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Raadhuis Heemstede

Vastgesteld:

Voo

Secr. Arch
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architectlid); Brigit de Werd (burgerlid); John van Wanum (plantoelichter); Renee

Stroomer (plv. coördinator);
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r9oo85 Bouwadres
Soort bouwwerk
Omschrijving
Aanvrager
Architect
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Code gemeente
Bestemminqsplan

Glipperweg 7z
Woningcomplex Ríiksmonument

Het slopen van het woonhuis met voormalige bakker'rj t.b.v. nieuwbouw

Ontwerp-en Adviesbureau Peeperkorn
gebied u

459604
Voldoet aan bestemminqsplan

Bevindingen
10-10-2O19

De opdrachtgever, architecten (voor zowel GlipperwegT2 als 7o) en twee
leden van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek zijn aanwezig
voor een toelichting. Het betreft een aanvraag sloopvergunning voor het
slopen van een woonhuis met voormalige bakkerrj ten behoeve van

nieuwbouw. Het pand is aangewezen als rijksmonument met de volgende
omschrijving: "pand met witgepleisterde topgeveltje, 17e eeuw". Het plan

maakt onderdeel uit van een groter project dat bestaat uít elf
nieuwbouwwoningen en de herbouw van twee monumenten met
uitbreiding. Dit project wordt ook tijdens deze zitting besproken.

Rijksmonu ment G li ppe rweg 7 2

Het pand dateert uit de tweede helft van de 17" eeuw, het is een eenvoudig
huis met witgepleisterde tuitgevel en schouderstukken. Het pand is
beeldbepalend gelegen op de hoek van de Glipperweg en de Patrijzenlaan.

De monumentale waarden zijn met name gelegen in de bouwhistorische en

situationele waarden.
Door twee afgevaardigden van de RCE is een bezoek ter plaatse gebracht

waarbij geconstateerd is dat het pand in zeer slechte bouwkundige staat is

en dat delen van het pand in verregaande staat van verval verkeren. Het

advies van de RCE luidt: "Gelet op de huidige staat van het monument
bestaat er geen zwaarwegend bezwaar tegen algehele sloop. Vanwege de

beeldbepalende locatie en het historische belang van de plek wordt
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geadviseerd om bij nieuwbouw de schaal en het karaktervan het huidige
pand leidend te laten zijn."
De commissie conformeert zich aan het advies van de RCE, waarbij zij het
wel betreurt dat het monument door het langdurig gebrek aan onderhoud

zo vervallen is geraakt.

Op de locatie van het rijksmonument zal historiserende nieuwbouw worden
gerealiseerd die aansluit op de maat en schaal van de omgeving. Het huidige
pand bestaat uit een vrij langgerektvolume dat in de nieuwe situatie wordt
opgedeeld. De eerste 7,5 meter van de nieuwbouw zal nagenoeg een

reconstructie zijn die de contouren volgt van het monument, op advies van

de RCE zal er gebruik gemaakt worden van oude/traditionele dakpannen en

oude kozijnprofielen. Achter de eerste 7,5 meter wordt aan de linkerzijde
een aanbouw gerealiseerd met een duidelijk eigentijdse uitstraling. De

aanbouw wordt hier gerealiseerd om ruimte te bieden aan de toegang tot
het hofje dat aan de rechterzijde gerealiseerd gaat worden en onderdeel
uitmaakt van het grotere plan.

Beoordel i ngskader:
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de
gebiedsgerichte criteria uit de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 2.

Linten, een gewogen welstandsgebied met een bijzondere beoordeling. Het

beleid is gericht op behoud van variatie zonder verrommeling. lndividualiteit
en zorgvuldigheid zijn belangrijke aspecten bij de beoordeling. Zonder

wíjzigingen en nieuwbouw onmogelijk te maken, heeft herstel van historisch

wenselijke eigenschappen prioriteit.

Bevindingen commissie:

Ook de commissie Ìs ter plaatse geweest en heeft geconstateerd dat sloop

onvermijdelijk is. De commissie is van mening dat juist de contouren en het

karakter van het monument in de omgeving van groot belang is. De

commissie is groot voorstander van historiserende nieuwbouw op deze

locatie waarbij het van belang is dat het bestaande beeld zoveel mogelijk
terugkeert in de nieuwe situatie. ln ieder geval de eerste 7,5m waarbij de

voorgevel restauratief moet worden teruggebracht, en zoveel mogelijk
gebruik moet worden gemaakt van oude materialen. De schakeling tussen

beide volumes acht de commissie begrijpelijk, waarbij zij aandacht vraagt
voor de verbinding tussen de kappen. ln de voorgestelde situatie ligt de

verbinding 1,00 m terug vanuit de voorzijde en gelijk aan de achterzijde. De

commissie adviseert de verbinding aan beide zijden verder terug te plaatsen

zodat deze niet zichtbaar is. Het beeld van twee individuele kappen dient
overeind gehouden te worden.
Verder adviseert de commissie hetgeen gereconstrueerd wordt meer

historisch te maken, Zij wijst hierbij op de maatsystemen van het
oorspronkelijke bouwwerk en het materiaalgebruik. Ook vraagt de

commissie aandacht voor de dakkapellen op het rechter dakvlak, de

commissie acht deze niet passend.

Voor wat betreft de aanbouw is de commissie van mening dat deze zich

ondergeschikt dient te voegen naar het 'monument', maar wel dezelfde taal
dient te spreken. Het materiaalgebruik mag eigentijds zijn.

