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TE KOOP 

Prinsegracht 57 / Lage Nieuwstraat 56  

Den Haag Centrum 

 

                   
 

                        

 

                                                                                                                                                    

 

Multifunctioneel (kerk)gebouw met gemengde bestemming            

o.a. culturele voorzieningen, dienstverlening, kantoren, 

welzijnsvoorzieningen, wonen en sportvoorzieningen                         

in het Centrum van Den Haag 

http://www.maatschappelijkvastgoed.nl/
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Omschrijving 

Dit voormalige kerkgebouw van het Leger des Heils is gelegen in het centrum van Den Haag 
met de hoofdentree aan de Prinsegracht 57 en aan de achterzijde een entree aan de Lage 
Nieuwstraat 56. Stichting Leger des Heils zit sinds 1924 in het pand aan de Prinsegracht. De 
organisatie gaat begin 2015 verhuizen naar een nieuwe locatie in Den Haag, waardoor het 
pand leeg komt.   

Het pand is vermoedelijk gebouwd in de periode 1700 - 1750 met in de loop der jaren 
diverse nieuwbouw- en renovatieprojecten. Vanwege een brand rond 1947 is de 
oorspronkelijke kerkzaal in het middengedeelte verwoest, de kerkzaal is daarna weer 
herbouwd. Recent, in 2000, is het pand gerenoveerd en verbouwd als studio en later 
getransformeerd tot kerkzaal.  

Het langgerekte perceel van ca. 70 meter is thans volledig bebouwd als multifunctioneel 
bouwwerk verdeeld over vier bouwlagen. Het pand heeft een totaal vloeroppervlak van ca. 
1.500 m² met een grote kerkzaal in het midden en aan de voor- en achterzijde diverse 
functionele ruimten verdeeld over de kelder, begane grond, een 1e en 2e verdieping. 
Centraal in het pand bevindt zich een (meerpersoons-)lift. 

Het pand heeft een Rijksmonumentale status en ligt prominent in het historische centrum 
van Den Haag. De vigerende bestemming van de locatie is “Gemengd” en biedt daardoor 
uiteenlopende gebruiksmogelijkheden. Verder biedt deze centrumlocatie alle benodigde 
voorzieningen op loopafstand, zoals winkels, restaurants, scholen, bioscopen, de Grote 
Markt, het Medisch Centrum Haaglanden (MCH) en diverse uitvalswegen. 

Parkeren op eigen perceel is niet mogelijk, er is wel ruim voldoende gelegenheid voor 
openbaar parkeren in de omliggende straten en parkeergarages. De locatie is uitstekend 
bereikbaar met de auto, openbaar vervoer (o.a. diverse tram- en bushaltes voor de deur) 
alsmede voor voetgangers en fietsverkeer.  

 

 

Kenmerken  

- Adres  : Prinsegracht 57, 2512 EX en Lage Nieuwstraat 56, 2512 VN, Den Haag    

- Kadastraal  : ‘s-Gravenhage LL 10834 (zie bijlage kadastrale gegevens) 

- Perceeloppervlak : ca. 643 m² 

- Eigenaar pand : het Leger des Heils, gevestigd Spoordreef 10 te Almere 

- Soort object : voormalig kerkgebouw, met diverse ondersteunende functies 

- Vloeroppervlak : totaal ca. 1.500 m² (kelder, begane grond, 1e en 2e verdieping) 

- Status  : Rijksmonument (nummer 17906); Rijks beschermd stadsgezicht 

- Bouwstijl  : pand met Lodewijk XIV gevel met kroonlijst op gesneden console  

- Voorwaarden : (verbouw/herontwikkelings-)voorwaarden nader te onderzoeken 

http://www.maatschappelijkvastgoed.nl/
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Verdiepingen / huidige indeling 

- Kelder  : o.a. een kledingbeurs ca. 224 m²; koffiezaal ca. 64 m²   
- Begane grond : ruime entree ca. 87 m²; kerkzaal met podium en balkon ca. 281 m²   
- 1e  verdieping : raadzaal ca. 48 m²; jeugdzaal ca. 44 m²; zaal (algemeen) ca. 92 m²   
- 2e verdieping : diverse  zalen waaronder slaapkamer ca. 17 m² en keuken ca. 8 m² 

* het totale vloeroppervlak is ca. 1.500 m² - zie plattegronden en tekeningen in de bijlagen. 

