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l 8 AI%, 2012 

Geachte heer, mevrouw, 

De erfgoedcommissie van de gemeente Haarlemmermeer wil graag bij deze haar 
jaarverslag 201 1 aanbieden aan de gemeenteraad van Haarlemmermeer. 

In het afgelopen jaar heeft de erfgoedcommissie volop geadviseerd over alles wat direct of 
indirect met de erfgoedzorg en erfgoedbeleid te maken heeft. Een overzicht van deze 
adviezen vindt u als bijlage bij het jaarverslag. 

Ook in 201 1 zijn er weer een aantal hoogtepunten te benoemen die betrekking hebben op 
ons erfgoed en erfgoedbeleid. Zo ontvingen wij de Eerste prijs voor de in 2010 
gerestaureerde Damsluis in Hoofddorp. Deze prijs is een waardering van de stichting 
Historische sluizen en stuwen in Nederland. 

Op 28 april 201 1 heeft de commissie het boekje Moderne Monumenten gemeente 
Haarlemmermeer aangeboden. Het boekje werd gemaakt op verzoek van de 
portefeuillehouder en is een overzicht van monumentwaardige objecten uit de periode 1945 
tot nu. 

En verder is natuurlijk de Cultuuratlas geïntroduceerd, een nuttig portaal om kennis te 
nemen van het erfgoed in Haarlemmermeer. 

Al met al is er veel werk verzet met betrekking tot ons erfgoedbeleid en door de 
erfgoedcommissie van gemeente Haarlemmermeer. Ik spreek ik mijn grote waardering 
voor het werk van de commissie en zie ik uit naar de verslag over het jaar 2012. 
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Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders emeente Haarlemmermeer, 
namens dezen, 

r Econom~e, Sch~phol en Cultuur 
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Bijlage: Jaarverslag 201 1 Erfgoedcommissie gemeente Haarlemmermeer 

Erfgoedcommissie gemeente Haarlemmermeer - Jaarverslag 2011 

1. De commissie 

De erfgoedcommissie is de op basis van artikel 15 Monumentenwet ingestelde commissie 
met als taak het college op hun verzoek of uit eigen beweging te adviseren. Het adviseren 
betreft met name de toepassing van de Monumentenwet, de Erfgoedverordening 
Haarlemmermeer 2011, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het te voeren 
erfgoedbeleid alsool< de besteding van de gelden voor erfgoedzorg . 

De erfgoedcommissie bestond in 2011 uit 6 leden, inclusief de voorzitter. 
Dit waren: 
de heer drs. F.D. Ossewaarde, historicus (voorzitter), tevens vertegenwoordiger Meer- 
Historie 
mevrouw mr. P.H. van der Tang-van Loenen, jurist (vice voorzitter), 
de heer R. Olsen, historie monumentenbeleid gemeente 
de heer A. Oosterhuis, architect 
de heer C. Struycken, bouwkundige, en 
de heer ir. J.E.M. van Velsen, waterbeheer. 

Ingevolge het Erfgoedcommissie reglement gemeente Haarlemmermeer 2011 zal de 
erfgoedcommissie in 2012 en volgende jaren bestaan uit minimaal 3 en maximaal 5 leden 
(effectief per 1 maart 2012). 

2. De ondersteuning van de commissie 

De verslagen van de vergaderingen werden gemaakt door mevrouw J.G. van Rijn. De 
directe ondersteuning en communicatie met het college en de gemeentelijke organisatie 
werd gedaan door mevrouw T. Castelijns. De betrol<ken beleidsmedewerkers waren 
respectievelijk de heer R. Dekker mevrouw L. Ferrari. 

3. De werkzaamheden van de commissie 

Algemeen 
De reguliere avondvergadering van de commissie vond 11 maal plaats. Daarnaast was er 
door afgevaardigden van de commissie overdag overleg met projectleiders, medewerkers 
van de diverse gemeentelijl<e diensten alsool< met de welstandscommissie en particulieren. 
Een toenemende druk op de commissie wordt veroorzaal<t door het integraal werken en de 
gewijzigde wetgeving die een krappere tijd beschikbaar stelt voor besluitvorming. Dit 
betekent dat naast de klassieke waarden die voor erfgoedbeleid gelden zoals kwaliteit, 
specifieke kennis, zorgvuldigheid, vasthoudendheid en geduld veel en uitgebreide 
communicatie en tijd nu een belangrijke rol spelen in het commissiewerk. 
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De adviezen 

