
Ruimtelijke beoordeling herontwikkeling buitenplaats Duinlust 
 

Share Estate B.V. (hierna de initiatiefnemer) heeft op 18 juli 2018 een principeverzoek ingediend voor 

de herontwikkeling van buitenplaats Duinlust aan de Duinlustweg 16 te Overveen. Volgens de 

initiatiefnemer is Duinlust vergeten geraakt en zijn de monumenten aan het verloederen. 

 

Het plan van de initiatiefnemer betreft meervoudige bewoning in het hoofdgebouw (het landhuis). Het 

sportgebouw en lesgebouw worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw waarbij het volume van 

het lesgebouw wordt verplaatst. Beide gebouwen zijn, net als het landhuis, bestemd voor meervoudige 

bebouwing maar blijven ondergeschikt aan het hoofdgebouw. De initiatiefnemer denkt dat er in totaal 

ca. 16 appartementen gerealiseerd kunnen worden op het terrein. Daarnaast wordt het terrein 

heringericht. Zo worden er bomen gekapt en geplant, de wegen en padenstructuur wordt aangepast 

en het parkeerterrein krijgt een andere invulling. Het parkeren wordt per gebouw in kelders of half 

overbouwd opgelost. 

 

De initiatiefnemer heeft aangegeven dat het plan op het niveau van schetsontwerp is opgesteld omdat 

zij eerst wil weten of uw college in beginsel bereid is om medewerking te verlenen aan het plan en zo 

ja, onder welke voorwaarden. Pas als hierover duidelijkheid is, kan het initiatief nader worden 

uitgewerkt. 

 

Het hoofdgebouw 

In het vigerende bestemmingsplan Landelijk Gebied 2013, geconsolideerde versie 22 februari 2017, 

heeft het hoofdgebouw de este i g Ge e gd  ka tore  e  aats happelijke doelei de . 
Conform artikel 8.4 is het, onder wettelijke randvoorwaarden, mogelijk om de bestemming van 

gro de  die oorzie  zij  a  de ge iedsaa duidi g Wro-zone- ijzigi gsge ied  te ijzige  aar de 

este i ge  Wo e  e  Tui . Dit eteke t dat de huidige este i g Ge e gd  op asis a  
het este i gspla  i  pri ipe ka  orde  ge ijzigd aar de ge e ste este i g Wo e . Ee  
van de voorwaarden van de wijzigingsbevoegdheid is echter dat per bestemmingsvlak ten minste één 

derde van de woningen als sociale huurwoning gerealiseerd dient te worden en aangezien het plan 

hier niet vanuit gaat is het plan op dit punt strijdig met het bestemmingsplan. 

 

Het sportgebouw 

Het sportgebouw heeft de bestemming Sport . Conform artikel 18.4 van het bestemmingsplan is het, 

onder wettelijke randvoorwaarden, mogelijk om de bestemming van gronden die voorzien zijn van de 

ge iedsaa duidi g Wro-zone- ijzigi gsge ied  te ijzige  aar de este i ge  Ge e gd  e  

Tui . I  het este i gspla  is geen wijzigingsbevoegdheid opgenomen om gronden met de 

este i g Sport  te ijzige  aar de ge e ste este i g Wo e . Het plan is op dit punt strijdig 

met het bestemmingsplan. 

 

Het lesgebouw 

Het herbouwen van het lesgebouw vindt deels plaats op gronden met de bestemming Gemengd  e  
deels op gronden met de bestemming Natuur . In het bestemmingsplan is geen wijzigingsbevoegdheid 

opgenomen om gronden met de este i g Natuur  te ijzige . Het plan is op dit punt strijdig met 

het bestemmingsplan. 

 

Gezien de strijdigheden met het bestemmingsplan is het plan voor advies voorgelegd bij team 

Ruimtelijke Ordening. Met dit advies wordt bezien of de gemeente in beginsel gebruik wenst te maken 

van haar bevoegdheid af te wijken van het bestemmingsplan.   

