
De wandelingHet Groenendaalse bos biedt verschillende manieren van wandelen, men kan snel lopen 
en zo een route nemen die rechtstreeks naar het doel leidt of helemaal verdwalen in 
het bos.

Deze verschillen komen terug in ons ontwerp. Het talud wordt aangepast en een helling 
brengt de bezoeker, ook de rolstoel, langzaam naar boven, de gehaaste bezoeker kan de 
trap nemen. Deze tuinaanleg is onderdeel van het ontwerp waardoor het gebouw een 
stevige basis krijgt.

Op de heuvel rondom de belvedère wordt het pad op verschillende plekken verbreed en 
versmalt, waardoor de bezoeker op een natuurlijke manier de omgeving ervaart.

(A) Tussen de bomen door, met zicht op de struiken en onderliggende paden.

(B) Op twee plaatsen zijn er uitzichtpunten, over de Lindenkom en over de Lelievijver 
naar de Vrijheidsdreef en Heemstede.

Onderliggende paden

Lelievijver
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De oorspronkelijke belvedère bestond uit een harde gemetselde kern met een luchtige luifel 
eromheen. De oude kern komt terug en vormt het skelet van de belvedère. Uitgevoerd in 
geperforeerd cortenstaal zal deze in de loop der jaren met klimplanten begroeid worden net 
als een ruïne of als één van de oude folies zoals die in Groenendaal te vinden waren. Dit is een 
referentie naar het verleden en het klassieke karakter van Heemstede en haar Groenendaalse bos 
waardoor de belvedère verbonden wordt met haar omgeving.

De gemetselde bank om het gebouw geeft een beschutte plek voor de wandelaar.

De helling die om het talud loopt wordt verder getrokken in de architectuur van de belvedère en 
rolt zich om de kern uit. Het lopen in de belvedère tot aan het bovenste punt is onderdeel van de 
wandeling en geeft een speelse ervaring. De witte kleur van de in gecoat staal uitgevoerde helling, 
reflecteert het licht en maakt zichtbaar tussen de bomen.

Vanaf het bovenste platform heeft men een prachtige uitzicht over de omgeving.

Principe oorspronkelijke belvedère

Principe nieuwe belvedère - Schaal 1:500
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Zichtbaarheid

Knipoog naar het verleden
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Vanaf de Vrijheidsdreef

De wandeling

De wandeling naar bovenVogelvlucht


