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Verslag Openbare vergadering donderdag 11 februari 2021  
 van 19.00 tot 22.30 uur  
 (digitaal i.v.m. maatregelen rond verspreiding Coronavirus) 
   
Aanwezig:  dhr. J.C.G.M. Bakker  - commissielid (voorzitter) 
  dhr. W.M. Koops  - commissielid  
  dhr. L. W. Dubbelaar - commissielid 
  dhr. A. M. de Gruyl - commissielid 
  dhr. T. Jütte  - commissielid (gemandateerde welstand)  
  mw. C.M. de Kovel - secretaris 
  mw. C. Bekker  - HLT Samen  
  
Afwezig    
met kennisgeving:  dhr. J.W. van Zoelen - commissielid 
   
      
Toehoorders en adviseurs: dhr. M. Fannee (adviseur Warmond), dhr. A. Pop (adviseur Sassenheim), dhr. 

Den Elzen (adviseur Voorhout), dhr. E. Prince en dhr. W. Bosch (adviseurs 
Lisse)  

 
Agendapunten:  
 
1 Opening en 

vaststellen agenda 
 

Dhr. Bakker opent de vergadering. 
 
 
 

2 Ingekomen en 
uitgaande stukken,  
mededelingen 

Ingekomen stukken: 
Hillegom:  

 Brief van dhr. M.H.L. Vink van V&V Projectontwikkeling d.d. 15.01.2021, 
waarin gereageerd wordt op het advies van de commissie in de 
vergadering van 10 december 2020 inzake het plan Hoofdstraat 126 en 
130 te Hillegom.  
De secretaris heeft de brief doorgestuurd naar de behandelend 
ambtenaar van de HLT Samen organisatie en de schrijver van de brief 
daarover geïnformeerd.  

Lisse: 
geen 
Teylingen:  
geen 
Uitgaande stukken: 
geen 
 
Mededelingen:  

 Dhr. Jütte meldt, dat hij een interne verbouwing van het gemeentelijk 
monument Achterweg 14 in Lisse, waarbij nadrukkelijk is aangegeven 
dat alleen de buitenzijde beschermd is, in mandaat heeft afgehandeld. 
Daarbij heeft hij gesproken over de gevolgen van de wijzigingen in het 
interieur in het licht van de bescherming van het exterieur, waarbij met 
name naar de gevolgen van het vernieuwen van vloeren voor de 
fundering.  
Afspraak: in voorkomende gevallen zal dit gemeld worden bij de plannen 
afgehandeld in mandaat.  

 Dhr. J.W. van Zoelen wordt aangewezen als vicevoorzitter van de 
erfgoedcommissie. Hij zal dhr. Bakker bij zijn afwezigheid vervangen als 
voorzitter.  
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3 Vaststellen verslag  

 
Het verslag en de adviezen van de vergadering d.d. 07.01.2021 wordt met 
onderstaande opmerkingen vastgesteld: 

 Actiepunt 05 (werven adviseur Hillegom) staat per abuis bij de 
actiepunten van Lisse genoemd; dit had bij Hillegom moeten staan 

 
4 In mandaat 

behandelde 
plannen: 
 

Hillegom: 
- 
Lisse: 

 Aanvraag omgevingsvergunning beschermd dorpsgezicht 
Heereweg 340 te Lisse – kappen bomen  

 Positief geadviseerd onder voorwaarde op 18.01.2021 

 Aanvraag omgevingsvergunning rijksmonument 
Keukenhof 9 te Lisse – het restaureren van het washuisje 
eerder besproken in de vergadering van 10.12.2020: pomp wordt 
volgens richtlijnen monumentenwacht hersteld.  
Positief geadviseerd op 18.01.2021 

Teylingen: 

 Aanvraag omgevingsvergunning beschermd dorpsgezicht  
Margrietstraat 14 te Warmond – dakopbouw en dakkapel 
betreft herhalingsplan gelijk aan buurpand 
positief geadviseerd d.d. 18.01.2021 

 Aanvraag omgevingsvergunning rijksmonument 
Herenweg 82 te Warmond – plaatsen antenne 
geen gevolgen voor monumentale waarden en materiaal 
positief geadviseerd d.d. 25.01.2021  