 

Vigerend bestemmingsplan 

De locatie valt binnen bestemmingsplan Westeinde II Den Haag (vastgesteld d.d. 20 
december 2012). De huidige bestemming van het pand is “Gemengd-3”: culturele 
voorzieningen, dienstverlening, kantoren, welzijnsvoorzieningen, wonen. Middels de  
aanvraag van een omgevings(bouw)vergunning zijn eveneens sportvoorzieningen 
toegestaan, zoals bijvoorbeeld een fitnesscentrum, met dien verstande dat deze functie 
uitsluitend op de verdiepingen is toegestaan.  

 

Herontwikkelingspotentie 

De ruime bestemming biedt toekomstige eigena(a)r(en) de mogelijkheid om het pand te 
hergebruiken en/of te ontwikkelen tot bijvoorbeeld woningen/appartementen, een 
bioscoop (filmzalen), fitnesscentrum met bijvoorbeeld een kinderdagverblijf of een mix van 
diverse welzijns- en religieuze voorzieningen. De directe omliggende bebouwing bestaat 
grotendeels uit woningen/appartementen en kleinschalige kantoren.  

 

Bijzonderheden  

- Het (kerk)gebouw heeft geen aanschrijvingen Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg); 
- In het kadaster wordt geen melding gemaakt van publiekrechtelijke beperkingen; 
- Voor zover bekend zijn er geen bijzondere erfdienstbaarheden, kettingbedingen etc.; 
- Het pand is gefundeerd op staal, traditioneel metselwerk, houten vloerconstructie en 

betonvloeren, met een grotendeels houten kapconstructie; 
- Het object verkeert in goede staat van onderhoud en is deels voorzien van dubbelglas; 
- Het pand heeft verschillende meterkasten en in nagenoeg elke ruimte is centrale 

verwarming voorzien; 
- Brand-meldinstallatie, brandblusvoorzieningen, noodverlichting en gebruiksvergunning 

zijn aanwezig; 
- Eigen aansluiting op gas, water, elektriciteit en riolering aanwezig; 
- Oplevering in overleg. 

http://www.maatschappelijkvastgoed.nl/
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 Vraagprijs 

De vraagprijs van dit object bedraagt € 1.600.000 kosten koper (k.k.).  

 

Contact 

Reliplan heeft opdracht tot verkoop van dit bijzondere object van de eigenaar Het Leger des 
Heils (Hoofdkantoor Almere). Voor vragen of een bezichtiging kunt u contact opnemen met 
ir. Dirxander Vat vastgoedadviseur van Reliplan / Maatschappelijk Vastgoed B.V.  

- Mobiel : 06 – 22 384 595 
- Email : d.vat@reliplan.nl 

  

Bijlagen 

- Foto’s  
- Plattegronden en doorsnedes 
- Kadastrale gegevens 

- Bestemmingsplan 

- Rijksmonumenten 

  

http://www.maatschappelijkvastgoed.nl/
mailto:d.vat@reliplan.nl
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Bijlage – Foto’s 
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Bijlage – Plattegronden en doorsnedes 
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Bijlage – Kadastrale gegevens 

 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake 
hypotheken en beslagen 

Betreft: 'S-GRAVENHAGE L L 10834  
 

  Prinsegracht 57  2512 EX 'S-GRAVENHAGE 
 

 

 

Kadastraal object  

  Kadastrale aanduiding: 'S-GRAVENHAGE L L 10834  

  Grootte: 6 a 43 ca 

  Coördinaten: 80753-454527 

  
Omschrijving kadastraal 

object: 
CULTUUR 

  Locatie: Lage Nieuwstraat 6  

  2512 VN  'S-GRAVENHAGE 

  
 

Lage Nieuwstraat 56  

  2512 VN  'S-GRAVENHAGE 

  
 

Prinsegracht 57  

  2512 EX  'S-GRAVENHAGE 

  Ontstaan op: 1-7-1986 

  

  

http://www.maatschappelijkvastgoed.nl/
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GVH08&sectie=L&perceelnummer=10834&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK%20OBJECT&bewcode=GV&id=rZggXnuuE0V6FNDUOTnH
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Publiekrechtelijke beperkingen  

  BESLUIT OP BASIS VAN MONUMENTENWET 1988 

  Betrokken bestuursorgaan:  De Staat (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)  

  Ontleend aan: HYP4  3671/11 reeks S-GRAVENHAGE    d.d. 11-1-1967   

  Brondocumenten mogelijk van belang: HYP4  64685/17    d.d. 18-8-2014   

  
 

