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grote 
com. 

Bevindingen 
12-03-2009 

De project ontwikkelaar, de architect en een begeleider vanuit de afd. R.O. 
van de gemeente zijn aanwezig om het plan toe te lichten. 
Bestaande pui met onderdoorgang naar een voormalig garagebedrijf wordt 
aangepast (poortgebouw). De entrees naar de bovenwoningen aan 
weerszijden blijven behouden. De achter gelegen grote garage wordt 
gesloopt.  
De poort vormt de entree naar de erachter gelegen kavel waar negen 
grondgebonden woningen worden gebouwd: vier blokjes van twee woningen 
en een woning met een ronde plattegrond er aan vast gekoppeld. De 
woningen bestaan uit twee bouwlagen met een schilddak met een knik. De 
cilindervormige woning bestaat ook uit twee bouwlagen en wordt afgesloten 
door een afgeknot kegeldak. De woningen liggen op een binnenterrein waarbij 
de sfeer van een hofje wordt gecreëerd. Het hoogte verschil wordt opgelost 
aan de achterzijde van de aan de rechterkant gelegen twee blokjes.  
De massa van de volumes is gerelateerd aan een nabijgelegen villa. De 
cirkelvormige woning werkt als een soort scharnier om het terrein binnen te 
komen en is iets hoger dan de overige blokken. 
Onder de woningen komt een parkeerkelder, de entree hiervan loopt met de 
glooiing van het terrein mee. De tuinen (het groen) om de bebouwing ligt op 
natuurlijke grond.  
De woningen worden uitgevoerd in een licht grijze stuc, houten kozijnen en 
kleine, donker gesmoorde tuile du nord dakpannen. De tuinmuren zijn 
opgenomen in het inrichtingsplan. 
Aandachtspunten zijn de hoogte, de materiaalkeuze, de kapvorm en de glazen 
balkon hekken. Zowel de kapvorm als de hoogte van de nieuwbouw wordt 
gerelateerd aan de bebouwing in de omgeving.  
De commissie wijst op de criteria uit de welstandsnota: ‘Geen toepassing van 
kleuren die sterk contrasteren met de omliggende bebouwing. Kleuren van 
dakpannen en metselwerk op elkaar afstemmen’ , ‘Bij voorkeur baksteen in 
aardkleuren’. Volgens de commissie veroorzaakt het stucwerk ook een 
contrast in de architectuur, het gevelbeeld en met de omgeving. De kapvorm, 
een schilkap met een knik is karakteristiek voor Bloemendaal, aldus de 
architect.  
De commissie gaat akkoord met de opzet en de massa. Zij verwijst nogmaals 
naar de nota voor wat betreft de keuze van materialen en kleur en vraagt om 
een nadere studie met betrekking tot de afstemming met de bestaande 
bebouwing. Zij gaat vooralsnog op hoofdlijnen akkoord met de aanvraag. 

 Advies 12-03-2009 Akkoord op hoofdlijnen 

grote 
com. 

Bevindingen 
29-04-2010 

De architect is aanwezig om het uitgewerkte plan toe te lichten. De woningen 
staan relatief dicht op elkaar en daarom is er toch gekozen voor stucwerk 
gevels in een lichte grijstint. De dakvormen en kozijnen zijn verfijnd en naar 
het park toe zijn de koppen verbijzonderd en de balkons zijn komen te 
vervallen.   
Overige materialen: kozijnen hardhout donkergrijs, plint metselwerk, 
keramische kruispan en zinken roevendak.  
De commissie gaat akkoord, de gekozen kleurstelling wordt passend 
gevonden. De aanvraag is beoordeeld op grond van de criteria uit de 
gemeentelijke welstandsnota voor het gebied 3. 

 Advies 29-04-2010 Akkoord 

 Bevindingen 
06-11-2014 

De juriste van de gemeente is aanwezig. In verband met ingediende 
bezwaren wordt de aanvraag opnieuw aan de commissie voorgelegd. 
Tevens zijn er toehoorders aanwezig: een bewoner van de 
Bloemendaalse weg en de project ontwikkelaar. 
 



Er wordt aangegeven dat er destijds veel discussie is geweest maar 
dat er uiteindelijk een aanvaardbaar plan is ingediend dat ook als een 
verbetering van de bestaande situatie werd gezien.  
 
De bezwaren van de toehoorder betreffen de relatie met eventuele 
toekomstige bebouwing in de omgeving en het niveauverschil dat 
ontstaat door het ondergronds parkeren. 
 
De commissie geeft aan dat de gekozen architectuur als passend 
binnen de bestaande omgeving wordt gezien en dat hun eerdere 
aandachtspunten in het definitieve ontwerp zijn meegenomen en zij 
constateert tevens dat de oplossingen voor het niveauverschil in het 
inrichtingsplan zijn verwerkt.  
De commissie constateert nogmaals dat het ontwerp in 
overeenstemming is met het gemeentelijke welstandsbeleid en 
bevestigt haar advies van 29-04-2010. 
 

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria  

 Advies Akkoord  

 