 
6 n.a.v. verslag 

en actiepunten: 
 Dhr. Pop vraagt aandacht voor de invulling van de GOM locaties; de 

commissie geeft aan dat dit onderwerp een geschikt onderwerp is om in  
het jaarverslag aandacht aan te besteden, maar nu niet direct om actie 
vraagt 

 Mw. Bekker meldt, dat een fragment van de gevel van het Java gebouw 
in Hillegom behouden zal blijven 

 M.b.t. actiepunt 05 Hillegom: Mw. Bekker meldt dat zij een brief heeft 
geschreven naar de vereniging Oud Hillegom om van daaruit een 
geschikte kandidaat te werven voor de rol van adviseur namens de 
gemeente Hillegom. Op dit moment heeft dit nog niet tot een reactie 
geleid (punt wordt afgevoerd van actielijst) 

 M.b.t. actiepunt 15 Teylingen:  een eventuele toevoeging van het pand 
Boekhorsterweg 21 te Oud Ade zal bij een volgende ronde van 
aanwijzing gemeentelijke monumenten worden meegenomen (punt 
wordt afgevoerd van actielijst) 

 
7  
 

Rondvraag 
 

  Dhr. Koops heeft op Funda gezien dat het pand aan de Hoofdstraat 180 
in Hillegom te koop wordt aangeboden met de vermelding, dat de 
gemeente bereid is medewerking te verlenen aan een herbestemming. 
Hij vraagt wat deze medewerking inhoudt. Mw Bekker zal dit uitzoeken.  

  Dhr. Den Elzen meldt dat het Boerhaavehuis in Voorhout te huur staat. 
De gemeente zou bereid zijn om medewerking te verlenen aan een 
herbestemming, zowel het pand als de tuin.  
 

8.1 Nieuwe actiepunten: 
 

  Mw. Bekker zoekt uit of er afspraken zijn gemaakt over 
een eventuele medewerking een herbestemming van 
het pand Hoofdstraat 180 in Hillegom.  

 

 
 



 
  
Erfgoedcommissies Hillegom Lisse Teylingen                

_________________________________________________________________________________ 

 

 

EC 18 Hillegom Lisse Teylingen d.d. 11.02.2021 

 

8.2 Lopende 
actiepunten: 

Vergadering: 
 
algemeen: 
  

Omschrijving: 
 
geen 
 

Actie: 
 
 
 

Hillegom:   
01 05.11.2020 reactie op bouwplan villa aan 

Veenenburgerlaan 
CdK / TJ 

Lisse: 
02 11.07.2019 Richtlijnen opstellen voor het plaatsen van 

isolerende beglazing in monumenten en 
andere mogelijkheden. Zal worden 
opgepakt zodra weer fysiek vergaderd kan 
worden 

AdG / TJ 

04 13.02.2020/ 
10.12.2020 

Bescherming bijgebouwen en schuren 
Heereweg 460 te Lisse. Nagaan of de 
ingang wagenschuur / voorhuis conform 
vergunning is uitgevoerd (zie ook plan L11 
verslag d.d. 10.12.2020) 

CB 
 

06 11.02.2021 Hoofdstraat 180 Hillegom: zijn er plannen 
voor een herbestemming?  

CB 

Teylingen:          geen 
    

 

   
9 data volgende 

vergaderingen 
 

vergaderlocatie erfgoedcommissies Hillegom Lisse Teylingen:  
bestuurscentrum gemeente Teylingen, Raadhuisplein 1 te Voorhout 
NB: tot nader orde wordt i.v.m. de maatregelen tegen de verspreiding van het 
Corona virus digitaal vergaderd.  
 
eerstvolgende vergadering: 
 
donderdag   11 maart 2021 19.00 uur tot ca. 22.00 uur 
 
vergaderschema 2020 t/m januari 2021: 
 
donderdag     8 april 2021 19.00 uur tot ca. 22.00 uur 
donderdag     6 mei 2021 19.00 uur tot ca. 22.00 uur 
donderdag   10 juni 2021 19.00 uur tot ca. 22.00 uur 
donderdag     8 juli 2021 19.00 uur tot ca. 22.00 uur 
donderdag   12 augustus 2021 19.00 uur tot ca. 22.00 uur 
donderdag     9 september 2021 19.00 uur tot ca. 22.00 uur 
donderdag     7 oktober 2021 19.00 uur tot ca. 22.00 uur 
donderdag   11 november 2021 19.00 uur tot ca. 22.00 uur 
donderdag     9 december 2021 19.00 uur tot ca. 22.00 uur 
donderdag     6 januari 2022 19.00 uur tot ca. 22.00 uur 
 