De werkzaamheden van de commissie in 2011 mondden uit in 30 concrete adviezen. 
Een overzicht treft u aan in de bijlage Erfgoedcommissie uitgegeven adviezen 2011. 
Verheugend is dat het merendeel van de adviezen door het college werd overgenomen. 
Transparantie is een aandachtspunt. Bij adviezen van de erfgoedcommissie die niet worden 
overgenomen door het college is het van belang dat de argumentatie wordt 
teruggel<oppeld naar de commissie. 
Belangrijk voor de commissie waren de betrol<l<enheid bij de totstandkoming van de 
Erfgoedverordening Gemeente Haarlemmermeer 2011, het Erfgoedcommissie-reglement 
Gemeente Haarlemmermeer 2011 en de Erfgoednota. Na te zijn vastgesteld door de raad 
vormen deze stukken een belangrijk houvast voor het advieswerk aan het college. 

Een aantal zaken die aandacht vroegen dit jaar zullen dat ook in 2012 en (eventueel) 
volgende jaren doen. Het betreft o.a.: 
Park 21Ste eeuw, Beschermd dorpsgezicht Parklaan tussen Draverslaan en Nieuweweg, 
Beschermd dorpsgezicht Vijfhuizen, Geniedijk, Geniepark, Groengebieden 
Haarlemmermeer-Noordwest, Planvorming A4-West, Crematorium aan de Hoofdweg, 
Begraafplaats De lepenhof, definitieve aanwijzing van een oorspronl<elijk historisch kavel, 
diverse andere bestemmingsplannen, de herbestemming van de Hoofdvaartl<erl< en diverse 
bouwprojecten zoals La Terrazza in het centrumgebied van Hoofddorp. 
Bovenvermelde zaken zijn, evenals het in ere herstellen van bijvoorbeeld boerderij Den 
Burg, projecten die meerdere jaren lopen. 

4. Het erfgoedbudget 

Restauratiesu bsidies 
Het beschikbare budget voor restauraties in 2011 bedroeg f: 143.900,OO. 
Een overzicht van de subsidieaanvragen en verleningen vindt U in de bijlage: 
"Subsidieoverzicht Monumenten 2011". 

Budget voor de commissie 
Het budget voor het commissiewerl< bedroeg € 10.400,OO. 
Een overzicht van de uitgaven treft U aan in de bijlage "Budget Erfgoedcommissie 2011". 

5. Overigezaken 

De gemeente Haarlemmermeer ontving de Eerste prijs voor de in 2010 gerestaureerde 
Damsluis in Hoofddorp. De prijs is een waardering van de stichting Historische sluizen en 
stuwen in Nederland. Het verrichte werk is een mooi voorbeeld van behoud van cultureel 
erfgoed. 

Op 8 oktober vond de jaarlijkse veldtocht plaats. Dit jaar werd een bezoek gebracht aan de 
gemeente Medemblik . Aldaar was een ontmoeting met afgevaardigden van de 
gemeentelijke- en particuliere monumentenzorg. De heer Van Velsen gaf een presentatie 
over de Westfriese Omringdijk, waarna deze ook door de commissie werd verkend. 
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De introductie van de Cultuuratlas is  een naast de reeds bestaande gemeentelijke digitale 
informatie een nuttig portaal om kennis te nemen van het erfgoed in Haarlemmermeer. 
Het is van belang dat ook erfgoed in toenemende mate op de gemeentelijke website 
gepresenteerd wordt. Dit sluit aan bij de ook landelijk waargenomen trend dat burgers 
geïnteresseerd zijn in hun eigen omgeving. Met name voor jonge mensen is een 
aantrekkelijke en toegankelijke website belangrijk. 

De commissie bood de wethouder Cultuur het boekje Moderne Monumenten gemeente 
Haarlemmermeer aan. Het boekje werd gemaakt op verzoek van de portefeuillehouder en 
is een overzicht van monumentwaardige objecten uit de periode 1945 tot nu. De objecten 
uit dit overzicht hebben vooralsnog een zekere 'opletstatus' die nader op papier en in de 
praktijk uitgewerkt zal moeten worden. 