 

 



Beleidstoets 

Aanvragen die afwijken van het ter plaatse geldende bestemmingsplan worden getoetst aan het beleid 

in de Nota Ruimtelijke Beoordeling 2017. 

 

Beleidsregel 1 

Er wordt alleen meegewerkt aan een ruimtelijke procedure die een afwijking van het geldende 

bestemmingsplan tot gevolg heeft in de volgende gevallen: 

1. een verzoek dat voldoet aan het beleid zoals vastgesteld in de Structuurvisie Bloemendaal, of; 

2. ee  erzoek dat oldoet aa  het eleid zoals astgesteld i  de Nota Bijge ou e  7 , of; 
3. een verzoek waarop een bijzondere omstandigheid van toepassing is. 

 

Beleidsregel 2 

Er wordt alleen meegewerkt aan een ruimtelijke procedure die een afwijking van het geldende 

bestemmingsplan tot gevolg heeft als de ontwikkeling past binnen provinciale en regionale afspraken 

over woningbouw, detailhandel en kantoorlocaties. 

 

Beleidsregel 3 

Met het verlenen van medewerking aan ruimtelijke procedures staat in alle gevallen de ruimtelijke 

kwaliteit ter plaatse voorop. Bij de beoordeling van de ontwikkeling wordt onderscheid gemaakt in de 

diverse zones binnen Bloemendaal zoals beschreven in de Structuurvisie: 

1. Dorpenzone: bij ruimtelijke procedures in de dorpenzone mag de bestaande ruimtelijke kwaliteit 

niet verminderen. 

2. Landgoederenzone: bij ruimtelijke procedures in de landgoederenzone moet sprake zijn van een 

verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. 

3. Kust- en duinzone: bij ruimtelijke procedures in de kust- en duinzone moet sprake zijn van een 

verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. 

 

Toets beleidsregel 1 

Sub 1. Structuurvisie 

De Structuurvisie 2011 geeft een visie op het ruimtelijk beleid van de gemeente, met daarbij ruimtelijke 

uitgangspunten, onder andere voor het gebruik van de landgoederenzone, waar de locatie zich 

bevindt. De ruimtelijke uitgangspunten in de landgoederenzone zijn onder meer: 

- cultuurhistorische en natuurlijke waarde van landgoederen behouden; 

- exclusieve en aantrekkelijke woonmilieu behouden; 

- grote groene percelen behouden, versnippering tegengaan en geen extra bouwoppervlakte 

toevoegen, tenzij dit een kwaliteitsverbetering betekent; 

- het splitse  a  grote illa s onder voorwaarden mogelijk maken maar verrommeling tegen-

gaan. 

 

Bij het laatste uitgangspunt wordt opgemerkt dat het splitsen van het hoofdgebouw op basis van de 

Nota Landgoederen niet meer mogelijk is. 

 

Kenmerkend voor landgoederen is dat een duidelijke hiërarchie aanwezig is tussen landhuis, 

bijgebouwen en het parklandschap. In de structuurvisie wordt de eenheid van een groot individueel 

landhuis, bijgebouwen, tuin en landschap als een unieke kwaliteit van landgoederen aangemerkt die 

behouden moet blijven. Het beleid is gericht op het in tact houden van de huidige grote groene 

landgoederen met grote individuele landhuizen, zonder mogelijkheid tot versnippering of splitsing. Het 

toevoegen van nieuwe bebouwing of splitsing van bestaande landhuizen op landgoederen leidt tot 

extra versnippering en tast in veel gevallen de hiërarchie aan. Dit wordt daarom in de structuurvisie 

als een ongewenste ontwikkeling aangemerkt. De gemeente wil hiermee versnippering tegengaan en 

het open en groene karakter van de landgoederen behouden. 

 



Sub 2. Nota Bijgebouwen 

De Nota Bijgebouwen is niet van toepassing op deze aanvraag. 