  
 

 

c.bekker
Momentopname

c.bekker
Highlight

c.bekker
Highlight

c.bekker
Highlight

c.bekker
Highlight

c.bekker
Highlight
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10.01 Geagendeerde adviesaanvragen en besproken plannen:  
 (openbaar) 
  
Hillegom:  
 
- 
 
Lisse: 
 
L01  
 
Adres   Stationsweg 1 te Lisse 
Status Aanvraag omgevingsvergunning gemeentelijkmonument 
Architect Stol architecten bv 
Ingediende stukken Toelichting op aanpassingen per mail d.d. 03.02.2021, tek. B00 (situatie 

bestaande en nieuwe situatie) d.d. 05.11.2021, tek B11 (plattegronden 
nieuwe toestand) en B12 (gevelaanzichten nieuw) d.d. 01.02.2021; tek. v17 
(detail balkon) d.d. 01.02.2021 

Korte inhoud van plan Het bouwen van vier appartementen en slopen bedrijfsopstallen 

Bezoekers Dhr. H. Zwetsloot (Stol architecten) en dhr. Kooyman (opdrachtgever) 
Toelichting op het plan Plan is meerdere malen besproken in de vergadering van de 

erfgoedcommissie, voor het laatst op 7 januari jl..  Omdat de terug te 
bouwen appartementen op de locatie van de schuur moeten voldoen aan 
de nieuwbouweisen van het bouwbesluit zullen de appartementen op de 
verdieping moeten worden voorzien van een buitenruimte.  
Voorstel betreft twee aangehangen balkons met een eenvoudige 
detaillering aan de achterzijde. Het aanzicht waaraan het complex zijn 
waarde ontleent ligt aan de andere zijde. De balkons zullen alleen  
zichtbaar zijn vanaf relatief grote afstand.  
 

Advies van de 
commissie: 

De commissie adviseert positief over de toevoeging.  
 
 

Conclusie: Positief advies 

Opmerking: Tijdens de bespreking heeft de architect n.a.v. een vraag vanuit de 
commissie aangegeven, dat de schuifdeuren t.p.v. de entree niet de gehele 
opening kunnen afsluiten.  
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Teylingen:  
 
T01: 
 
Adres   Herenweg t.o. nr. 90 te Warmond 
Status Aanvraag omgevingsvergunning beschermd dorpsgezicht 
Architect n.v.t. 
Ingediende stukken Toelichting op reden kap en voorstel herplant (auteur I. van der Lee) d.d. 

19.01.2021, locatieaanduiding (zonder datum), foto’s van de boom welke 
scheefstand verduidelijken 

Korte inhoud van plan Het kappen van een boom en herplanten van een nieuwe boom 

Bezoekers - 
Toelichting op het plan De te kappen boom betreft een Platanus hispanica (gewone plataan), welke 

scheef staat en daardoor over het wegdek hangt. Dit betekent een gevaar 
voor de omgeving. Op dezelfde plaats zal een nieuwe boom worden 
geplant van hetzelfde type (gewone plataan) met een maat van 20 – 22 cm.  
 

Advies van de 
commissie: 

De commissie betreurt het dat de boom moet worden gekapt, maar 
realiseert zich dat de boom een gevaar voor de omgeving is geworden. 
Door een nieuwe boom terug te planten blijft de bomenstand in het 
beschermde dorpsgezicht in stand. De commissie adviseert daarom positief  
 

