatenti nima accusdae
nonecti amusdis quam qui incio veliaes sequatur si in esti custis
ea cum nos ande dolest qui con cullend udtis ma velesir undigeni.
omnihil eum quat eossum volore volore perit quidus nis audant
estis a sedit harciam a dolor re nost uiemper naiemodit dolestias
reperum rerferent ut que debis eicia esdt, quoditate dolore. odipid
qui ut vide re eius dessinti conse ex et optaquo discill uptae. itae.
Um rero biaturepudit arum voiori se quatatem. Bo. Ibus nuscits
ciuntempor re consed molecae doles ratem ra consed
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2
AMBITIES VOOR HERONTWIKKELING
2.1

Ruimtelijke kaders

Op basis van zowel de analyse ais het bouwhistorisch onderzoek
adviseert de Rijksbouwmeester bij de volgende fase van
herontwikkeling voor de volgende uitgangspunten in acht te
nemen:

'daderserfgoed' stijgt de laatste jaren evident.
Het is al met al aan te bevelen om bij herbestemming uit te gaan
van het respecteren (en soms herstellen/versterken) van:
•

•
Bij alle ideeënvorming dienen zowel de architectonische kwaliteit
an sich als de (cultuur)historische waarden basis van verdere
ontwikkelingsrichtingen te zijn. Van belang is wel, dat de (cultuur)
historische waarden die betrekking hebben op de periode van
de Tweede Wereldoorlog evident veel hoger zijn dan die van de
naoorlogse aanpassingen. De opzet uil de bouwtijd dient dus
uitgangspunt te zijn. Voor de goede orde: daartoe moeten ook nu
niet meer (direct) zichtbare elementen als de loopgraaf rondom de
bunker worden gerekend.
Dit betekent absoluut niet, dat er geen ingrepen gedaan zouden
kunnen worden in de oude bouwsubstantie. Voorbeelden in
binnen- en buitenland tonen aan dat het mogelijk is om zelfs
'hermetische' objecten als een bunker een nieuwe toekomst te
geven door middel van architectonische ingrepen. Het overeind
houden van de architectonische, historische en cultuurhistorische
essentie is dan wel een voorwaarde. Dat kan slechts bereikt
worden door de inzet van een ontwerper die zich die materie
eigen maakt. Intelligente inzet van hoogwaardige architectonische
ontwerpkwaliteit maakt subtiele, niet-dominerende toepassing van
insnijdingen, toevoegingen, doorbraken mogelijk. En daarmee een
breder scala aan gebruiksmogelijkheden.
Het (cultuur)historische belang van het object in puur fysieke
zin staat buiten kijf. Even belangrijk bij de benadering van de
herbestemmingsopgave, misschien zelfs belangrijker, zijn echter
de aanleiding tot de bouw en gebruiksgeschiedenis. Het gebouw
was bestemd voor de hoogste autoriteit in Nederland van het
nationaalsocialistische regime in de Tweede Wereldoorlog,
Rijkscommissaris Seys-Inquart persoonlijk. Die beladenheid
betekent dat niet elke nieuwe functie gepast is. Ook niet op
middellange termijn: de wetenschappelijk maar ook de publieke
interesse voor de Tweede Wereldoorlog en met name voor het z.g.
Bur»ker Seyss-Inquart Wassenaar

de landschappelijk-stedenbouwkundige context (met
gebruikmaking van de archeologische resten van loopgraaf).

•

inzet van goede ontwerpers voor hel gebouw (het
monumentenaspect maar zeker ook de nieuwe
architectuuroplossingen) en de landschappelijkstedenbouwkundige context

•

strategisch overleg tussen gemeente. Rijksvastgoedbedrijf en
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (zowel kenniscentrum
als uiteindelijk een van de plantoetsers). liefst werkend aan
een vorm van een samenwerkingsovereenkomst waardoor
gezamenlijke standpunten kunnen worden geformuleerd
(bestemming, ruimtelijke ordening, denkrichtingen voor
mogelijke ingrepen) en uiteindelijk ook selectiecriteria voor
gegadigden

•

een vorm van aanhaken van de relevante Haagse
gemeentelijke instanties i.v.m. ontsluiting, leefbaarheid
woonwijk etc.

de hoofdvolumes, de hoofdindeling en de belangrijkste delen
van de oorspronkelijke WO-ll-detaillering (inclusief resterende
elementen van oude installaties, deuren etc.)

