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Geachte mevrouw 
 
Op 9 december 2021 heeft u de Erfgoedcommissie om advies gevraagd ten aanzien van 
Binnenweg 160 in Heemstede. U heeft de commissie gevraagd op 15 december 2021 
advies uit te schrijven met betrekking tot de monumentenwaarde van het voormalige 
Post- en Telegraafkantoor uit 1958-1959. De commissie adviseert positief over de 
monumentale waarde van dit pand.  
 
Adviesproces  
Op 15 december 2021 jl. is de Erfgoedcommissie digitaal bijeengekomen, waarbij het 
object Binnenweg 160 in Heemstede is besproken. Ook heeft een delegatie van de 
commissie de locatie eerder dit jaar bezocht. Van het voormalige postkantoor aan de 
Binnenweg 160 is nog geen redengevende omschrijving opgesteld. Voor de 
onderbouwing van het advies zijn door de gemeente Heemstede de volgende 
documenten aangeleverd: 
 
- advies Monumentenadviescommissie WZNH, dd. 01-09-2009  
(in opdracht van de gemeente Heemstede t.a.v. plaatsing van een aantal objecten op de 
gemeentelijke monumentenlijst van Heemstede, waaronder Binnenweg 160); 
- onderzoek W.A. de Wagt, dd. september 2010 
(‘Waardenstelling voormalig postkantoor Binnenweg 160, Heemstede’, in opdracht van de 
Historische Verenging Heemstede – Bennebroek);  
- onderzoek MOOI Noord-Holland, dd. 18 augustus 2021 
(in opdracht van de gemeente Heemstede naar huidige aanwezigheid en herkenbaarheid van 
eventuele monumentale waarden Binnenweg 160, Heemstede); 
- onderzoek W.A. de Wagt, dd. 25 augustus 2021   
(‘Architectuurhistorische waardenstelling voormalig Post- en Telegraafkantoor Binnenweg 
160, Heemstede’ , in opdracht van de Historische Verenging Heemstede – Bennebroek). 
 
Beoordelingskader  
De Erfgoedcommissie heeft het object aan de waarden die plaatsing op de gemeentelijke 
monumentenlijst motiveren, zoals genoemd in de Erfgoedverordening Heemstede 2017. 
Overeenkomstig deze verordening neemt de commissie de volgende aspecten in 
ogenschouw: cultuurhistorische waarde, stedenbouwkundige waarde, 
architectuurhistorische waarde, gaafheid en zeldzaamheid. 
 
Bevindingen  
De commissie adviseert positief over de monumentale waarden van het voormalige 
postkantoor aan de Binnenweg 160 in Heemstede, dat voldoet aan de gestelde 
toetsingscriteria. Per criterium is hieronder een korte motivatie bijgevoegd: 
 
Cultuurhistorische waarden 
Het voormalige Post- en Telegraafkantoor aan de Binnenweg 160 is van cultuurhistorisch 
belang vanwege de betekenis die het jarenlang heeft gehad voor de inwoners van 
Heemstede, als meest omvangrijke postkantoor in de reeks van vier postkantoren die in 
Heemstede gebouwd zijn en als uitdrukking van de ontwikkelingen op het gebied van 
postkantoren en publieke gebouwen in Heemstede, maar ook in Nederland. Daarnaast is 
het districtskantoor van bijzondere cultuurhistorische en militair-historische waarde, 
vanwege de geïntegreerde schuilkelder uit de Koude Oorlog. 
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Stedenbouwkundige waarden 
De oorspronkelijke stedenbouwkundige opzet van het vrijstaande gebouw, terugliggend 
gepositioneerd van de rooilijn en daarmee afgestemd op de overige bebouwing aan de 
Binnenweg, is nog als zodanig herkenbaar en als toonbeeld van de toenmalige opvatting 
van inbreiding en stadsontwikkeling in Heemstede van waarde. De inrichting aan de 
voorzijde is in de afgelopen decennia gewijzigd door het toevoegen van parkeerplaatsen 
en een hellingbaan, maar deze wijzigingen hebben daarmee geen afbreuk gedaan aan de 
ruimtelijke kwaliteit van het open voorterrein.  
 
Architectonische waarden 
Het gebouw is van bijzondere architectuurhistorische waarde als karakteristiek voorbeeld 
van de zakelijke architectuur uit de wederopbouwperiode, die onder andere in het 
ontwerp van de plattegrond, strakke belijning van de gevels met grote gevelopeningen, 
de constructiemethode en moderne detaillering met ambachtelijke materialen tot 
uitdrukking komt. Kenmerkend voor openbare rijksgebouwen uit deze periode en 
eveneens van grote architectonische waarde, zijn de nog aanwezige kunstwerken van 
enkele belangrijke kunstenaars, die tevens van hoge kunsthistorische waarde zijn. 
Het gebouw heeft daarnaast waarde in het oeuvre van de Amsterdamse architect Dick 
Greiner. 
 
Gaafheid 
Het pand van heeft vanwege de architectonische gaafheid en herkenbaarheid als 
voormalig postkantoor een bijzondere waarde. Het exterieur is, met uitzondering van een 
aantal wijzigingen op detailniveau, grotendeels gaaf bewaard gebleven. De wijzigingen 
aan het interieur zijn aanzienlijker, maar ook hier zijn de oorspronkelijke hoofdstructuur 
van het postkantoor en de belangrijkste karakteristieke interieuronderdelen behouden 
gebleven. Ondanks dat de oorspronkelijke terreininrichting van Mien Ruys geheel is 
verdwenen, is de open structuur van het terrein nog goed afleesbaar. 
 
Zeldzaamheid 
Het postkantoor heeft in de gemeentelijke context een hoge zeldzaamheidswaarde, als 
het voornaamste en architectonisch gezien meest unieke postkantoor in de reeks van 
elkaar opvolgende postkantoren in Heemstede. Tevens heeft het hoge 
zeldzaamheidswaarde als één van de weinige voorbeelden van hoogwaardige en 
bijzonder gaaf bewaard gebleven wederopbouwarchitectuur in Heemstede, waardoor het 
van groot belang is voor de gemeentelijke bouwgeschiedenis. 
 
Conclusie  
Op basis van de bovengenoemde motivatie adviseert de Erfgoedcommissie het college 
van B&W om Binnenweg 160 in Heemstede aan te wijzen als gemeentelijk monument en 
plaatsing daarvan op de gemeentelijke monumentenlijst. 
 
 
In de hoop u van een passend advies te hebben voorzien, verblijven wij met  
vriendelijke groet, 
 
Namens de Erfgoedcommissie,  

 voorzitter Erfgoedcommissie 
p.o. secretaris Erfgoedcommissie 