Conclusie: Positief advies 

Opmerking: - 
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T02 
 
Adres   Herenweg 149 (Huys te Warmont) te Warmond 
Status Aanvraag omgevingsvergunning beschermd dorpsgezicht 
Architect P. Verhoeff (Stichting in Arcadië)  
Ingediende stukken Quickscan Natuurtoets – auteur A. Pranger van Adverbo  (incl. kaart en 

beschrijvingstabel) d.d. 14.12.2020,  
Beplantingsplan – overzicht deelgebieden d.d. 15.01.2021; 
tekeningen d.d. 18.01.2021: uitvoeringstekening, opbreekwerkzaamheden, 
beplantingsplan (met lijst en tekening), inspectierapport,  
Memo plantoelichting (auteur G. van Paassen) d.d. 19.01.2021, 
Inventarisatie bomen ronde tuin Huys te Warmond d.d. 19.01.2021: lijsten 
te vellen 6 waardevolle bomen, te vellen 17 vergunningplichtige bomen, te 
vellen 45 individuele houtopstanden met bijgewerkte tekeningen. 
(NB: tekeningen zonder datumwijziging)  

Korte inhoud van plan Het restaureren van de historische tuin- en parkaanleg op het gedeelte van 
landgoed Huys te Warmont tussen kasteelgracht en de Hoflee  

Bezoekers Dhr. G. van Paassen (Zuid-Hollands Landschap, opdrachtgever) 
Toelichting op het plan Plan voor de restauratie van de historische tuin is eerder besproken in 

vooroverleg in de commissievergadering van 10 december 2020.  
Voorgelegd wordt een uitgewerkt plan in de vorm van een aanvraag 
omgevingsvergunning. Een lijst met de te kappen bomen is bij de stukken 
gevoegd. Daarbij zijn meerdere waardevolle bomen. Deels omdat de 
bomen dood zijn, deels omdat het spontaan opgekomen bomen betreft op  
zichtlijnen naar het kasteel. De bomen staan daar dus op de verkeerde 
plaats in het ontwerp. Ook het oorspronkelijke padenpatroon wordt met de 
restauratie teruggebracht.  
 

Advies van de 
commissie: 

De commissie heeft eerder al haar waardering voor het plan uitgesproken. 
Zij stemt in met de hoofdlijnen van het ontwerp, maar merkt op dat bij de 
uitwerking meerdere gezonde bomen worden gekapt.  
De commissie wenst een nadere toelichting op de noodzaak van de kap in 
relatie tot het herstel van de landschappelijke waarden, zoals beschreven in 
het herstelplan, en vraagt daarbij te onderzoeken of mogelijk meer bomen 
kunnen worden gespaard.  
 

Conclusie: aanhouden 

Opmerking: - 
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T03 
 
Adres   Warmundastraat 5 te Warmond 
Status Aanvraag omgevingsvergunning beschermd dorpsgezicht 
Architect n.v.t. 
Ingediende stukken Blad B01 (bestaande toestand) d.d. 22.12.2020, blad N01 d.d. 30.01.2021, 

N02 (matenplannen) d.d. 20.11.2020, N03 (principedetails) d.d. 22.12.2020  
Korte inhoud van plan Het vergroten van de woning op de 1e verdieping 

Bezoekers - 
Toelichting op het plan Plan voor de vergroting van de woning is eerder besproken in de commissie 

vergadering van 7 januari 2021. Het plan is vervolgens met dhr. Jütte 
besproken tijdens het welstandsoverleg.  
Voorgelegd wordt een aangepast plan, waarbij de kaphelling is aangepast, 
het metselwerk in stijl van het huis wordt uitgevoerd en de betimmering in 
een terughoudende kleur.  
 

Advies van de 
commissie: 

De achtergevel is voldoende informeel en terughoudend, waardoor het plan 
zich voldoende voegt naar de schaal van de rij woningen aan de 
Warmundastraat. De commissie adviseert daarom positief.  
 

Conclusie: Positief advies 

Opmerking: - 
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T04  
 
Adres   Burgemeester Ketelaarstraat 1 te Warmond 
Status Aanvraag omgevingsvergunning beschermd dorpsgezicht 
Architect n.v.t. 
Ingediende stukken Reactie d.d. 22.01.2021 (Van Reisen bouwmanagement en advies) op 

advies van de erfgoedcommissie d.d. 18.11.2020, foto van de te kappen 
boom, foto van type nieuw te planten boom, bevindingen per mail van 
boomdeskundige gemeente Teylingen dhr. I. van der Lee d.d. 27.01.2021 

