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ONDERWERP
Collegebericht: Waardebepaling voormalig postkantoor Binnenweg 160
SAMENVATTING
De raad wordt geïnformeerd over de waardebepaling van het voormalig
postkantoor Binnenweg 160 door MOOI Noord-Holland.
AANLEIDING
Gezien de ontwikkelingen rondom het voormalige postkantoor aan de Binnenweg
160 is aan MOOI Noord-Holland (adviesorgaan op het gebied van landschap,
stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie in Noord-Holland) reeds op voorhand
gevraagd een waardebepaling op te stellen. Dit om goed voorbereid te zijn
mochten er volgende stappen worden gezet in dit dossier.
COMMUNICATIE
De waardebepaling is reeds gedeeld met de projectontwikkelaar en de Historische
Vereniging Heemstede Bennebroek.
Ter informatie treft u de waardebepaling voormalig postkantoor Binnenweg 160
aan.
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2101 HA Heemstede
Uw brief van 2 iuli 2O1A
Kenmerk 474926

Ondenrerp: aanwijzing gemeentelijke monumenten
Heemstede 1 oktober 2010

Geacht College,

ln uw brief van 2 juli 2010 met het kenmerk 474926 heeft u de Historische Vereniging HeemstedeBennebroek laten weten, dat het ver¿oek van de vereniging een aantalpanden/objecten in Heemstede op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen n¡et is gehonoreerd, uitgezonderd het object
Achterweg 2, het dr. Lorentz de Haas Laboratorium.
De Historische Vereniging heeft u vervolgens in haar brief van 18 juli 2010 verzocht uw oordeel over
het pand Binnenweg 160, het voormalige postkantoor en een belangrijk voorbeeld van de naoorlogse
wederopbouwarchitectuur, te willen heroverwegen. ln deze brief heeft de Vereniging u toegezegd te
zorgdragen voor een redengevende beschrijving voor het pand Binnenweg 160. Deze "Waardestelling
voormalig Post- en Telegraafkantoor, ., ", opgesteld door de architectuurhistoricus dr. W.A. de Wagt,
treft u hierbijaan.
ln een zin samengevat is de conclusie van de waardestelling, dat bij elkaar opgeteld de architectuurhistorische, stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarden van dien aard zijn, dat plaatsing op de
gemeentelijke monumentenlijst zeker gerechtvaardigd is.
De Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek acht de waardestelling als een uitstekende
onderbouwing van het verzoek van de vereniging aan u uw oordeel over het pand Binnenweg'Í60 te
willen heroverwegen.
Het lnstituut Collectie Nederland, het Atelier Rijksbouwmeester, de Bond Heemschut en het Cuypers
Genootschap hebben wij op de hoogte gebracht van ons ver¿oek betreffende het voormalige
postkantoor. Ook omwonenden hebben wij ervan in kennis gesteld.
Gaarne worden wij op de hoogte gesteld van uw ongetwijfeld zorgvuldige afweging.

Met vriendelijke groet

namens het bestuur van de HVHB,

www.hv-hb.nl
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Beschrijving van het oorspronkelijke gebouw

l.