 

Sub 3. Bijzondere omstandigheid 

Er is geen sprake van een bijzondere omstandigheid. 

 

Toets beleidsregel 2 

Een woningbouwplan dat wordt aangemerkt als een nieuwe stedelijke ontwikkeling (vanaf twaalf 

woningen) moet voldoen aan de ladder voor duurzame verstedelijking. De toets aan deze ladder 

ontbreekt.  

 

Toets beleidsregel 3 

Bij ruimtelijke procedures in de landgoederenzone moet verder sprake zijn van een verbetering van de 

ruimtelijke kwaliteit. Ruimtelijke kwaliteit is de optelsom van drie waarden: gebruikswaarde 

(functionaliteit en doelmatigheid), belevingswaarde (identiteit, schoonheid en aantrekkelijkheid) en 

toekomstwaarde (duurzaamheid, flexibiliteit en beheerbaarheid). Voor de beoordeling van het plan 

op dit vlak is stedenbouwkundig advies ingewonnen. 

 

Ruimtelijke kwaliteit 

 

Gebruikswaarde 

Het plan biedt een goed perspectief voor het in gebruik nemen van monumentale bouwwerken in de 

landgoederenzone. Het landgoed wordt daarbij omschreven als een continue leefgemeenschap. 

Gezien de huidige status van de gebouwen zal de gebruikswaarde op basis van dit plan toenemen. Een 

uitgebreidere toelichting over het gebruik en de beleving in relatie met de functies van de gebouwen 

is vanuit stedenbouwkundig oogpunt wel wenselijk. 

 

Belevingswaarde 

Belevingswaarde gaat om de ruimtelijke inpasbaarheid (of aantrekkelijkheid) van het plan in zijn 

omgeving. Het plangebied is gesitueerd op een zeer prominente plek tussen Elswout en Middenduin. 

De belevingswaarde is daarmee van groot belang. Door aandacht te besteden aan de historie en 

identiteit van het hoofdgebouw blijkt dat de initiatiefnemer zich hier goed van bewust is en het plan 

met deze gedachte is opgesteld. De belevingswaarde zal naar verwachting dus toenemen. 

 

Toekomstwaarde 

Het plan zorgt ervoor dat de gebouwen voldoen aan de huidige technische eisen die het bouwbesluit 

eist. Hieronder valt onder andere een afkoppeling van het gasnet waardoor er vanuit het perspectief 

van duurzaamheid sprake is van een toename van de toekomstwaarde. Ten aanzien van de specifieke 

keuze om uitsluitend appartementen te realiseren wordt opgemerkt dat dit mogelijk niet de enige voor 

de hand liggende mogelijkheid is om de toekomstwaarde te laten toenemen. 

 

Conclusie 

Het is een bijzonder initiatief dat genoeg kansen biedt om het terrein een positieve impuls te geven. 

Op basis van het schetsontwerp van de initiatiefnemer wordt dan ook geconcludeerd dat er sprake is 

van een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. 

 

 

 

 

 

 



Aangezien het plangebied een landgoed betreft is naast de Nota Ruimtelijke Beoordeling 2017 ook 

getoetst aan de Nota Landgoederen 2016. 

 

Toets aan Nota Landgoederen 2016 

De Nota Landgoederen 2016 geeft een visie op de toekomst van de landgoederenzone inclusief een 

toetsingskader voor ruimtelijke initiatieven die afwijken van het bestemmingsplan. In het vigerende 

bestemmingsplan Landelijk Gebied 2013 is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om landhuizen 

onder voorwaarden te mogen splitsen in maximaal twee woningen. In de Nota Landgoederen is deze 

splitsingsregel herzien en is vastgelegd dat landhuizen voortaan niet meer gesplitst mogen worden. 

 

Ten aanzien van de bijgebouwen kunnen cultuurhistorisch waardevolle utilitaire bijgebouwen, zoals 

dienstwoningen, koetshuizen en oranjerieën op basis van de nota worden herbestemd indien de 

oorspronkelijke functie is vervallen en deze functie niet langer nodig is om het landgoed te beheren. 