Korte inhoud van plan Het kappen van een boom 

Bezoekers - 
Toelichting op het plan Plan voor de kap van de boom is eerder besproken in de vergadering van 5 

november 2020, waar de commissie negatief op heeft geadviseerd.  
Aangegeven wordt, dat de wortels van de boom zich verspreiden en in de 
buurt van het fundament van het monument; ook aan de bovenzijde komt 
de boom bijna tegen het monument aan. De aanvrager is bereid om  
eventueel een nieuwe boom terug te planten van het soort Paulownia 
tomentosa (Anna Paulowna boom), een soort fat 10 a 15 m hoog wordt.  
De boomdeskundige van de gemeente bevestigd, dat de bestaande boom 
(Kaukasische vleugelnoot) erg snel groeit en erg groot kan worden. De 
boom is daarbij gevoelig voor plakoksels. Door snoei kan echter het 
uitbreken van plakoksel worden voorkomen.  
 

Advies van de 
commissie: 

De commissie ziet in de aangedragen informatie onvoldoende reden haar 
eerder gegeven advies te herzien en adviseert negatief.  
Zij wijst er nogmaals op, dat de boom op zichzelf voldoende gezond is. De 
commissie is geen voorstander van het kappen van gezonde bomen in het 
beschermd dorpsgezicht en zeker niet op deze locatie bij de toegang van 
het park Groot Leerust.  
Zij handhaaft om die reden haar eerder gegeven negatieve advies.  
 

Conclusie: Negatief advies.  

Opmerking: - 
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T05 
 
Adres   Warmonderhekbrug te Warmond 
Status Aanvraag omgevingsvergunning beschermd dorpsgezicht 
Architect n.v.t. 
Ingediende stukken Memo boomcompensatie van Pieter Muller d.d.11.02.2021  
Korte inhoud van plan Vervangen brug en herinrichten weg 

Bezoekers - 
Toelichting op het plan Plan is eerder in vooroverleg besproken in de commissievergadering van 

12 maart 2020, waarbij het plan aan de leden is toegelicht en daarna als 
aanvraag omgevingsvergunning op 7 mei 2020. Het plan voor de 
vervanging van de brug is vervolgens in mandaat positief geadviseerd en 
afgetekend op 24 augustus 2020.  
De commissie heeft bij haar advisering steeds aangedrongen op het 
planten van nieuwe bomen ter compensatie van de te kappen bomen.   
Voorgelegd wordt een voorstel om vier nieuwe bomen (Quercus fastigiata 
Koster - Zuileik) te planten in de berm tussen de weg en het voetpad langs 
de Oranje Nassaulaan (richting de spooronderdoorgang).  
 

Advies van de 
commissie: 

De vervanging van de brug was eerder al akkoord bevonden. De commissie 
is ingenomen met het voorstel voor het planten van vier nieuwe bomen. 
Hiermee wordt het groene aanzien van Warmond in stand gehouden. De 
commissie adviseert daarom positief.  
 

Conclusie: positief advies 

Opmerking: - 
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T06 
 
Adres   Beatrixlaan 13 te Warmond 
Status Aanvraag omgevingsvergunning beschermd dorpsgezicht 
Architect Atelier Ouwehand 
Ingediende stukken Tekeningen aanvraag omgevingsvergunning gewijzigd d.d. 04.02.2021; 

wortelonderzoek boom in achtertuin, opgesteld door Van Amsterdam 
boomverzorging d.d. 27.01.2021; luchtfoto te kappen boom en heg; 
obliekfoto’s situatie; reactie buren nr. 11 en reactie buren nr. 15.  

Korte inhoud van plan Het kappen van een boom en haag 

Bezoekers Aanvragers en buurman 
Toelichting op het plan Eerder is het plan voor de verbouw van de woning besproken in de 

commissievergadering van 10 december 2020; vervolgens is het plan op 
aanwijzing van de commissie aangepast, waarbij de dakkapel is versmald 
en de aanbouw naar achteren is geplaatst en voorzien van een afwerking 
met steenstrips. De oprit is komen te vervallen. Daarmee is tegemoet 
gekomen is aan de bezwaren van de commissie.  
Om het plan te realiseren blijkt echter een extra boom te moeten worden 
gekapt  in de achter- / zijtuin gekapt. Tevens zal een heg op het erf van de 
buurman moeten worden verwijderd om de aanbouw te kunnen realiseren. 
Dit was eerder niet duidelijk.  
 