HYP4  61312/29    d.d. 10-4-2012   

  
 

HYP4  60356/30    d.d. 29-8-2011   

  
 

HYP4  55819/57    d.d. 30-3-2009   

  
 

HYP4  56227/104    d.d. 16-2-2009   

  

  

 

 

Gerechtigde  

 
EIGENDOM  

  Het Leger Des Heils 

  Spoordreef 10  

  1315 GN  ALMERE 

  Postadres: Postbus: 3006 

  1300 EH  ALMERE 

  Zetel: AMSTERDAM 

  Recht ontleend aan: HYP4  9314/22 reeks S-GRAVENHAGE  

 

Eerst genoemde object in 

brondocument: 

'S-GRAVENHAGE L L 10834  

 

http://www.maatschappelijkvastgoed.nl/
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=159273875&subjectnummer=6100149651&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De%20Staat%20(Onderwijs,%20Cultuur%20en%20Wetenschappen)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=GV&id=rZggXnuuE0V6FNDUOTnH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&vestiging=&deel=3671&nummer=11&reeks=GVH&z=HYPERLINK+STUK&bewcode=GV&id=rZggXnuuE0V6FNDUOTnH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=64685&nummer=17&z=HYPERLINK+STUK&id=rZggXnuuE0V6FNDUOTnH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=61312&nummer=29&z=HYPERLINK+STUK&id=rZggXnuuE0V6FNDUOTnH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=60356&nummer=30&z=HYPERLINK+STUK&id=rZggXnuuE0V6FNDUOTnH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=55819&nummer=57&z=HYPERLINK+STUK&id=rZggXnuuE0V6FNDUOTnH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=56227&nummer=104&z=HYPERLINK+STUK&id=rZggXnuuE0V6FNDUOTnH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=133918976&subjectnummer=6111222336&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Het%20Leger%20Des%20Heils&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=GV&id=rZggXnuuE0V6FNDUOTnH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&vestiging=&deel=9314&nummer=22&reeks=GVH&z=HYPERLINK+STUK&bewcode=GV&id=rZggXnuuE0V6FNDUOTnH
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Bijlage – Bestemmingsplan 

 

Bestemmingsplan Westeinde II Den Haag - vastgesteld d.d. 20 december 2012 

Artikel 5 Gemengd - 3 

 5.1 Bestemmingsomschrijving  

 5.2 Bouwregels  

 5.3 Afwijken van de gebruiksregels  

  

http://www.maatschappelijkvastgoed.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0518.BP0242EWesteindeII-50VA/r_NL.IMRO.0518.BP0242EWesteindeII-50VA_2.5.html#_5.1_Bestemmingsomschrijving
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0518.BP0242EWesteindeII-50VA/r_NL.IMRO.0518.BP0242EWesteindeII-50VA_2.5.html#_5.2_Bouwregels
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0518.BP0242EWesteindeII-50VA/r_NL.IMRO.0518.BP0242EWesteindeII-50VA_2.5.html#_5.3_Afwijkenvandegebruiksregels
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5.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Gemengd - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. culturele voorzieningen;  

b. dienstverlening; 

c. kantoren; 

d. welzijnsvoorzieningen; 

e. wonen;  

en ter plaatse van de aanduiding: 

f.     'detailhandel' tevens voor detailhandel; 

g. 'onderdoorgang' op het maaiveld tevens het gebruik zoals vastgelegd in de in artikel 13 

opgenomen bestemmingsomschrijving. 

één en ander met de daarbij behorende hoofdgebouwen, aan- en bijgebouwen, 

bouwwerken, geen gebouw zijnde, parkeervoorzieningen, laad- en losplaatsen, 

(toegangs)wegen en paden, tuinen en erven, groen, water en overige voorzieningen. 

5.2 Bouwregels 

5.2.1 Algemeen 

Ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' mag tot een hoogte van 3 meter niet worden 

gebouwd.  