6. Evaluatie/ Toekomst 

Er is veel werk verzet door de leden van de commissie en de betrokken medewerkers van 
de gemeentelijke organisatie. Daar kan met tevredenheid op worden teruggekeken. Naast 
het reguliere advieswerk aan het college is in overleg met de wethouder en de organisatie 
verder vorm gegeven aan een zinvol en werkbaar lokaal erfgoedbeleid. Het nader 
uitwerken van de procedures zal in overleg met betrokkenen verder gestalte moeten 
krijgen. Een toenemende werkdruk op de commissie is ontstaan door het overhevelen van 
Rijkstaken naar de gemeente (een loketfunctie'), het integraal werken, de kortere tijd 
waarbinnen moet worden geadviseerd (Wabo) alsook de ruimtelijke ontwil<l<elingen in 
Haarlemmermeer die de komende jaren een blijvend beroep doen op de commissie inzake 
de bijdrage van het lokale erfgoedbeleid aan de kwaliteit van de gebouwde omgeving. 

Hoofddorp, februari 2012. 
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Bijlagen: 

1. erfgoedcommissie uitgegeven adviezen 2011 
2. besteding budget erfgoedcommissie 2011 
3. subsidie overzicht monumenten 2011 
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Erfgoedcommissie uitgegeven adviezen 2011 

31 januari 
2011 

Beschermd 
dorpsgezicht 
Vijfhuizen 

een inventariserend 
onderzoek in te stellen 
naar de status 
van dorpsgezicht 
Vijfhuizen in het kader 
van het 
bestemmingsplan 

beschermende 
maatregelen te treffen 
om te  voorl<omen 
dat de staat van het 
monument verder 

1 2011 I 1 treffen van tijdelijke 
16 maart 

I I ) voorzieningen 
aan het dak om verdere 
achteruitgang te 

Boerderij Den Burgh 

verslechtert 

het, op korte termijn, 

( 2011 ( 1 te subsidiëren met een 
16 maart Waterput Rijsenhof 

16 maart 
2011 

maximum 
van E 17.816,OO 
inclusief BTW 
de monumentale status 
te bewaren, maar 
indien er toch 

voorkomen 
om 50% van E 6.515,27 

16 maart 
2011 

I I / geruimd zou moeten 

De Dageraad 

De lepenhof 

Valt samen met het 
komen tot een 
overeenstemming 
met RO/planvorming 
over de wijze waarop 
met cultuurhistorie 
in 
bestemmingsplannen 
zal worden 
omgesprongen 
Advies is 
overgenomen, 
Stadsherstel is bezig 
en treft de eerste 
nodige voorzieningen 

maximum 
van E 3.257,64 inclusief 
BTW 
om 50% van E 
35.632,OO te 
subsidiëren met een 

Advies is 
overgenomen, 
Stadsherstel is bezig 
en treft de eerste 
nodige voorzieningen 

l Verleend op 29-03- 
2011, een 
subsidiebedrag ten 
hoogte van E 3258,- 

Verleend op 24-03- 
2011, een 
SU bsidie bedrag ten 
hoogte van € 
17.816,- 

Advies is 
overgenomen, 
commissie is nauw 
betrol<l<en bij een l 

1 1 1 worden, dit te doen 1 eventuele ruiming 1 
l l 1 met inachtneming van 1 van graven l 
L-L I de eerder 1- 
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I 

l 

aanvraag steiger in de 
Hoofdvaart 

uitgebrachte rapporten, 
waaronder die van de 

13 april 

8 juni 
2011 

8 juni 
2011 

Bouwvergunning 

13 juli 
2011 

13 juli 
2011 

monumentencommissie 
om akkoord te gaan 

17 
augustus 
2011 

I 

I 

Advies is opgevolgd. I 

Bouwaanvraag 
Burgemeester 
Amersfoordtlaan 59 

Parklaan 

Bouwvergunning brug 
achterl<anaal 
Hoofddorp 

Herbestemming 
Hoofdvaartkerk 

La Terrazza 

met het plan voor de 
aanleg 
van de steiger in de 
Hoofdvaart ten hoogte 
van hotel de Beurs. 
te onderzoeken of de 
uitbreiding aan de 
zuidgevel van het 
gebouw (dus niet van 
het monument) is te 
plaatsen. 
Indien dit niet mogelijl< 
is adviseert de 
commissie het college 
van B&W het bouwplan 
af t e  keuren 
om de opzet van het 
bestemmingsplan en de 
aanpak van de Parklaan 
ter advisering voor te 
leggen aan de 
commissie 

het college van B&W in 
te stemmen met de 
vergunningaanvraag 

het college het 
monumentenbudget 
niet te gebruiken voor 
een subsidie voor de 
inspiratieronde 
Herbestemming 
Hoofdvaartkerk. 
om de gevel aan de 
kant van de kerk uit te 
voeren in 
wit lceimwerk en aan de 
gevel aan de 
Hoofdwegzijde meer 
reliëf te brengen. Ook 