Ook cultuurhistorisch waardevolle gebouwen die niet langer geschikt zijn voor de oorspronkelijke 

functie kunnen worden herbestemd. Herbestemming dient te zijn met een utilitaire functie, niet een 

woonbestemming zoals in het plan wordt beschreven. Voorwaarde is dat de nieuwe bestemming 

passend is bij de draagkracht van het landgoed en de bestaande waarden niet zal aantasten.  

 

Toets aan Woonvisie 2012-2016 

Het belangrijkste doel van de woonvisie is om de woningvoorraad, voor nu en in de toekomst, zo veel 

mogelijk af te stemmen op de woonwensen van de Bloemendaalse inwoners. De gemeente heeft een 

zeer bijzonder positie in de (boven) regionale woningmarkt als het gaat om het exclusieve woonmilieu 

en die positie wil de gemeente behouden. Conform de woonvisie moet het uitgangspunt bij 

woningbouw zijn dat 1/3 van de appartementen in het sociale segment wordt gerealiseerd. Het plan 

van de initiatiefnemer zegt hier niets over waardoor geen toetsing aan de Woonvisie kon plaatsvinden. 

 

 

Naast bovenstaande beleidstoetsen is het plan ook beoordeeld vanuit verschillende relevante 

vakdisciplines, zie onderstaand: 

 

Groenbeleid 

De aanvrager heeft een schetsplan opgesteld, waarvan het doel is het herstel van het landgoed met 

toevoeging van gebruikswaarde, en toekomstbestendigheid, en met inachtneming van cultuur-

historische waarden en waarden van natuur en landschap. De afweging moet worden gemaakt tussen 

het belang van nieuwe ontwikkeling/duurzame instandhouding en het belang van behoud van 

bestaande natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden. 

 

Wet Natuurbescherming (WNB) Bebouwde kom volgens de Boswet  

Op de kaart Bo e pla  uit het s hetso t erp a  de i itiatief e er staat ee  aa tal o e  
aa gege e  als te kappe . Op o derstaa d kaartje is te zie  dat het terrei  grote deels i e  de 
grens van de bebouwde kom volgens de Boswet ligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Algemene plaatselijke verordening onderdeel bewaren van houtopstanden 

Binnen het gekleurde deel op bovenstaand kaartje vallen de bomen onder de bescherming van de 

geldende gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening. Voor het verwijderen van bomen dikker 

dan 15 cm, gemeten op 1.30 meter, is een aanvraag omgevingsvergunning vellen van houtopstanden 

nodig, ondertekend door de zakelijk gerechtigde tot de bomen. Om deze te kunnen verlenen is 

voldoende planzekerheid nodig, zodat deze aanvraag het beste kan worden gecombineerd met de 

aanvraag voor de bouw of aanleg. Een eerste beoordeling: 

 

Taxus 

De tekening geeft aan dat 8 taxusbomen gekapt moeten worden voor een inrit naar een ondergrondse 

parkeergarage. Uit een terreinbezoek blijkt dat op deze locatie meer taxusbomen staan die dikker zijn 

dan 15 cm. Het zijn geen bijzonder waardevolle bomen. De aanvraag moet worden aangevuld met de 

ontbrekende bomen.  

 

Lindelaan 

De tekening geeft aan dat 5 lindes, geplant op een laanachtige wijze, gekapt moeten worden om 

nieuwbouw mogelijk te maken. Deze lindes zijn goed verplantbaar en hebben landschappelijke en 

natuurlijke waarden. Uit de historische tekening blijkt niet dat ze deel uitmaken van het plan van 

Petzold. Ze moeten enkele jaren voor het verplanten al worden voorbereid door middel van 

rondsteken. De aanvrager zou dat in het komende groeiseizoen dus al moeten doen. 