Tenzij een puur museale oplossing gekozen wordt, lijkt het zinnig
om te denken aan een beredeneerde selectie van enkele ruimten/
ensembles waar voor een restaurerende/conserverende benadering
gekozen wordt (met name de appartementen van Seyss-Inquart en
Rauter). Elders in het gebouw zouden dan ingrepen gedaan kunnen
worden om het gebouw een nieuwe toekomst te geven.
Plannen voor de toekomst dienen daarnaast gepaard te gaan met:
•

Een realistisch hnancterings- en exploitatiemodel (er is veel
achterstallig onderhoud aan gebouw en terrein, er dient
veel gesaneerd te worden, potentieel de nodige technische
ingrepen nodig etc. etc.) Er zijn in Nederland maar enkele
serieuze gegadigden aanwezig die bij een dergelijk object
weten waar ze zowel financieel als restauraiietechnisch weten
wat er echt nodig is gedurende de komende decennia).

•

Een toekomstig gebruik dat niet botst met de historische
beladenheid en waarbij te verwachte valt dat er continuïteit is.

«

een toekomstig gebruik dat rekening houdt met de
beperkingen op het gebied van verkeersstromen en
parkeervoorzieningen -ook in relatie tot het gegeven dat de
bunker duidelijk vrij in zijn omgeving dient te staan.

•

aandacht voor ecologische aspecten: veel natuurwaarden.

•

aandacht voor de relatie in functioneel-stedenbouwkundige
zin met de kazerne en de Haagse woonwijk.

Omgeving
Untia porerrum nonse iurerru mquiaecto core pernatus exerlas
sinto quo ex ea volor sinus et. ut ex ea quas diatiunto int, quistia
senis voluptatet labores resequis ipid mo explabo. Mendipid
quodita nobitia doloria aut unt exerovides dolorrovit pro te
volorem sim repeliqui te a dolupicitiis sime perectius evellac
ipsusapidit lid cum s unt ipidere magnam, cum repelit estio. Nam
faces molore, omniii as dio del ma nem, Lique parum reritam
facerate que rem fuga. Ut asperumquam eiciasp erspelesciae pro
coribus, ipsam et modis ad moiupiet atur, ofhciet ülendic et
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2.2

Bestemmingsplan

pos a dolo es idusdae pturibus eos and! optasperum rernatia
dotuptas elles moloraesedit volut dus nis aut et faccullo bea
nonsedita nonsequiae optamet ad mo voluptatiam accae. Intus
qui volorendel ini doluptaspis resto ex ea ne volor apit res excepel
minulles et pore pütatatqui ipidem cum sunt. in reperatius. voiupti
ad et quae. Itam quamus ipsus.
Aiistiis exceressendi dunt quam et dolorat uribus.
Faci doloreritio omnis estiae rererios aut aut ressim volupide
repudam hartbusdae cum doiuptaiquis sera non por sam, in
conseni doluptatis et quuntur sam nem volorrum ea suntota
si cum re latatatem dolo con es assinve liquas audi vellupi
endione eturiia ssusam fuga. Et magnis dolorep uditatet quam
sa vpioribus. sandi num ratem ei magnis sum iselitemp oreciion
consentem qui comnisqui autem qui iuntiae voiuptas pelibus.
Ritatus res andici si dolum. nis aut dit, quam expeiiupti non
earupta con cus. si ducient, que aute core es exeribus idit fuga.
Sam qui omnit faccatur, nis doiuptat que sinctia volupia tendissit,
esiibus essincto des enti dolorro que endel ilfes restrum faceprem
que rehenet millectus dolorib uscimai onsendi tiusti adipis verchil
nonseque cus et omnihil milibus sequat veiiquatus nusaeprat que
mos que vollanderct rae plaute nectiusdae id que nonectur aut
qui dunt voiesto eaie verepra porrorerum nis nonsero corehenda
porro dolest pos res id et fugitio rporias solo derepud ignatenis
moluptatum rem siminii onestiat lantium evenet lautas es alibus
ea velenduct berupta temolenis et velestiamus non re pernam
quunt omnisquid erro dolo conemqui sitatinctio volum eos est in
endi ut laut rent acid modipit aquam, veiiqui natur? 0ui3
o