De vergunning voor ' 

de steiger is verleend 
OP 20-05-2011 

Uitbreiding aan de 
zuidgevel is 
onderzocht en niet 
mogelijlc gebleken. 
Alhoewel nog niet 
verleend is de 
intentie uitgesproken 
deze aanvraag te 
verlenen. 

Advies staat uit bij de 
afdeling Kuimtelijl<e 
Ordening. De 
planning van het: 
bestemmingsplan 
Iloofddorp Centrum 
is vaststelling in juli 
2012. 

Advies is opgevolgd. 
De vergunning 
verleend op 21 
september 2011 
Advies staat nog uit, 
er is nog geen 
subsidie aanvraag 
ingediend 

Advies staat uit. 

1- 1 adviseert de commissie 1 
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l l / maximumvan 1 hoogte van € 1.453,- 

Verleend op 26-09- 
2011, een 
subsidiebedrag ten 

12 
oktober 
2011 

een groene afscheiding 
tussen "La Terazza" en 
"Het Brandpunt". 

om 50 % van de 
opgegeven Ikosten te 
subsidiëren met een 

1- Protestantse 

14 
september 
2011 

Nieuw-Vennep. 

Ontwerp Geniepark 

september 
2011 

Ontwerp Genieparlk k k  

Gemeente Abbenes 

Boerderij "Het 
Klaverblad", 
Hoofdweg 983 te 

12 
oktober 
2011 

Ontwerp Genieparlk 

€ 1.452,50. 
om 50 % van de 
opgegeven kosten te 
subsidiëren met een 
maximum van € 675,OO 

om de oeverlijnen van 
het achterlkanaal te 
herstellen in originele 
staat en in rechte lijn 
met het gehele 
achterkanaal in het 

Verleend op 26-09- 
2011, een 
su bsidiebedrag ten 
hoogte van € 675,- -- 
Advies staat uit, DO 

is begin 2012 gestart 

architecten en voor het 
gebouw aan de 
linkerzijde van het pari<, 
bij station Hoofddorp, 

ontwerp. 
om in te stemmen met 
de voorlkeur van de 

te Ikiezen voor een 
'groundscraper' met 
het kunstwerk van de 

Advies staat uit, DO 
is begin 2012 gestart 

boom van ikunstenaar 
Tom Claassen als 
uitkijkpunt. 
de bebouwing aan de 
zuidkant van de 
Geniedijk in de zone 
van 150m - 200m niet 
hoger te laten Ikomen 
dan de hoogte van de 
bomen. 

Ontwerp Genieparlk geen beplanting l rondom het gasstation 
op te  nemen in het 
ontwerp, maar het 
gasstation zichtbaar in 
het gebied te laten 
liggen. 

Advies staat uit, DO 
is begin 201.2 gestart 

Advies staat uit, DO 
is begin 201% gestart 

I I I 

12 
P- 

Ontwerp Geniepark om in te stemmen met I Advier a t a a i  iiil, DO 
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oktober 
2011 

12 
oktober 
2011 

1 Louisahoeve 

12 
oktober 
2011 

november 
2011 

Hoogspanningsstation 
te Vijfhuizen 

het idee voor herstel 
van het  sluiscomplex bij 
het for t  bij Aalsmeer. 

dat, mede op basis van 
het rapport, de 
Louisa hoeve 
voorgedragen dient te 
worden als monument. 
De commissie heeft 
daarvoor de volgende 
redenen: 
- het monumentale 
karakter van de 
constructie op zich, 
zowel van het woonhuis 
als van het bedrijfsdeel; 
- het belang van 
handhaving van de 
agrarische context van 
de IJweg; 
- ze volgt hiermee het 
landelijk beleid van 
grootschalige 
reconstructie waarbij 
de oorspronkelijke 
constructie en 
materiaalgebruik 
gehandhaafd blijft. 

dat ten tijde van de 
bouw er goede 
bewaking, van zowel de 
veroorzaker als van de 
gemeente, dient te zijn 
voor het geval er wel 
een archeologische 
vondst is. De commissie 
kan zich verder vinden 
in het rapport en 
onderschrijft de 
conclusies 

Hoofdvaartl<erk, 
Hoofddorp 

om het gehele orgel toe 
te voegen aan de 
redengevende 
omschrijving van het 
Rijk. Als dit niet 

De Louisahoeve is 
voorgedragen als 
monument. 

