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Geacht College, 
 

De erfgoedvereniging Bond Heemschut maakt zich zorgen over het verval van de panden 

Alexanderstraat 17, Alexanderstraat 19, Nassaulaan 2 en Groothertoginnelaan 30, respectievelijk 

de residentie van de ambassadeur van Griekenland en de voormalige kanselarijen van Saudi 

Arabië, Venezuela en Kroatië. Het gaat hier om rijksmonumenten die liggen in het rijksbeschermd 

stadsgezicht Archipel en Willemspark II en Duinoord.  

 

Heemschut trekt een parallel met de ontwikkelingen vorig jaar bij het consulaat van Angola in 

Rotterdam. De gang van zaken met betrekking tot dit pand is door middel van schriftelijke vragen 

van de Tweede Kamerleden Rutte en De Caluwé aan de orde gesteld bij de minister van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.   

 

“Het is aan de gemeente Rotterdam als bevoegd gezag om af te wegen of stappen moeten worden 

ondernomen. Gezien de onschendbaarheid van het consulaat zullen deze stappen via diplomatieke 

weg genomen moeten worden. Uit inlichtingen bij de gemeente Rotterdam is mij gebleken dat er 

momenteel gesprekken plaatsvinden over het herstel van het monument, waartoe het consulaat ook 

bereid is” aldus het antwoord van de minister. 

 

De minister heeft in diezelfde brief aangegeven dat het grondgebied waarop een ambassade of 

consulaat zich bevindt geen grondgebied van de betreffende staat is. Indien een buitenlandse 

mogendheid geen inmenging wenst, kan zij zich door middel van het Verdrag van Wenen (1961)  

beroepen op de onschendbaarheid van ambassades en ambassadeurswoningen. Hierdoor is 

naleving van de Monumentenwet, zonder medewerking van betreffende mogendheid, niet 

mogelijk.  
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Echter, ook al is er sprake van een zekere onschendbaarheid, diplomaten zijn gehouden zich aan de 

regels van het gastland te houden. Zoals Angola haar consulaat met een monumentale status niet 

wit kon schilderen, kunnen Griekenland, Saudi Arabië, Venezuela en Kroatië het onderhoud aan 

hun rijksmonumentale panden niet veronachtzamen. 

 

Heemschut brengt in herinnering de correspondentie die zij met u gevoerd heeft over het 

achterstallig onderhoud van het pand Surinamestraat 20, een gemeentelijk monument in eigendom 

van de ambassade van Egypte. Het pand is nog steeds niet opgeknapt. 

 

Zij verzoekt u contact op te nemen met de ambassadeurs van de betreffende landen en 

vervolgstappen af te spreken conform hetgeen bij het consulaat van Angola in 2015 heeft 

plaatsgevonden met positief effect. Mochten deze gesprekken niet het gewenste effect opleveren 

dan is actie vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken dringend gewenst en verzoeken wij u in 

dat geval contact op te nemen met het ministerie om diplomatieke druk uit te oefenen. 

 

Heemschut vraagt uw college zijn verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van dit onderdeel 

van zijn culturele erfgoed. Om verdere schade te voorkomen dringt zij er bij u op aan zo spoedig 

mogelijk stappen te ondernemen om de restauratie van de karakteristieke panden door de 

eigenaren te bespoedigen.  

  

Hoogachtend, 

Namens de Bond Heemschut, 

    

 

 

 

mr. P.K. Neukirchen, 

secretaris Commissie Zuid-Holland   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