 

Beuken 

De tekening geeft aan dat 4 gezonde halfwas beukenbomen gekapt moeten worden. Deze bomen 

worden na het terreinbezoek ingeschat als waardevol volgens de criteria genoemd in de Beleidsregels 

waardevolle bomen en houtopstanden Bloemendaal 2018. Kap is daarmee in principe niet aan de orde, 

tenzij een zwaarwegend maatschappelijk belang kan worden aangetoond conform het gestelde in de 

beleidsregels. Verplanten van deze bomen valt ook onder kap. Verplanten van beuken uit duinzand 

betekent vaak dat de boom het niet zal overleven. Ons advies is dat het plan wordt aangepast om 

behoud van deze bomen op de huidige plek te garanderen. 

 

Overige te kappen bomen 

De o erige o e  die op de teke i g staa  als te er ijdere  zij  oor a elijk esdoor s e  a dere 
bomen die spontaan uit zaad zijn gevestigd. Ze zijn niet bijzonder waardevol. 

 

WNB onderdeel hout, houtopstanden en houtproducten (vroeger: Boswet) 

De tekening geeft aan dat ook bomen buiten de grens van de bebouwde kom volgens de Boswet gekapt 

worden. Dit zijn onder andere dennen (om uitzicht vanuit nieuwbouw over de duinen te realiseren). 

Voor al deze bomen moet een melding worden gedaan en waar nodig een ontheffing van de 

herplantplicht worden gevraagd. Bevoegd gezag daarvoor is de Provincie Noord Holland, Regionale 

Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord. Ook kan de melding of ontheffing via de gemeente 

Bloemendaal worden aangevraagd via het Omgevingsloket Online. Wij sturen die dan door. 

 

WNB onderdeel soorten 

Om te bepalen of binnen het plangebied bijzonder beschermde soorten aanwezig zijn, moet de 

aanvrager een quickscan laten doen door een erkend ecoloog (erkend volgens de richtlijnen van het 

Ministerie - RVO). Dit moet zeker voor kappen van bomen / struiken, ontgraven, slopen gebouwen en 

voor het aanbrengen van verlichting. Afhankelijk van de uitkomst van de quickscan kan jaarrond 

vervolgonderzoek nodig blijken. Misschien is een ontheffing of VVGB nodig. Bevoegd gezag daarvoor 

is de Provincie Noord Holland, Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord. Wij raden aan om 

de quickscan zo snel mogelijk te laten doen. 

 

 



WNB onderdeel gebieden 

Uit onderstaand kaartje blijkt dat het terrein volledig binnen de gebiedsbescherming van het Natura 

2000 gebied 088 Kennemerland Zuid ligt. (waarschijnlijk geldt wel de algemene exclavering voor tuinen 

en erven):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Om te bepalen of binnen het plangebied bijzonder beschermde habitattypen of soorten 

volgens de gebiedsbescherming aanwezig zijn, moet de aanvrager een quickscan laten doen 

door een erkend ecoloog. Misschien is een NB-wetvergunning of VVGB nodig. Bevoegd gezag 

daarvoor is de Provincie Noord Holland, Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord. 

2 Ook moet door de aanvrager op grond van de gebiedsbescherming een effectberekening 

volgens de PAS worden uitgevoerd in het programma Aerius.  

 

Geldende bestemmingsplan: gemengd, sport en natuur-3 

 

 
 

Uit een mondelinge toelichting van de aanvrager blijkt dat de bestaande toegangsweg wordt omgelegd 

naar de historische plek. Hiervoor wordt gekapt, gegraven en verharding aangebracht. In de 

bestemming Natuur-3 volgens het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2013 is een omgevings-

vergunning uitvoeren van werk/werkzaamheden nodig voor:  



- het aanleggen of verharden van wegen, paden, parkeergelegenheden en andere oppervlakte-

verhardingen; 

- het aanleggen van dijken of andere taluds of het vergraven of ontgraven van reeds bestaande 

taluds; 