Advies staat uit 

Advies is 
overgenomen, er is 
contact geweest met 
de Rijksdienst om het 
orgel toe te voegen. 

1 mogelijk zou zijn I Gebeurd dit niet dan 
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adviseert de commissie 
om de nog niet 
monumentale 
onderdelen van het 
orgel een gemeentelijke 
monumentale status te 

zal het orgel apart 
worden 
voorgedragen voor 
een gemeentelijke 
monumentale status. 

november 
2011 

9 1 Julianalaan 44, 

november 
2011 

9 
november 
2011 

geven 
in t e  stemmen met de 

Hoofddorp 

Advies is 

Kerk, Hoofdweg 774, 
Hoofddorp 

Historische 
grafbedekking 

bouwaanvraag van 
Julianalaan 
44. De commissie is van 
mening dat het gebouw 
weliswaar hoger wordt 
maar 
in hoofdzaak niet 
afwijkt van het 
bestaande object en 
geen afbreuk doet aan 
het naastgelegen 
monument 
om in te stemmen met 
de bouwaanvraag, 
onder 
voorwaarde dat, als er 
afvoerpijpen voor 
horeca en andere 
installaties buiten 
aan de gevel geplaatst 
worden, dit wordt 
opgenomen in de 
aanvraag. De 
commissie blijft graag 
betrokken bij verdere 
plannen 
Algemeen: 
de monumentale status 
te bewaren, maar 
indien er 
toch geruimd zou 
moeten worden, dit te 
doen met inachtneming 
van de eerder 
uitgebrachte rapporten 
waaronder die van de 
erfgoedcommissie 

overgenomen, 
vergunning is  
verleend op 16 
november 2011. 

Advies is opgevolgd 
en de voorwaarde i s  
meegegeven met de 
bouwaanvraag 

Advies staat uit 

I l Scenariovoorstel: 1 



Ons kenmerk 

Volgvel 

om, i n  aansluiting op 
het advies van 16 maart 
2011 te 
l iezen voor scenario A. 

Bij al le andere 
scenario's is het risico 
van verdwijnen 
van monumentale 
delen van het 
gemeentelijk 
monument te groot. De 
commissie stelt voor 
om het  pad tussen de 
boom en de achterweg 
dicht te 
leggen met graven zoals 
oorspronl<elijk in 1879 
het geval was. 

Scenario A: 

houdt in dat de 
huidige wijze van 
beheer en in gang 
gezette aanpak, 
voortgezet worden. De 
gein ventariseerde 
grafmonumenten zullen 
behouden blijven 

Geen adviezen 
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Besteding budget erfgoedcommissie 2011 

Kosten uitbetaald 

- representatiegelden 

- I<offie/thee vergaderingen 
- lunchvergadering 
- afscheid dhr. Schreuder 
- veldtocht, Marktzicht 

- veldtocht, Wapen van M'blik 

- veldtocht, bus 
- veldtocht, presentje 

Totaal 

Budget Uitbetaald Restant 

De nog te betalen vacaturemiddelen (ca. 400 euro) 

zullen ten laste gelegd worden van financieel jaar 2012. 
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Subsidie overzicht monumenten 2011 

monument adres dossier 2011 
aanvraa 

g 

2011 
subsidie 
verlening 

totaal 
subsidie 
vaststel- 
ling 

R.K. Kerk Hoofdweg 121 
Lijnden 

Schipholweg 
815 
Boesingheliede 

Sloterweg 347 of 
349 
Badhoevedorp 

Pompstation 
waterleiding 

Boerderij 

Eendenkooi 
Stokman 

Kr Spieringweg 
355 
Viifhuizen 

Boerderij 
De Dagraad 

Kr Spieringweg 
402 
Vijfhuizen 
Vijhuizerdijk 
Viifhuizen 

* Ophaalbrug 

De Oude 
Waterwolf 

Kr Spieringweg 
436-438 
Vijfhuizen 
Kr Spieringweg 
513 
Vijfhuizen 
Kr Spieringweg 
440 
Vijfhuizen 
Kr Spieringweg 
458-460 
Vijfhuizen 