Geschiedenis

Het in 1958-1959 gebouwde post- en telegraafkantoor aan de Binnenweg is de opvolger van
het post- en telegraafkantoor aan de Raadhuisstraat / hoek Postlaan, gebouwd in 192l-1922.
Al in de jaren dertig plande de PTT de nieuwe vestiging a¿n de Binnenûeg. Met het oog
hierop werd in 1938 een perceel van de weduwe P, van den Berg-Preijde aangekocht aan de
oostzijde van deze straat, vlakbij de Spaarnzichtlaan. Maar vanwege de bezetting kwam de
planvorming stil te liggen. Intussen (in 19al) verliet de PTT het pand aan de Raadhuisstraat al
wel, de postdiensten werden zolang verricht in een houten noodgebouw aan de overzijde van
de Binnenweg, zo ongeveer tegenover het latere postkantoor.
In de jaren vijftig werd de planvorming met betrekking tot het post- en telegraafl<antoor aan
de Binnenweg hervat. De PTT, afcleling Centrale Gebouwer¡ nam de Amsterdamse architect
Dick Greiner in de ann voor het maken van een bouwplan. Hoewel zijn plan in 1956 gereed
was, moest de PTT wachten tot juni 1958 voordat begonnen kon worden met de bouw.
Oorzaak was een door de rijksoverheid afgekondigde bestedingsbeperking, een veelvuldig
voorkomend fenomeen tijdens de wederopbouw. [n september 1959 werd het nieuwe
postkantoor eindelijk in gebruik genomen.
Het nieuwe postkantoor was het vierde exemplaar in Heemstede: voordat de vestiging op de
hoek van de Raadhuisstraat en de Postlaan in gebruik werd genomen konden de
Heemstedenaren terecht in het post- en telegraaftantoor daar recht tegenover, dat in I889
gebouwd werd. Het allereerste, nog zeer eenvoudige (hulp) postkantoor opende zijn deuren
in 1853. Beide voormalige postkantoren aan de Raadhuisstraat zijn overigens gemeentelijk
monument,
Op de plek waar de weduwe Van den Berg-Preijde haar huis in 1908 liet bouwen bevond had
zich overigens sinds de achttiende eeuw de buitenplaats Land- en Spaarnzicht bevonden,
waarover verder weinig bekend is.

2. Situatie en plattegrond
Het terrein van het voormalige post- en telegraafkantoor heeft een onregelmatige vonn en
wordt aan drie zijden omsloten door particuliere woonhuizen en tuinen. Vanwege richtlijnen
met betrekking tot de rooilijn moest de voorgevel van het gebouw in lijn met de aangreruende
bebouwing op een vastgesteld aantal meters afstand van de straat liggen. Behalve de
terreingrenzen en rooilijnen bepaalden de strenge eisen van de PTT het bouwprogramma, dat
zeer bindend was. De afdelinggebouwen van de PTT ontwierp de hoofcllijnen van de
plattegrond en de verdeling van de diverse functies en voorzieningen, zoals blijkt uit een
schetsplan d.d. 30 ohober 1955. Het was vervolgens aan Greiner om deze hooftlopzet te
verfijnen en er passende architectuur voor te ontwerpen.
In maart 1956 had füeiner zijn eerste plan op tekening. In overeenstemming met het PTTplan bracht hij de twee hoofclfuncties - de verwerking van de brief- en pakketpost en de
dienstverlening aan het publiek - onder in tr¡¡ee rechthoekigg haaks op elkaar geplaatste
volumes. Het voorste volume omvatte een grote, hoge hal met wachtruimte voor het publiek
en werkruimte van het baliepersoneel. Beide functies namen precies evenveel ruimte in beslag
en werden van elka¿r gescheiden door een wand met loketten. Aan weerszijden van de hal
lagen in twee bouwlagen de personeels-, dienst en verkeersruimtes.
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van de bestellerzaal zijn de gemetselde vlakken teruggeplaatst, waardoor de betonnen
kolommen voor een nadrukkelijke visuele geleding zorgen. Boven de expeditie, links aan de
achterzijde van het gebouw, is een grote betonnen luifel aangebracht, voorzien van ronde
uitsparingen.
De raamkozijnen zijn gemaakt van Afzelia Camerourl een sterke, duurzame en fraaie
houtsoort. Vooral in de grote raampartijen van de voorgevel komen de bijzondere esthetische
eigenschappen van dit materiaal goed tot hun recht.