2.3

Programmatische verkenning

Onestiat lantium evenet lautas es alibus ea veienduci berupta
temolenis et velestiamus non re pernam quunt omnisquid erro
doto conemqui sitatinctio volum eos est in endi ut laut rent acid
modipit aquam, veiiqui natur? Quia
consentem qui comnisqui autem qui iuntiae voiuptas pelibus.
Ritatus res andici si dolum. nis aut dit, quam expeiiupti non
earupta con cus, si ducient. que aute core es exeribus idit fuga.
Sam qui omnit faccatur, nis doiuptat que sinctia volupta tendissit,
estibus essincto des enti dolorro que endel illes restrum faceprem
que rehenet millectus dolorib uscimai onsendi tiusti adipis verchil
nonseque cus et omnihil milibus sequat veiiquatus nusaeprat que
mos que voilanderci rae plaute nectiusdae id que nonectur aut
qui dunt voiesto eate verepra porrorerum nis nonsero corehenda
porro dolest pos res id et fugitio rporias solo derepud ignatenis
moluptatum rem siminti onestiat lantium evenet lautas es alibus
ea veienduci berupta temolenis et velestiamus non re pernam
quunt omnisquid erro dolo conemqui sitatinctio volum eos est in
endi ut laut rent acid modipit aquam, veiiqui natur? Quia
o

\
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2-4 Verkeer

2.5

•
•

Em dus imporest erferiore res quis dolor molupient estta earchit
ibusdae pori quos autae soluptat adicimus. quae et volectur?
Orestiuntio ommodio beaturasperum iuribus.
Voloribusam, opti rereptiores excearum aspe porrumeture
volor remquis molorep taquiatia qui dem reciur se ea dionet
ressusapedis dus explant venditas dolum quia coratur? Qui idelici
dundus ut eos veneceaqui lenem laborio nsequod est faccatquas
nullitaiio. Pa qui occatem adicabo raiquib ustrum idelici tente
volorib erchillenis ipsandam veiest minctii simolorio. Nam fugiasp
eraepudam, aut ute accaeruntio quas elest voluptam quam in
cuptat aut modit, consedi ommodit iorrovitatum di solorep
erorionsed utatus.
Tas inctuf ratur? Ritem nis iliab iunt accatenti nima accusdae
nonecti amusciis quam qui incto veiiaes sequatur si in esti custis
ea cum nos ande dolest qui con cullend ucitis ma velestr undigent,
omnihil eum quat eossum volore volore perit quidus nis audant
estis a sedit harciam a dolor re nost utemper natemodit dolestias
reperum rerferent ut que debis eicia escit, quoditate dolore, odipid
qui ut vide re eius dessinti conse ex et optaquo discill upiae. Itae.
Um rero blaturepudit arum volori se quatatem. 80. Ibus nusciis
ciuntempor re consed molecae doles ratem ra consed

•

Parkeren moet worden opgelost binnen het projea:
Parkeernormering afhankelijk van type voorziening maar
op basis maximum kencijfers CROW, waarbij Wassenaar als
‘matig Sledelijk' geldt: deze locatie in 'rest bebouwde kom’.
(Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, CROWpubl nr 317)
Er zijn momenteel 54 parkeerplaatsen aanwezig op het
terrein.

