
Zaak 21030003, Groenendaal 3, 2104WP Heemstede

Details 

Gemeente Heemstede

MOOI nummer 21030003

Zaaknummer partij 785944

Omschrijving vervangen bestaande overkapping binnenterrein restaurant 

Groenendaal

Object/Locatie

Locatie Groenendaal 3, 2104WP Heemstede

Postcode 2104 WP

Objecttype Bedrijfsgebouw

Erfgoedstatus Rijksmonument

Beoordelingskader gebied 11

Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan

Welstandscriteria

Behandeling 1 april 2021

Gebiedsgerichte criteria, monumentencriteria en objectgerichte 

criteria

Bevindingen De architect is aanwezig bij de planbespreking. Het plan ligt 

opnieuw voor en is gewijzigd. 

Er zijn diverse voorbeelden aangeleverd met betrekking op het 

rooster tussen de kap van het bijgebouw en de monumentale 

muur. Er is gekozen voor een rooster met een ruitpatroon, 

bestaand uit dunne delen en met een grote maas. Over de gehele 

lengte bestaat het rooster uit verschillende delen rooster waarvan 

de verdikte frames aan de uiteinden aan elkaar vast worden gelast. 

De roosters worden bevestigd aan de kap en achterliggende 

kolommen. De monumentale muur blijft vrij van ingrepen. De 

roosters worden in donkergroen uitgevoerd.

De commissie is verheugd dat gekomen is tot een transparante 

oplossing, passend bij het monument en de monumentale muur. 
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Zij kan zich vinden in de voorgestelde variant. Wel merkt zij op dat 

doordat de losse delen in een frame zijn geplaatst en deze frames 

aan elkaar worden gelast er verdikte tussenstukken ontstaan en 

minder transparantie. Zij vraagt daarom tussen de roosters een T 

profel te plaatsen met hoeklijnen en geen frame te gebruiken, 

zodat 1 dunne bevestigingslijn tussen de roosters ontstaat. Verder 

merkt de commissie op dat de combinatie van diverse verticale 

tussenstukken in het rooster en de zichtbare achterliggende 

kolommen zorgen voor een onrustig beeld. De commissie vraagt 

daarom in het aanzicht de ritmiek van de verticale lijnen in het 

rooster en de achterliggende kolommen op elkaar af te stemmen.

Welstandsadvies Niet akkoord, tenzij
Erfgoedadvies Niet akkoord, tenzij

Behandelwijze Erfgoedbehandeling

Aanvraagsoort Omgevingsvergunning monument

aanvraag, tenzij aan bovenstaande opmerkingen voldaan wordt. 
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