4.Interieur
De PTT stelde ook aan de afiverking van het interieur bijzondere eisen. Het bedrijf wilde dat
het interieur geen standaard kantoorsfeer zou ademen. Het nieuwe postkantoor moest een zo
min mogelijk 'ambtelijk' gebouw werd. Greiner kreeg de opdracht een aangename, visueel
gevarieerde omgeving voor de werknemers en bezoekers te ontwerper¡, teneinde 'door goede
kleuren en afwisseling, het monotone dat in dergelijke zakelijke gebouwen vaak optreedt, te

vermijden.'
Behalve de overvloedige lichtinval en stoere a¡chitectuur vormde de combinatie van een
lichtkleurige afiverking van wanden en vloeren met een donkerbruine betimmering zijn
antwoord op deze eisen.
Het interieur van beide grote zalen wordt sterk bepaald door de portaalconstructie, [n de hal
van het voorste volume zijn de portalen volledig in het zicht gelaten. De liggers die het dak
dragen hebben een gewelfrle vonn, wat in combinatie met de lichtkoepels daartussenin een
bijzonder ruimtelijk schouwspel opleven. De lichtkoepels, die vooral tot doel hadden de
balies daaronder te verlichten, zijn uitgevoerd in perspex. In de bestellerzaal is het de
langwerpige, gedeeltelijk verglaasde verhoging van het dak die voor een opmerkelijke
ruimtelijk effect zorgt.
De zijwanden van de hal in het voorste volume kegen een donkerkleurige grenenhouten
betimmering. Ook het plafond werd afgewerkf met een donkere houtsoort, Red Wood. Aan de
zijde met de grote ramen stond een drietal in meubelplaat uitgevoerde lessenaars, wa¿ìr
bezoekers hun brieven konden gereedmaken voor verzending en dergelijke. De lange wand
onder de loketten kreeg een afwerking met blauw glasmozaïek. De vloer van de hal was
belegd met grijze natuurstenen (namelijk kwartsiet) platen.
De wanden van de personeelskantine en de aangrerlzende keuken op de verdieping waren
gedeeltelijk voorzien van een betimmering en glasmozaïek. De vloeren, wanden en plafonds
van de bestellerzaal en aangrenzende ruimten werden eenvoudiger afgewerkt: de vloeren met
marmoleum, de wanden met stucwerk of tegels.
De vestibule van de publieksentree kreeg veel aandacht van de architect. De wanden werden
voorzien van glasmozaiêk in de kleuren donkerblauw en grijsgeel en zwartmarmeren platen.
De vloer bestond uit dezelfde natuurstenen platen als in de grote hal, het plafond werd
lichtblauw geverftl. In de rechter wand was een groot vierkant raam gemaakt met een daarin
een kunstwerk van kleurig glas (zie hieronder). De vensterbank bestaat uit een
zwartmarmeren plaat. Bezoekers betraden vervolgens de publiekszaal via een donkerhouten
draaideur.

5. Monumentale kunst

De finishing touch bestond uit de verrijking van het gebouw met monumentale kunst. De
wettelijke percentageregeling voor overheidsgebouwen die inhield dat een bepaalde som van
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De tuinaanleg van Mien Ruys (ontwerptekening d.d. 27 mei 1959) besloeg het voorterrein, de
stroken aan weerszijden van het gebouw en de achtertuin. Het voorterrein kreeg een
rechthoekige indeling met als belangrijkste elementen een gazon en een gevarieerd
samengestelde plantenborder. Een solitaire prunus gaf het gazon een verticaal accent. Het
muurtjõ dat het terrein van het trottoir afgrenst is gemetseld uit donkerbruine Groninger steen.
De terreinafscheidingen aan weerszijden van het gebouw kregen een begroeiing van
hoofctzakelijk clematis, klimrozen en kamperfoelie. Men Ruys (1904'2003) was een van de
meest invloedrijke tuinarchitecten van de 20ru eeuw. Aan tal van spraakmakende architectuuren stedenbouwÉundige projecten van de Moderne Beweging leverde zii ontrverpbijdragen.
Daarnaast werke zij in opdracht van tal van particulieren en bedrijven. Haar bureau beschikte
over een eigen kwekerij in Dedemsvaart.