- het aanleggen van waterlopen of waterpartijen, het vergraven, verruimen of dempen van 

reeds bestaande waterlopen of waterpartijen; 

- het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse kabels of leidingen en de daarmee 

verband houdende constructies, installaties of apparatuur; 

- het bebossen van en aanplanten van gronden en het aanbrengen van hoog opgaande 

beplanting; 

- het vellen, rooien of beschadigen van houtgewas, voor zover de Boswet of de Algemene 

Plaatselijke Verordening niet van toepassing is; 

- het aan- en verplanten van bomen en ander opgaand houtgewas, voor zover de Boswet of de 

Algemene Plaatselijke Verordening niet van toepassing is; 

- het bodem verlagen, afgraven, ophogen en egaliseren van de grond; 

- het aanleggen van inrichtingen ten behoeve van aan de bestemming ondergeschikte 

recreatieve voorzieningen. 

 

Uitzonderingen zijn onder andere werken waarvoor een natuurbeschermingswetvergunning is 

verleend. De werken of werkzaamheden als bedoeld zijn slechts toelaatbaar, indien de land-

schappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden van de gronden niet onevenredig worden of 

kunnen worden aangetast en indien deze (werken) in het belang zijn van het herstel en/of ontwikkeling 

van de natuur- en/of landschappelijke waarden. 

 

Voor deze omgevingsvergunning is de gemeente Bloemendaal het bevoegd gezag. Het college wint 

advies in bij een deskundige, dat kan Groen zijn. De vergunning uitvoeren van werk kan bij de 

gemeente Bloemendaal worden aangevraagd via het Omgevingsloket Online. Op dit moment hebben 

we te weinig informatie om over dit onderdeel te kunnen adviseren.  

 

Voorgesteld nieuwe bestemmingsplan: Wonen 

 

 

 

 

 



Het bouwvlak van 21 bij 23 meter is getekend over de kroonprojectie van de eerste boom van de oude 

bomenlaan heen. Deze bomenlaan staat al in het plan van Petzold. De bomen die het begin van de 

laan vormen, zijn tussen 100 en 200 jaar oud. Het leggen van een bouwvlak over deze bomen heen is 

niet akkoord, omdat de bomen dan geen enkele bescherming meer hebben. Ondanks dat het nieuwe 

gebouw kleiner wordt beoogd dan het indicatieve bouwvlak, moet het bouwvlak daarom worden 

aangepast aan de kroonprojectie van de eerste bomen in de laan (blauwe ster op het kaartje). 

 

Aardkundig monument 

Het aardkundig monument is één van de provinciale milieuverordeningen. Normaal gesproken toetsen 

we niet aan het aardkundig monument, maar op uitdrukkelijk verzoek van de aanvrager nemen we het 

hier mee. Zie onderstaand kaartje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het plangebied valt volledig binnen het aardkundig monument. Dat betekent over het algemeen dat 

de grond niet diep mag worden geroerd, tenzij kan worden aangetoond dat dit al eens eerder is 

gebeurd. Meer informatie via de provincie, loket Omgevingsdienst Noordzeekanaal. 

 

Natuurinclusief bouwen 

Als natuurinclusief bouwen vanaf het begin wordt meegenomen, hoeft het niet veel te kosten. In de 

buurt zijn veel doelsoorten aanwezig: bijen, vlinders en andere insecten, broedvogels zoals de mus en 

de gierzwaluw, vele soorten vleermuizen etc. Natuurinclusief bouwen is niet verplicht, maar zorgt voor 

goodwill bij belanghebbenden. 