Advies van de 
commissie: 

Met de aanbouw aan de zijgevel verdwijnt het doorzicht naar de tuin achter 
de woning. Dit blijkt nu ten koste te gaan van de kap van groen, welke bij 
handhaving boven de aanbouw uit zou komen en daarmee toch een 
bijdrage zou leveren aan het groene aanzien van het beschermde 
dorpsgezicht.  
Een berging achter in de tuin, zoals die bij meerdere woningen is 
gerealiseerd, verdient daarom de voorkeur. Op deze wijze blijft het 
doorzicht behouden en kan de boom in de achtertuin behouden blijven.  
De commissie vraagt de aanvrager te onderzoeken of een berging achter in 
de achtertuin mogelijk is.  
 

Conclusie: Aanhouden  

Opmerking: - 
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T07 
 
Adres   Oosteinde 1 te Warmond 
Status Aanvraag omgevingsvergunning beeldbepalend object 
Architect F. Pöll 
Ingediende stukken Document “voorstel gemeente februari 2021” (zonder datum) 
Korte inhoud van plan Renovatie, verduurzaming en mogelijke aanbouw van woonhuis 

Bezoekers opdrachtgever 
Toelichting op het plan Plan is eerder besproken in de commissie vergadering van 10 december 

2020.  
Vanuit de gemeente is aangegeven, dat de smalle, witte gevel de voorgevel 
is en beeldbepalend. Op 1 m achter de voorgevel begint het 
achtererfgebied. Dit betekent, dat aan de lange rechter zijgevel binnen een 
zone van 4 m mag worden uitgebouwd. Evenzo mag aan deze zijde van de 
woning vergunningvrij een (of meer) dakkapel(len) worden gerealiseerd 
onder voorwaarden. De linkerzijgevel is niet naar openbaar gebied gericht, 
wat het mogelijk maakt om ook aan deze zijde onder voorwaarden 
vergunningvrij een dakkapel te realiseren.  
Besproken wordt een aangepast voorstel (zonder datum):  
In plaats van de eerder gepresenteerde aluminium kozijnen zullen houten 
kozijnen worden toegepast. De dakkapel wordt op minder dan 50 cm van 
de dakgoot geplaatst en is om die reden vergunningplichtig.  
De indeling van de voorgevel blijft nagenoeg ongewijzigd. Ramen worden 
vervangen en van isolatieglas voorzien; bestaand pleisterwerk wordt 
verwijderd, waardoor muurankers weer zichtbaar worden en de gevel wordt 
gerestaureerd (indien nodig met vrijgekomen stenen uit de zuidgevel); muur 
wordt met kaleiverf afgewerkt.  
Het is de intentie van de aanvrager t.z.t. een schuur te realiseren nabij de 
entree van het erf en tevens een aantal parkeerplaatsen.  
 

Advies van de 
commissie: 

Aangepast plan betekent een verbetering ten opzichte van het eerder 
besproken plan.  
Erfgoed is gebaat bij oorspronkelijkheid en terughoudende ingrepen. De 
commissie geeft daarom in overweging om de voorgevel niet wit te maken, 
maar het metselwerk schoon te maken.  
M.b.t. de overige gevels merkt de commissie op, dat de grote 
raamopeningen nog wat grof zijn ingepast en verdere uitwerking behoeven. 
De dakkapellen zijn wat betreft afmeting en positie in beginsel akkoord. 
M.b.t. de situering van het bijgebouw en de terreininrichting met de 
parkeerplaatsen ziet de commissie nog mogelijkheden voor verbetering. Dit 
kan in overleg met dhr. T. Tütte. Het plan is op hoofdlijnen akkoord.  
 

