
 
Toevoeging 1  
 
Hierbij nog aanvulling op eerdere mail teksten Oa als de oude architectuur tekeningen van de familie 
Hope van de architect heer Hitchcock worden uitgevouwen ziet u een fundament waarop heel goed 
een verronding kan worden her- geconstrueerd daardoor ontstaat dan een soort grote zaal waarin zit 
ruimte kan werden gecreëerd met oa een grote thee en koffie en broodjes hoek. Daardoor is er ook 
automatisch altijd iemand die in de ochtend en de avond op kan letten gelet op oa de veiligheid de 
hygiëne en allerlei huismeester taken op zich kan nemen. Restauratie “ wandelen en genieten…”  
 
Toevoeging 2 
 
Gebouwd in de opdracht van de Engelse Eigenaar van Bosbeek en Groenendaal de heer Hope, en 
familieleden Hope , de architectuur is van een Engelse vriend van de heer Hope mr Hitchcock.  
 
De belvedere heeft er jarenlang prachtig gestaan.  
 
Een Heemstede huis bezitter cq inwonersbroer en zuster schenken omdat ze de Belvedere missen, 
vanuit hun eigen portemonnee € 500 duizend € voor de wederopbouw van de Belvedere en de 
gemeente Heemstede gaat daarmee akkoord, sterker nog roepen hulpverlening in van 9 architectuur 
bureaus om er een “ andere “ te plaatsen! Dat kost grofweg geschat € 150 K tot € 200 K met de 
architect ontwerpen? En ! Daarmee gaat de schenker de heer jhr. Bids niet mee akkoord. Daarna- 
Alles komt stil te liggen vervolgens overlijdt de schenker. Het is nu eind 2022 de hele “ situatie “ 
startte in 2018 .  
 
De gemeente Heemstede heeft in deze zaak heel veel uit te leggen, minimaal verantwoordelijkheid 
te nemen mbt de gang van zaken plus zoals het er nu naar uitziet de ontwikkeling ontwerpen kosten 
zelf te gaan dragen (via Eneco potten) waardoor de €150K weer retour komt bij de bouw budget.  
 
Rel rond ontwerpwedstrijd nieuwe Belvédère in Heemsteeds Groenendaalse Bos – via 
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191129_1700087 
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