Spieringweg 
(bij het fort) 
Vijfhuizen 

Spieringweg 536 
Vijfhuizen 
Cruquiusdijk 
54 Cruauius 

Woonhuis 

Winkel anex 
woonhuis 

De 
Graanschuur 

* 
Wilhelmina- 
boom 

* Boerderij 
Schapenburg 
Cruquius- 
hoeve 
Boerderij Hoofdweg 332 

Hoofddorp 
Boerderij Hoofdweg 440 
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Peking / Hoofddorp 

* Boerderij ' Kruisweg 
Mentz 

R.K. Kerk 
Johannes de 
Doper 
Marktzicht 1 Marktplein 31 
restaurant , Hoofddorp 

1403-1405 
Hoofddorp 
Kruisweg 
1067-1073 
Hoofddorp 

p- 

Woonhuis / 
Timmerwerk- 
paats 
Woonhuis 

Raadhuislaan 12 

/ 
hoel< Fortweg 
Hoofdweg 683 
Hoofddorp 

Woonhuis/ 
kantoorpand 
Begraaf- 
plaats 
lepenhof 

Hoofdweg 689 
Hoofddorp 
(naast) 
Hoofdweg 774 
Hoofddorp 

* Boerderij 
Comman- 
deurshoeve 

* Boerderij Hoofdweg 836 
r s -  ~ o o f d d o r p  1 1 1 1 1 

IJweg 921 
Hoofddorp 

Boerderij 
Onze Lust 

IJweg 1092 
Hoofddorp 

Boerderij 1 Lisserweg 1 1 1 1 I 

Voormalig 
café 
Boerderij Het 
I<laverblad 

Pomphuisje 
onder- 
bemaling 
* Hel< 
begraafplaats 
Taxushof 
N.H.Kerk 

Nanne Boone 

De Rijsenhof 

Hoofdweg 901 
Hoofddorp 
Hoofdweg 983 
Nieuw-Vennep 
Hoofdweg 1126 

(nabij ) 
Nieuw-Vennep 
Bosstraat/ 
Rustoordstraat 
Nieuw-Vennep 

Hoofdweg 1320 
Nieuw-Vennep 
Rijnlanderweg 
1253 
Nieuw-Vennep 

Aalsmeerderdijk 
640 Rijsenhout 

Boerderij 1 ;;ot;s;;ezn 

-- 

111615 

111385 

1.350,- 

6.515,- 

675,- 

3.258,- 1.995,- 

675,- 

375,- 

1.995,- 

- 
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Olmenhorst 4851487 
Lisserbroek 

N.H.Kerk 
Abbenes 1.453,- 

J.P.Heije  eijefon je fonds 1 

Woonhuis 

2030-2032 

Hoofddorr, 

Woomnhuis Julianalaan 44 
Hoofddorp 

* Woonhuis Julianalaan 45 
Hoofddorp 

Voormalige v-1- Julianalaan 46 
Landbouw- I Hoofddorp I 1 I 

* Boerderij 
Den Burgh 

school 
Woonhuis 

TBC-huisje 

Oranje- 
Nassau- 
school 

Hoogspan- 
ningsgebouw 

Cruquius- 
museum 
( Hendriclc de 
Keijser ) 

Julianalaan 50 
Hoofddorp ! 
Spaarnepoort 1 
Hoofddorp 
Burg.Amers- 
foordtlaan 61 
Bad hoevedorp 

Rijnlanderweg 
878 5 
Hoofddorp - 

Kruisweg 883 
Hoofddorx, 
Cruquiusdijk i 1 

Beeldvisie 
Parklaan * 
( Twan Jutte 
= betaald 
28/12/09) 

Parldaan 
hoofddorp 

Inventarisati Nieuw-Vennep 
e 1 1 1 i11894141 



Ons kenmerk 12.0446253\rs 
Volgvei 17 

Grafbedek- 
kingen 
Taxushof 
Historisch 
Onderzoel< 
lepenhof 
Rapport 
Vlaardinger- 
broeù 
en Wevers 

TOTAAL 

JAAR 2011 

- Uitbetaald 
- Restant 

Hoofdweg 
Hoofddorp 

-7 
3.693,97 / 3.693,97 