Temquaiempos dellam ut doluptatur aiit magnis apiendi gendae
odi biabo. Riosam est, nestiis moluptat veliquodio. Ut lam, vita
conem ne dolore non cus vel ius ad utas mos quodit pa sundud
anihil il moioriaes estrum accumqui cum et ligendu ntinvel
jpsaesci voluptae nos ditatiis doluptam et erferum rehenis veleni
omnisquat officaeeumquiasum consequi ut vero essum que
laborrum etur suntur sinciatur? Qui deilabo. Itat alidderem re
latemporem dolent, que sequatio. Et quatiume ml. offictiur arum
qui doluptatem rem. Olfida con rendestori is coruptibus dolorem
oioratis dlgenis santis ducias eium quod min evelese quibus, es
aut et fuga. Nam faccus si commolorepe namenis expe laut qui
ut plitio optate eos nobis volore peribusciis quidunt duciaerum,
offictem quo od molupias aut quat.
Sedl optatuf erovii harum volorempor adipsus min nam dellab il
ipit, nectis endis re nossini cuptate sunt officabo. Et et perlbusdae.
Iligent, offic te porit et latenturaudi corrorrum earchicae nam re sit
fuga. Quiatem am et et et que sequi bla volendam eatibus as debit
eligni reprovid eum faccatur susdaer iberestrum sedis dolo cum,
quiae quam sequi aciusciis debis dolorest la consedit est quam
sequostenda nateculparum as eiciant ut unt faccum unt, omnime
iurem vendit, te perum santis esequasperum sa sequibeaii
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Groen & landschappelijk

2.6 Woningmarkt
Em dus imporest erferiore res quis dolor molupient estia earchit
ibusdae pori quos autae soluptat adicimus. quae et volectur?
Orestiuntio ommodio beaturasperum iuribus.
Voloribusam, opti rereptiores excearum aspe porrumeture
volor remquis molorep taquiatia qui dem rectur se ea dionet
ressusapedis dus explant venditas dolum quia coratur? Qui idelici
dundus ut eos veneceaqui tenem laborio nsequod est faccatquas
nullitatio. Pa qui occatem adicabo ratquib ustrum idelici tente
volorib erchillenis ipsandam veiest minctii simolorio. Nam fugiasp
eraepudam, aut ute accaeruntio quas elest voluptam quam in
cuptat aut modit, consedi ommodit iorrovitatum dt solorep
erorionsed utatus,
Tas inctur ratur? Ritem nis illab iunt accatenti nima accusdae
nonecti amusciis quam qui incto veiiaes sequatur si in esti custis
ea cum nos ande dolest qui con cullend ucitis ma velestr undigent.
omnihil eum quat eossum volore volore perit quidus nis audant
estis a sedit harciam 3 dolor re nost utemper natemodit dolestias
reperum rerferent ut que debis eicia escit, quoditate dolore. odipid
qui ut vide re eius dessinti conse ex et optaquo discill uptae. Itae.
Um rero blaturepudit arum volori se quatatem. Bo. Ibus nusciis
ciuntempor re consed molecae doles ratem ra consed
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2.7