Concluderend zijn de belangrijkste aandachtspunten het

verbindingselement, de dakkapellen en de architectonische uitwerking van

de aanbouw.

H e rontwi kke li n g te rrei n ti m m e rfa b rie k

Het masterplan voor de herontwikkeling van het terrein van de voormalige
timmerfabriek is nog in het stadium van vooroverleg. Voor de gehele wijk is
een bestemmingsplanwijziging nodig, dit traject dient nog gestart te worden
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Het pand aan de Glipperweg 70, ook een rijksmonument, is al gesloopt en

behoort evenals het pand aan de Glipperweg 72 tot het plangebied. Voor het
gehele plangebied wordt volledige nieuwbouw ontwikkeld in de vorm van 7
grondgebonden eengezinswoningen en 5 woningen aan een hofje.
Uitgangspunt hierbij is dat het historische beeld aan de Glipperweg in maat,

schaal en uitstraling behouden blijft. Op de locatie van de voormalige
timmerfabriek zu llen drielaagse woningen gerealiseerd worden.
De toegang tot het hofje is gelegen aan de Glipperweg, daar waar een oud
pad is gelegen.

Bevindingen commissie:
De commissie wordt graag verder geïnformeerd over dit plan door de

stedenbouwkundige van de gemeente. Op voorhand geeft zij aan de

drielaagse plat afgedekte woningen vrij fors en niet passend te vinden.
Tevens geeft zij aan dat rond het hofje getracht dient te worden de

architectuur en massaopbouw van de Glipperweg over te nemen, dit moet
het uitgangspunt zijn voor de nieuwe architectuur. De commissie geeft aan

hierbij uit te gaan van éénlaagse bebouwing met schuine kap rond het hofje
Tijdens een volgende behandeling zal de commissie reactie geven op het
gehele plan.

Welsta n dscriteria Gebiedsqerichte criteria

Advies Colleqiaal overleq

Mon. advies Colleqiaal overleq

2 Preadvies (welstand) Aantal voorqaande behandelinqen: o

r9oo86 Bouwadres
Soort bouwwerk
Omschrijving
Aa nvrager
Arch itect
Welstandsnota
Code gemeente
Bestemminqsplan

Dr. Schaepmanlaan z

Kleine bouwwerken bij woningen
het plaatsen van een dakopbouw en een erker
De Bats architecten
De Bats architecten
gebied 6

472242
Voldoet aan het bestemminqsplan

Bevind ingen
1O-1O-2O19

De ontwerper is aanwezig voor een toelichting. Het betreft een preadvies

voor het realiseren van een dakopbouw op een r laagse woning en het
toevoegen van twee erkers. Het betreft een bungalow uit de jaren '6o
gelegen in een woonwijk te midden van voornamelijk tweelaagse woningen
met zadelkap. Midden op het platte dak wordt een opbouw gerealiseerd

bestaande uit een vierkant volume met vrij forse overstekken. Op het dak
komt verder geen balkon of balustrade. Op de begane grond wordt aan de

voorzijde en rechterzijde een erker gerealiseerd eveneens met een vrij fors
overstek, die in materiaal- en kleurgebruik aansluit op het hoofdgebouw. De

kozijnen vormen als het ware een band die wordt doorgetrokken over de

erkers. Aan de rechter zijgevel worden nog twee smalle, gevelhoge puien

toegevoegd. De bestaande schoorsteen wordt verwijderd, op de opbouw
wordt een nieuwe schoorsteen geplaatst.
De woning wordt aan de buitenz¡de gepleisterd in een lichte kleurstelling.
De overstekken worden uitgetimmerd en beplaat met gepatineerd zink.

Beoordelingskader:
De commissie heeft de aanvraag beoordeeld op grond van de

gebiedsgerichte criteria uit de gemeentelijke welstandsnota, deelgebied 6

Woongebied jaren '4o-'6o, een welstandsgebied met een reguliere
beoordeling. Daarnaast heeft de commissie bij de beoordeling gebruik
gemaakt van de objectgerichte criteria.
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Bevindingen commissie:
De commissie acht een dergelrjke uitbreiding aan het hoofdvolume in
principe voorstelbaar, maar kan zich niet geheel vinden in de voorgelegde

architectonische uitwerking. De commiss¡e ¡s van mening dat het ontwerp
nog teveel hinkt op twee gedachten. Om de eenvoud van de bestaande
architectuurte bewaren adviseert de commissie een erkerte realiseren die

overhoeks loopt en daarb¡ duidelijk herkenbaar is als toegevoegd volume in

de verder blokvormige opbouw. lndien de erker overhoeks wordt
gerealiseerd, dan dient deze wel minder diep te worden uitgevoerd.
Maximaal r.zom diep. Tegen de dakopbouw heeft de commissie geen

bezwaar, wel vraagt zrj aandacht voor de schoorsteen. ln de huidige situatie
maa[<t de schoorsteen onderdeel uit van de architectuur.

Overweging ten overvloede:
De commissie geeft als overweging ten overvloede mee om van de twee
smalle, gevelhoge puien in de rechterzijgevel één grote pui te maken en

geeft als suggestie mee de erker uit te lijnen met de plattegrond van het

interieur.

We lsta ndscriteria Gebiedsqerichte en objectqerichte criteria

Advies Colleqiaal overleg
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