6. De architect

Dick Greiner (1891-1964) was een kundige, veelzijdige en ten tijde van het postkantoor zeer
ervaren architect die het stempel droeg van de belangrijkste architectuurstromingen van zijn
tijd. Als beginnende architect met een eigen bureau (dat hij begon in 1922) onderging hij de
invloeden van de Amsterdamse School en het functionalisme en stelde hij zich open voor
bouwkundige vernieuwingen, zoals betonbouw. Behalve architectuurontwerpen maakte hij
ook meubels en glas-in-loòd ontwerpen, hij schilderde, tekende en aquarelleerde en wist veel
van het bouwambacht. Het meest bekend is hij vanwege zijn projecten in het fameuze
Betondorp in de Amsterdamse Watergraafsmeer, waarvoor hij in de jaren twintig woningen
en een bibliotheek ontwierp. Hij hield zich verder vooral bezig met woningbouw, scholen en
fabrieksbouw en ontwikkelde zich tot een specialist op het gebied van de nieuwbouw en
verbouwing van theaters, bioscopen €n cafës, zoals het bekende Alhambra in de hooftlstad en
het Citytheater in Rotterdam (beide uit 1945). In Haarlem ontwierp hij de Huishoud- en
Industrieschool in het Rozenprieel (1934-1935) en een bijgebouw van de Montessorischool in
Haarlem-Zuid (1951). Z$n werk karakteriseert zich door een evenwichtig sameng¿ütn van
functionaliteit en vormgeving, van moderne en traditionele ontwerpprincipes, van
bouwkundige state of the art en pure ambachtelijkheid. Hij was een voorstander van de
samenwerking tussen architecten en beeldhouwers, zoals blijkt uit een artikel dat hij over dit
onderwerp pub liceerde in het B ouw kundi g ÚIre e kb lad ( I 94 8).
7. ffeemsteedse architectuur in de jaren

vijftig

Toen het postkantoor ontworpen en gebouwd werd (1956-1959) waren in Heemstede de
eerste activiteiten sinds de bezetting merkbaar van nieuwe stedenbouwkundige
ontwikkelingen en bouwactiviteiten. Er werd een begin gemaalct met nieuwe
woningbouwprojecten (onder andere de Indische Buurt en Glip I) en verspreid over de hele
geme€nte kwamen diverse nieuwbouwprojecten van de grond, zoals het Minervatheater aan
de Binnenweg, flatgebouwen aan het Valkenburgerplein en aan de Heemsteedse Dreef en een
verscheidenheid aan particuliere woonhuizen. Over het geheel genomen kenmerken deze
projecten zich door een sobere architectuur. Het meest bekende en gewaardeerde bouwwerk
uit deze periode is de gereformeerde Pinksterkerk aan de Camplaan uit 1957, ontworpen door
.de architecten Nielseq Spruit en Van der Kuilen. De kunstenaar Berend Hendriks maakte
voor de voorgevel van dit kerkgebouw een gekleurd glas in beton-ra¿m. De Pinksterkerk is
genomineerd als rij ksmonument.

21 067 Waardebepaling Binnenweg 160, voormalig postkantoor 7 / 23

Terug naar startpagina

restaureren. Dit zou de verschijningsvorm van de oorspronkelijke architectuur zeer ten goede
komen.
Indien bij herbestemming en verbouwing niet het totale gebouw kan worden gehandhaafcl,
verdient het aanbeveling het voorste volume wel te handhaven en het achterste volume,
inclusief de rijwielberging, te herontwikkelen.
In verband met de kunstwerken verdient het aanbeveling om contact op te nemen met het
lnstituut Collectie Nederland (ICl$, dat onderzoek doet naar de monumentale kunst uit de
wederopbouwperiodg en tevens de nazaten van de verschillende kunstenaars. Ook is het
raadzaam contact op te nemen met het Atelier Rijksbouwmeester, waar veel expertise
aanwezig is in verband met de waardering en renovatie van architectuur en monumentale
kunst uit de wederopbouw.