 

Conclusie 

Vanuit Groenbeleid wordt in grote lijnen positief op het principeverzoek geadviseerd met de 

volgende kanttekeningen en voorwaarden: 

 

- Binnen het gebied waar werkzaamheden plaatsvinden moet door aanvrager van alle bomen, 

dikker dan 15 cm, de locatie worden ingemeten en moet per boom minstens worden vastgelegd: 

soort, stamdiameter, kwaliteit volgens VTA-methode; 

- De 5 te verplanten lindes moeten gedurende enkele jaren voorafgaand aan de uitvoering, worden 

voorbereid (rondgestoken). Aanvrager moet daar in het volgende groeiseizoen mee beginnen; 

- De kap of verplanten van 4 waardevolle beuken is na een eerste beoordeling niet akkoord. 

Onderzocht moet worden of het nieuwe gebouw kan worden aangepast zodat deze bomen 

behouden kunnen blijven; 

- Aanvrager moet een quickscan laten doen voor de WNB onderdelen: houtopstanden, soorten 

(sloop, kap, verlichting), gebieden en PAS. Misschien is een jaarrond vervolg-onderzoek nodig. 

Advies is de quickscan zo snel mogelijk te laten uitvoeren; 

- Het indicatieve bouwvlak van 21 bij 23 meter valt binnen de kroonprojectie van een bijzonder 

waardevolle boom, dit bouwvlak moet worden aangepast; 



- De locatie van de nieuwe toegangsweg moet door aanvrager met piketten in het terrein worden 

uitgezet, zowel qua ligging als qua hoogte. Op dit moment zijn er te weinig gegevens om daarover 

te kunnen adviseren; 

- Er is niet getoetst aan de NNN en het provinciale aardkundig monument; 

- We geven in overweging natuurinclusief bouwen volgens de checklist Groen Bouwen. 

 

Erfgoedbeleid 

Het terrein en de gebouwen zijn beschermd als rijksmonument. Aangezien het een herbestemming en 

ingrijpende wijziging betreft, is bij de eventuele aanvraag van een omgevingsvergunning advies van de 

RCE vereist. 

 

In de beschrijving is de ontwikkelingsgeschiedenis geschetst. De huidige toestand is dringend aan 

verbetering toe. Het is evident dat er geen traject mogelijk is richting oorspronkelijke situatie. Het zal 

moeten gaan om een ontwikkeling die met respect voor het verleden is te verantwoorden. Ook is er 

nu een kans om het geheel duurzaam te maken. Het voorgestelde plan lijkt in hoofdlijnen aan deze 

uitgangspunten te voldoen ondanks dat veel details nog onbekend zijn. 

 

Het hoofdgebouw 

Het hoofdgebouw heeft tot 1940 een woonfunctie gehad. Daarna had het een utilitaire bestemming. 

Het gebruik van het pand als 1 woning ligt niet in de rede. Vroeger werd het pand bewoond door 

tientallen mensen. Om het gebouw van ca. 7.000 m3 als 1 woning te zien, doet geen recht aan de 

tegenwoordige gezinsgrootte en woonwensen. Verder zal er in een privé-situatie behoefte zijn aan 

moderne bijgebouwen, zwembaden of tennisbanen. Maar vooral privégebruik in een openbaar park 

(het landgoed is eigendom van Staatbosbeheer) is dan een vrijwel onoplosbaar dilemma. 

 

Ook al zijn er utilitaire functies mogelijk volgens het bestemmingsplan en is er wellicht een goede 

herbestemming te bedenken (zoals hotel, museum, of kantoor) in alle gevallen zal het tot een grotere 

elasti g leide  oor het park, i  de or  a  e se , auto s, erli hti g, toele era iers, eg ijzers, 
e.d. Daarom is een indeling tot appartementen verreweg het meest wenselijk voor het landgoed als 

geheel. Wel zal het in de structuren en details van interieur en exterieur van het gebouw goed opgelost 

moeten worden. Ook hier kan daarom een maximum in zicht komen. Uiteindelijk zal het exclusieve 

karakter van een woonsituatie moeten prevaleren. Nadruk ligt op het exterieur en enkele interieur 

elementen, zoals entree, hal, trap, salon, maar deze hoeven een herbestemming tot appartementen 

niet onmogelijk te maken. 