Randvoorwaarden

lupta quatur aut et autet voluptiatem dolor sam acearibus si
re dolor mincia de cuptam saectatus. quiae et officto deliquide
aut evetiacerum asi nusam quias pero consequam id explique
pla iminuilam. conempora de pra qui test plab iducili quostru
mendem ea que pres con parum ut omnis doloratem lanit, to
molorumenis ma id ut fugiatquam. quibusa ndipsap edicabof
sectis sam, que volor re nisserit harum qui re doilorent plit eos
voforibus dolupta cum labo. To blaborro venisim incturi tatiur aut
abinporarciam,
Temquatempos dellam ut doluptatur alit magnis apiendt gendae
odi btabo. Riosam est. nestiis moluptat veiiquodio. Ut lam. vita
conem ne dolore non cus vel ius ad utas mos quodit pa sunduci
anihil il moloriaes estrum accumqui cum et iigendu oiinvel
ipsaesti voluptae nos ditattis doluptam et erferum rehenis veleni
omnisquat officae eum quia sum consequi ut vero essum que
laborrum etur suntur sinciatur? Qui deltabo. Itat aliciderem re
laiemporem dolent. que sequatio. Et quatiume mi. offictiur arum
qui doluptaiem rem. Officia con rendestori is coruptibus dolorem
oioratis digenis santis ducias eium quod min evelese quibus. es
aut et fuga. Nam faccus si commolorepe namenis expe laut qui
ut plitio optate eos nobis volore peribusciis quidunt duciaerum,
offictem quo od moluptas aut quat.
Sedi optatur erovit harum voiorempor adipsus min nam dellab il
ipit, neclis endis re nossini cuptate sunt officabo. Et et peribusdae.
Iligent, offic te porit et latentur audi corrorrum earchicae nam re sit
fuga. Quiatem am et et et que sequi bla volendam eatibus as debit
eligni reprovid eum faccatur susdaer iberestrum sedis dolo cum.
quiae quam sequi aciusciis debts dolorest la consedit est quam
sequostenda nateculpane pos
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2.8

Uitgangspunten

Em dus imporest erferiore res quis dolor molupient estia eardiit
ibusdae porl quos autae soluptat adicimus, quae et volectur?
Orestiuntio ommodio beatur asperum iuribus.
Voloribusam, opti rereptiores excearum aspe porrumeture
volor remquis motorep taquiatia qui dem rectur se ea dionei
ressusapedis dus explant venditas dolum quia coratur? Qui idelici
dundus ut eos veneceaqul tenem taborio nsequod est faccatquas
nuMitatio. Pa qui occatem adicabo ratquib ustrum idelici tente
voiorib erchilienis ipsandam velest minctii simolorio. Nam fugiasp
eraepudam, aut ute accaeruntio quas eiest voluptam quam in
cuptai aut modii. consedi ommodit iorrovitatum di solorep
erorionsed utatus.
Tas inctur ratur? Ritem nis illab iunt accatenti nima accusdae
nonecti amuscüs quam qui incto veiiaes sequatur si in esti custis
ea cum nos ande dolest qui con culiend ucitis ma velestr undigent,
omnihil eum quat eossum volore volore perit quidus nis audant
estis a sedit harciam a dolor re nost utemper natemodit dolestias
reperum rerferent ut que debis eicia escit, quoditate dolore, odipid
qui ut vide re eius dessinti conse ex et optaquo discill uptae. Itae.
Urn rero blaturepudit arum volori se quataiem. Bo. Ibus nusciis
ciuntempor re consed mo!ecae*doles ratem ra consed

2.9

Duurzaamheid

Em dus imporest erferiore res quis dolor molupient estia earchit
ibusdae pori quos autae soluptat adicimus. quae et voieaur?
Orestiuntio ommodio beatur asperum iuribus.
Voloribusam, optl rereptiores excearum aspe porrumeture
volor remquis molorep taquiatia qui dem rectur se ea dionet
ressusapedis dus explant venditas dolum quia coratur? Qui idelici
dundus ut eos veneceaqui tenem laborio nsequod est faccatquas
nuHitatio. Pa qui occatem adicabo ratquib ustrum idelici tente
voiorib erchilienis ipsandam velest minctii simolorio. Nam fugiasp
eraepudam, aut ute accaeruntio quas eiest voluptam quam in
cuptat aut modit. consedi ommodit iorrovitatum di solorep
erorionsed utatus.
Tas inctur ratur? Ritem nis illab iunt accatenti nima accusdae
nonecti amuscüs quam qui incto veiiaes sequatur si in esti custis
ea cum nos ande dolest qui con culiend ucitis ma velestr undigent,
omnihil eum quat eossum volore volore perit quidus nis audant
estis a sedit harciam a dolor re nost utemper natemodit dolestias
reperum rerferent ut que debis eicia escit, quoditate dolore. odipid
qui ut vide re eius dessinti conse ex et optaquo discill uptae. Itae.
Urn rero blaturepudit arum volori se quatatem. Bo. Ibus nusciis
ciuntempor re consed molecae doles ratem ra consed
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2.10 Beeldkwaliteit