Dr W.A. de Wagt

Bronnen:
Literatuur: Beùijfsbanden PTT,20, 10, okt. 1959 Bouwløndig fireekblad 1964,20A-201,
'Post- en telegraafkantoor te Heemstede. A¡chitect Dick Greiner', Haarlems Dagblad
I 5. 12.1954; 20.6.1 958; 5. 9. 1959; 9.9. 1959; 6.8. 1960.

Archief: Nederlands Architectuurinstituut, Rotterdam, GREI, 175-176,297,303.
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Directie en secretariaat

Gemeente Heemstede
T.a.v. De heer K. Siegrest
Postbus 352
2100 AJ Heemstede

Geachte heer Siegrest,
U heeft MOOI Noord-Holland verzocht om een onafhankelijk advies over de huidige
aanwezigheid en herkenbaarheid van eventuele monumentale waarden van het pand op
het adres Binnenweg 160 in Heemstede. In 2010 is een uitgebreid waardestellend
onderzoek uitgevoerd door kunsthistoricus Wim de Wagt. Uw verzoek richtte zich op de
vraag of het resultaat van dit onderzoek nog actueel is en of er in de tussentijd
monumentale waarden verloren zijn gegaan. Daartoe heeft onze erfgoeddeskundige ir.
Sebas Baggelaar een opname uitgevoerd van de huidige toestand van het gebouw.
Hieronder treft u zijn bevindingen.
Kort gezegd zijn wij van mening dat het pand op dit moment hoge monumentale waarden
bezit, die nog bijzonder gaaf behouden zijn gebleven. De originele functies van het
gebouw zijn nog goed herkenbaar. Het pand heeft een hoge zeldzaamheidswaarde voor
Heemstede. Hieronder beargumenteren wij deze stellingname. Sinds 2010 heeft het pand
niets aan monumentale waarden verloren. Als bijlage voegen wij een serie foto’s toe om
de huidige staat van het pand te illustreren.

Datum
18-8-2021
Dossier
21-039/SB/DvH
Betreft
Advies Binnenweg 160
Blad
1/3

Het voormalige postkantoor aan de Binnenweg 160
Het pand aan de Binnenweg 160 is in 1958-1959 gebouwd als districtspost- en
telegraafkantoor voor Heemstede naar ontwerp van architect Dick Greiner. Het heeft
architectonische kenmerken van de wederopbouwarchitectuur en van de toen geldende
visie op publieke gebouwen. Zo is een deel van het budget besteed aan monumentale
kunstwerken volgens de zogeheten percentageregeling.
Opvallend is dat het als publiek gebouw ook een functie als schuilkelder meekreeg ten
behoeve van de Bescherming Bevolking (BB). Deze organisatie werkte in de
wederopbouwperiode aan een reeks civiele veiligheidsmaatregelen ter voorbereiding op
een mogelijke oorlog, waaronder schuilkelders onder nieuwe publieke gebouwen door het
hele land. Deze zijn onder andere te vinden in en onder gemeentehuizen en postkantoren,
maar ook in metrostations en bruggenhoofden. Dergelijke bouwwerken vormen een
zeldzame herinnering aan de tijdsgeest en denkwijze over bescherming tijdens de Koude
Oorlog. Deze schuilkelder is nog aanwezig.
Huidige status
Het gebouw is tegenwoordig in gebruik als detailhandel. De publiekshal is als open ruimte
behouden gebleven. Ook een tweede ruimte, voorheen de bestellerzaal, en verbonden
met de publiekshal, is nog in de oorspronkelijke open structuur behouden. Andere
secundaire ruimtes, zoals de voormalige bedrijfskantine, de voormalige schuilkelder en de
hier bijbehorende ruimtes zijn in gebruik als magazijnen. De gemetselde gevel en de
houten kozijnen, waaronder de opvallende gevelvullende raamkozijnen van de publiekshal
zijn nog in originele staat (hoewel deze laatste inmiddels zijn overgeschilderd). Ook zijn
verschillende karakteristieke elementen nog aanwezig, zoals de entrees, waaronder de
personeelsingang met opvallende luifel met ronde sparingen, een opvallende hijsbalk en
een luik naar de expeditieruimte, een afgifteluik voor waardevolle pakketten of stortingen