 

Nieuwe volumes 

Er verdwijnen twee gebouwen en er worden twee gebouwen nieuw gerealiseerd. Het geheel leidt niet 

tot een toename van bebouwd oppervlak. Er wordt alleen een betere positie voorgesteld. Bedacht 

moet worden dat vlak voor de oorlog het koetshuis is afgebroken. Dit gebouw had een vergelijkbare 

oppervlakte als het sportgebouw. De positionering van beide nieuwe volumes lijkt zodanig prettig, dat 

zichtlijnen een nieuwe betekenis krijgen en er een soort van court ontstaat, waardoor de binnenruimte 

een extra belevenis wordt, zeker met een vijver en een bloementuin. 

 

Tenslotte is de kans om energiepositief te werken zeer aansprekend. Het versterkt de duurzaamheids-

gedachte voor een lange termijn. Dit is tevens zeer wenselijk voor het monumentale hoofdgebouw en 

het landgoed als geheel. Het verdient overigens aanbeveling om de onderbouwing te versterken door 

de economische noodzaak van de nieuwe volumes aan te tonen. 

 

 

 

 

 



Terreininrichting 

Niet geheel duidelijk is de oorspronkelijke ontwerpgedachte en hoe deze gedachte gestalte heeft 

gekregen. Er moet duidelijker worden gemaakt hoe gebruik wordt gemaakt van het ontwerp van 

Petzold of dat een geheel nieuw idee leidend wordt. Deze visie zal zich over het gehele park moeten 

uitstrekken zodat er een krachtige uitspraak ligt ten aanzien van positionering, hiërarchie en 

vormentaal van de nieuwe volumes. Dit geldt ook voor de benadering van het terrein, de inrichting, 

afwerking en details. 

 

Conclusie 

Op basis van het voorliggende principeverzoek, en in ogenschouw genomen hebbende dat het een 

schetsmatige presentatie is, wordt op basis van Erfgoedbeleid positief geadviseerd ten aanzien van het 

herbestemmen van het hoofdgebouw tot appartementen, het toevoegen van twee nieuwe volumes 

en het slopen van twee bestaande volumes en het herinrichten van het terrein, mits er een duidelijke 

uitspraak komt over de ontwerprichting, die ook gedragen wordt door onze adviesinstanties bij MOOI 

Noord-Holland en de RCE. 

 

Overweging 

Uit bovenstaande beoordelingen blijkt dat het plan in strijd is met het bestemmingsplan Landelijk 

Gebied 2013, de Nota Ruimtelijke Beoordeling 2017 en de Nota Landgoederen Bloemendaal 2016. Het 

gaat hierbij o.a. om het realiseren van twee nieuwe gebouwen op gronden die niet de bestemming 

Wo e  hebben en de voorgestelde splitsing van het hoofdgebouw. 

 

Verder blijkt dat het plan, vanuit verschillende relevante vakdisciplines bekeken, zowel positieve als 

negatieve kanten heeft. Op sommige vlakken is wel een uitgebreidere toelichting en toetsing nodig. 

 

Het principeverzoek is niet getoetst aan regionaal beleid en niet voorgelegd aan externe adviesorganen 

aangezien het plan op het niveau van schetsontwerp is ingediend en uit de beoordeling blijkt dat het 

initiatief niet past binnen het beleid van de gemeente Bloemendaal. Dit betekent dat het plan niet 

door de provincie / omgevingsdienst beoordeeld is, o.a. ten aanzien van het ondergronds parkeren in 

relatie met het aardkundig monument. 

 

Conclusie 

Het voorgenomen plan voldoet niet aan het vigerende bestemmingsplan Landelijk Gebied 2013, de 

Nota Ruimtelijke Beoordeling 2017 en de recent vastgestelde Nota Landgoederen Bloemendaal 2016. 

Om die reden adviseert team Ruimtelijke Ordening geen medewerking te verlenen aan het initiatief. 
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