5.2.2 Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

a. de gebouwen moeten zich bevinden binnen het bouwvlak met de voorgevel in de 

bouwgrens. 

b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd. 

c. de hoogte van de hoofdgebouwen mag niet meer bedragen dan op de verbeelding is 

aangegeven. 

d. in uitzondering op het gestelde onder a zijn buiten het bouwvlak aanbouwen 

toegestaan, met dien verstande dat: 

1. de hoogte van een aanbouw niet meer mag bedragen dan de hoogte van de 

begane grondlaag van het hoofdgebouw, vermeerderd met 0,3 m; 

2. de bebouwingsgrens aan de achtergevel van het hoofdgebouw door een 

aanbouw niet meer dan 3 m mag worden overschreden; 

http://www.maatschappelijkvastgoed.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0518.BP0242EWesteindeII-50VA/r_NL.IMRO.0518.BP0242EWesteindeII-50VA_2.5.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0518.BP0242EWesteindeII-50VA/r_NL.IMRO.0518.BP0242EWesteindeII-50VA_2.13.html
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3. de afstand van een aanbouw tot de voorgevelrooilijn tenminste 2 m moet 

bedragen als deze aanbouw aan een zijgevel is gebouwd. 

e. in uitzondering op het gestelde onder a zijn buiten het bouwvlak – vrijstaand of vast 

aan het hoofdgebouw – bijgebouwen toegestaan, met dien verstande dat: 

1. de hoogte van een bijgebouw niet meer dan 3,5 m mag bedragen; 

2. de totale oppervlakte van bijgebouwen op een erf niet meer dan 18 m² mag 

bedragen; 

3. de afstand van een vrijstaand bijgebouw tot het hoofdgebouw en zijn 

aanbouwen tenminste 1 m moet bedragen; 

4. de afstand van een aangebouwd bijgebouw tot de voorgevelrooilijn 

tenminste 2 m moet bedragen als dit aangebouwd bijgebouw aan een zijgevel 

is gebouwd. 

f. het bebouwingspercentage van een erf van een bouwperceel mag niet meer 

bedragen dan 50%. 

g. bij bouwen van gebouwen ten behoeve van de bestemming als bedoeld in artikel 5.2 

moeten de parkeernormen, opgenomen in bijlage 1 bij deze regels, in acht worden 

genomen. 

h. de parkeerplaatsen als bedoeld onder g moeten ondergronds worden gerealiseerd in 

het bouwvlak op de hoek van de Lage Nieuwstraat en Lange Lombarstraat. 

i. de hoogte van gebouwde parkeervoorzieningen mag niet meer bedragen dan 3,5 m.  

5.2.3 Bouwwerken, geen gebouw zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels: 

a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer bedragen dan 2 m. 

b. het gestelde onder a is niet van toepassing op het plaatsen van masten en 

soortgelijke bouwwerken. 

c. in uitzondering op het gestelde onder a mag de hoogte van erf- en/of 

terreinafscheidingen, voor zover deze zich voor de voorgevelrooilijn bevinden, niet 

meer bedragen dan 1 m. 

d. het gestelde in het voorgaande lid, onder g, is van overeenkomstige toepassing.  

5.3 Afwijken van de gebruiksregels 

Met een omgevingsvergunning kan, met inachtneming van het gestelde in artikel 22 lid 4, 

worden afgeweken van het bepaalde in het eerste lid voor de vestiging van 

sportvoorzieningen, zoals fitnessruimte, met dien verstande dat deze functie uitsluitend op 

de verdiepingen is toegestaan. 

http://www.maatschappelijkvastgoed.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0518.BP0242EWesteindeII-50VA/r_NL.IMRO.0518.BP0242EWesteindeII-50VA_2.5.html#_5.2_Bouwregels
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0518.BP0242EWesteindeII-50VA/r_NL.IMRO.0518.BP0242EWesteindeII-50VA_2.8.html#_8.3_Afwijkenvandebouwregels
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0518.BP0242EWesteindeII-50VA/r_NL.IMRO.0518.BP0242EWesteindeII-50VA_3.22.html
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Bijlage – Rijksmonumenten 

Voor meer informatie over een restauratiehypotheek en bijvoorbeeld de subsidiemogelijkheden voor 

rijksmonumenten verwijzen wij u graag naar ondergenoemde websites. De vastgoedspecialisten van 

Reliplan / Maatschappelijk Vastgoed kunnen u adviseren en begeleiden bij de subsidie-aanvragen. 

 
* Restauratiehypotheek | www.restauratiefonds.nl  
 
* Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | www.cultureelerfgoed.nl 
 
* Monumenten | www.monumenten.nl 
 
* Brim-regeling | www.monumenten.nl/brim 
 

http://www.maatschappelijkvastgoed.nl/
http://www.restauratiefonds.nl/
http://www.cultureelerfgoed.nl/
http://www.monumenten.nl/
http://www.monumenten.nl/brim