Emmastraat 111
1814 DP Alkmaar
T 072 520 44 59
info@mooinoord-holland.nl
www.mooinoord-holland.nl
NL13RABO 0108 6361 35
BIC: RABONL2U
KVK 41 19 80 31
BTW 0030 24 842 B01
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Directie en secretariaat

en een Frans balkon met smeedijzeren hekwerk bij de kantine. Aan de achterzijde is de
rijwielberging, inclusief de originele betonnen fietsenrekken en bordjes met “Fietsen” en
“Brommers”. Details die een visuele herinnering bieden aan het oorspronkelijke gebruik.
In het interieur is de betimmering en afwerking van de wanden grotendeels verdwenen.
Wel is de trap, met betegelde wanden en vloeren en smeedijzeren trapleuning nog
origineel. Ook zijn nog verschillende elementen, zoals de oorspronkelijke kluis, de
betegeling in onder andere de sanitaire ruimtes, bakelieten lichtschakelaars,
lichtarmaturen, installaties en de originele deuren (vervangen, maar opgeslagen in de
kelder) nog aanwezig. Ook herinneren verschillende details, zoals bordjes met
aanwijzingen voor het personeel en enkele originele meubilairstukken nog aan de
verschillende functies. In de schuilkelder is de uitrusting verdwenen, maar hier is de
oorspronkelijke betegeling en een deel van de installaties nog wel aanwezig.
Kunstwerken
Van de oorspronkelijke monumentale kunstwerken zijn de meeste behouden. De twee
wandschilderingen in de publiekshal van Jan Meyer zijn nog bestaand, hoewel in de
huidige situatie weggewerkt achter voorzetwanden. Een derde muurschildering, in de
voormalige kantine, is nog wel in het zicht. Het kunstwerk van geappliqueerd glas van
Mechtilt Meyer in de vestibule is nog aanwezig en hoewel licht beschadigd en aan de
binnenzijde bedekt met een binnenwand, nog wel zichtbaar vanuit buiten. Aan de
linkerzijde van de voorgevel is de bronzen abstracte sculptuur van Carel Kneulman nog
aanwezig op zijn oorspronkelijke plaats. Wel zijn inmiddels de tuinaanleg van Mien Ruys
en een balie bedekt met mozaïek verdwenen.