Conclusie: aanhouden  

Opmerking: De heer Fannee merkt op, dat vanaf de 14e eeuw melding wordt gemaakt 
van een adellijke woning op deze locatie. Als er werkzaamheden aan de 
fundering worden uitgevoerd vraagt hij medewerking van de aanvrager om 
bouwhistorisch onderzoek uit te voeren en sporen te documenteren.  
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T08 
 
Adres   Jacoba van Beierenweg 75 te Voorhout 
Status Aanvraag omgevingsvergunning rijksmonument 
Architect Johlex Bouw 
Ingediende stukken Tek. d.d. 08.12.2020 (plattegronden woning 2 bestaand en nieuw);  
Korte inhoud van plan Het plaatsen van nieuwe binnenwanden en wijzigen gebruik naar wonen en 

B&B 
Bezoekers - 
Toelichting op het plan Voorgelegd wordt een wijziging op een eerder goedgekeurd bouwplan voor 

de verbouwing van de bollenschuur Colijn.  
De wijziging betreft een interne verbouwing t.b.v. het realiseren van een 
B&B.  
Daarnaast wordt advies gevraagd over de wijziging van wonen naar B&B.  
 

Advies van de 
commissie: 

Een veranderen van wonen naar B&B is denkbaar. De interne verbouwing 
zoals getekend voor deze wijziging betekent echter een ingrijpende 
wijziging van het interieur, waarbij trappen worden verplaatst en muren 
worden doorbroken. Hiermee wordt op meerdere punten de structuur en 
indeling van het monument doorbroken. De hoofdopzet van het monument 
wordt hiermee teveel aangetast.  
 

Conclusie: Niet akkoord 

Opmerking: De commissie verwijst de aanvrager naar architect van de restauratie van 
dit rijksmonument, dhr. H. Götz van GVB architecten, voor het maken van 
een plan, waarmee meer recht gedaan wordt aan de monumentale waarde 
van het pand.  
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T09 
 
Adres   Park Rusthoff (entree Hoofdstraat) in Sassenheim 
Status Aanvraag omgevingsvergunning gemeentelijk monument 
Architect Bosch en Slabbers 
Ingediende stukken Rapportage “Rusthoff entree”, opgesteld door bureau Bosch en Slabbers 

d.d. januari 2021; VTA bomeninventarisatie (Hoek) d.d. 21.06.2018; 
archeologisch bureauonderzoek Park Rusthoff te Sassenheim (KSP 
Archeologie) d.d. 17.09.2020; foto boom 441, 442, 444, 445, 446, 447, 448; 
lijst met nummers bomen incl situatie; tek herinrichting entree (Bosch en 
Slabbers) d.d. 06.11.2020. 

Korte inhoud van plan Het kappen van acht bomen en diverse herplantingen 

Bezoekers - 
Toelichting op het plan Voorgelegd plan betreft twee te onderscheiden onderdelen. Enerzijds een 

nieuwe aanplant nabij de erfgrens van het onlangs gerealiseerde 
woongebouw aan de Hoofdstraat in de vorm van een vaste planten border 
en twee eiken.  
Anderzijds de kap van acht linden langs het lindenlaantje. De regelmaat van 
het lindenlaantje is in de loop der tijd verloren gegaan doordat een aantal 
linden door ouderdom zijn uitgevallen. Voorstel betreft kap van de nog 
resterende bomen en het aanplanten van nieuwe linden in twee rijen van 6 
resp. 7 bomen (t.o. 2 rijen van 5 bomen in oorspronkelijke situatie). De 
bomen worden daarbij naast de verharding geplaatst.    
Adviseur dhr. A. Pop geeft aan, dat door de SOS kap van de acht 
resterende linden en herplant van nieuwe rijen linden gezien wordt als een 
verfraaiing van de entree.  
 

Advies van de 
commissie: 

De commissie stemt in met het onderdeel van de nieuwe aanplant incl. het 
planten van twee eiken nabij het nieuwe appartementencomplex.  
Zij heeft echter moeite met de kap van de lindenbomen langs het 
lindenlaantje. Uit de aangeleverde informatie maakt de commissie op, dat 
er geen noodzaak is om de bomen direct te kappen. De kap betekent dat 
meerdere grote bomen in dit deel van Sassenheim verdwijnen, wat door de 
commissie ten zeerste betreurt wordt.  
De commissie ziet het laantje als een erfenis van het oorspronkelijk 
parkontwerp. Zij pleit ervoor de bomen te behouden, zonder op de 
openvallende plaatsen nieuw linden te planten.  
 

Conclusie: Positief advies voor het onderdeel van de nieuwe aanplant nabij het 
nieuwe appartementencomplex; 
Negatief advies voor de kap van de acht linden langs het lindenlaantje.  
  

Opmerking: - 
 
 