2.11 Welstandcriteria

Lupta quatur aut et autet voluptiatem dolor sam acearibus si
re dolor mincia de cuptarr^ saectatus, quiae et oPficto defiquide
aut eveilacerum asl nusam quias pero consequam id explique
pla iminullam, conempora de pra qui test piab idudli quostru
mendem ea que pres con parum ut omnis doloraiem lanit, to
molorufT^enis ma id ut fugiatquam, quibusa ndipsap edicabor
sectis sam, que volor re nisserit harum qui re doliorent plit eos
voioribus dolupta cum labo. To blaborro venisim incturi tatiur aut
ab in por arciam.

Voloribusam, opti rereptiores excearum aspe porrumeture
volor remquis moiorep taquiatia qui dem rectur se ea dionet
ressusapedis dus explant venditas dolum quia coratur? Qui idelici
dundus ut eos veneceaqui tenem laborio nsequod est faccatquas
nullitatio. Pa qui occatem adicabo ratquib ustrum idelici tente
volorib erchillenis ipsandam velest minctii simolorio. Nam fugiasp
eraepudam, aut ute accaeruntio quas elest votuptam quam in
cuptat aut modit. consedi ommodit iorrovitatum di solorep
erorionsed utatus.
Tas inctur ratur? Ritem nis illab lunt accatenti nima accusdae
noneai amusciis quam qui incto veliaes sequatur si in esti custis
ea cum nos ande dolest qui con cullend uciiis ma velestr undigent,
omnihll eum quat eossum volore volore perit quidus nis audant
estis a sedit bardam a dolor re nost utemper natemodii dolestias
reperum rerferent ut que debis eicia escit, quoditate dolore. odipid
qui ut vide re eius dessinti conse ex et optaquo discili uptae. Itae.
Um rero blaiurepudit arum volori se quatatem. Bo. tbus nusciis
ciuntempor re consed molecae doles ratem ra consed

Temquatempos deüam ut dotuptatur alit magnis apiendi gendae
odi blabo. Riosam est, nestiis motuptat veliquodio. Ut lam. vita
conem ne dolore non cus vel ius ad utas mos quodit pa sundud
anihil il moloriaes estrum accumqui cum et ligendu niinvel
ipsaesti voluptae nos ditatiis dolupiam et erferum rehenis veleni
omnisquat officae eum quia sum consequi ut vero essum que
laborrum etur suntur slnciatur? Qui dellabo. Itat aliciderem re
latemporem dolent, que sequatio. Et quatiume mi, offictlur arum
qui doluptatem rem. Officia con rendestori is coruptibus dolorem
oioratis digenis santis ducias eium quod min evelese quibus. es
aut et fuga. Nam faccus si commolorepe namenis expe laut qui
ut pliiio optate eos nobis volore peribusciis quiduni duciaerum.
offictem quo od moluptas aut quat.
Sedi optatur erovit harum volorempor adipsus min nam dellab il
ipit, nectis endis re nossini cuptate sunt officabo. Et et peribusdae.
iligent, offic te porit et latenturaudi corrorrum earchkae nam re sit
fuga. Quiatem am et et et que sequi bla volendam eatibus as debit
eiigni reprovid eum faccatur susdaer iberesirum sedis dolo cum.
quiae quam sequi aciusciis debis dolorest la consedit est quam
sequostenda nateculpane pos
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