Datum
18-8-2021
Dossier
21-039/SB/DvH
Betreft
Advies Binnenweg 160
Blad
2/3

Waardering
Tot slot is een geactualiseerde waardering van het gebouw opgenomen. Hierbij zijn de
criteria gebruikt zoals beschreven in de standaard voor het waarderen van bouwkunst van
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
1. Cultuurhistorische waarden
Het voormalige postkantoor heeft bijzondere cultuurhistorische waarde als uitdrukking
van de ontwikkelingen op het gebied van postkantoren en publieke gebouwen in
Heemstede, maar ook in Nederland. Het gebouw is als voormalig districtspostkantoor van
Heemstede cultuurhistorisch van belang. Daarnaast heeft het gebouw bijzondere
cultuurhistorische en militair-historische waarde als schuilkelder uit de Koude Oorlog.
2. Architectuur-en kunsthistorische waarden
Het gebouw heeft bijzondere architectuurhistorische waarde als karakteristiek voorbeeld
van architectuur uit de wederopbouwperiode. Hierbij spelen de ontwerpprincipes, zoals
een plattegrond met functionele ordening in gebouwdelen, de strakke belijning van de
gevels en daken in combinatie met ambachtelijke materialen, de modernistische
afwerking, de grote glasoppervlakken die zorgen voor voldoende lichtinval en de
afwerking en frisse kleuren een rol. Daarnaast zijn de monumentale architectonische
elementen zoals de prominente portalen van gewapend beton en de bijzondere details,
zoals de entrees met luifel, grote ronde dakvensters in de publiekshal en smeedijzerwerk
in balkonhek en trapleuningen van waarde. Tot slot hebben de verschillende nog
aanwezige monumentale kunstwerken en hoge kunsthistorische waarde.
Het gebouw heeft daarnaast waarde in het oeuvre van de Amsterdamse architect Dick
Greiner.
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3. Situationele en ensemblewaarden
De stedenbouwkundige setting is nog herkenbaar. Het voorterrein is inmiddels gewijzigd
en voorzien van parkeerplaatsen en een hellingbaan, maar heeft nog altijd een open
structuur. Het is iets naar achteren gezet ten opzichte van de bestaande rooilijn van de
Binnenweg, zodat het forse gebouw de bestaande structuur minder aantast. Juist door de
terugplaatsing trekt het gebouw op een subtiele wijze de aandacht. Dit toont de
toenmalige opvatting van inbreiding en stadsontwikkeling in Heemstede.
4. Gaafheid en herkenbaarheid
Het pand van het voormalige postkantoor heeft bijzondere waarde wegens de
architectonische gaafheid en herkenbaarheid. Het exterieur is, ondanks enkele
wijzigingen, zoals het schilderen van de kozijnen en wijzigen van de entrees in grote lijnen
gaaf behouden gebleven en heeft niet aan herkenbaarheid als voormalig postkantoor
ingeboet. De kenmerkende architectuur voor publieke gebouwen uit deze periode is
herkenbaar behouden gebleven. De afwerking van het interieur is grotendeels verdwenen,
maar de hoofdstructuur met de open publiekshal en bestellerzaal, de intact gelaten
schuilkelder en details als de trappen en de nog aanwezige kunstwerken hebben een hoge
waarde. De verschillende nog aanwezige details herinneren duidelijk aan de functie als
postkantoor.
De terreininrichting van Mien Ruys is geheel verdwenen. Het voorterrein is voorzien van
een verhard parkeerterrein, een hellingbaan voor mindervaliden en een pergola; het
achterterrein is eveneens verhard en inmiddels afgesloten met een hekwerk. Desondanks
is de open structuur van het terrein nog afleesbaar.
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5. Zeldzaamheid
In de gemeentelijke context heeft het postkantoor een hoge zeldzaamheidswaarde. Het
gebouw is één van een reeks elkaar opvolgende voornaamste postkantoren in Heemstede
en is hieruit architectonisch gezien het meest uniek. Daarnaast is het één van de weinige
voorbeelden van hoogwaardige wederopbouwarchitectuur in Heemstede dat nog
bewaard is gebleven en bovendien nog bijzonder gaaf is. Dit maakt het gebouw van
belang voor de gemeentelijke bouwgeschiedenis.
Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd,
Hoogachtend,
Drs. Dorine van Hoogstraten
Adjunct-directeur MOOI Noord-Holland

Bijlage 1: foto’s opname door ir. Sebas Baggelaar, dd. 9 augustus 2021
Bijlage 2: Waardestellend onderzoek door dr. W.A. de Wagt, dd september 2010
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Voorgevel

Rechterzijgevel met hoofdentree
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Achterterrein met expeditie toegang

Expeditie toegang
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Fietsenbergingen

Luifel met sparingen, hijsbalk en expeditieluik

21 067 Waardebepaling Binnenweg 160, voormalig postkantoor 19 / 23

Terug naar startpagina

4

Publiekshal met gewapend betonspanten

Bestellerzaal, originele betegeling sanitaire ruimtes
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Schuilkelder, voornaamste ruimte

Schuilkelder, secundaire ruimte voor installaties
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Trappenhal met originele betegeling en smeedijzeren trapleuning

Originele lichtschakelaar, kluis
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Bronzen abstracte sculptuur van Carel Kneulman, geappliqueerd glas van Mechtilt Meyer

Muurschildering in de voormalige kantine van Jan Meyer
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