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Aan de bewoners van Heijplaat 

 

 

 

 

 

Beste bewoners, 

 

De gemeente gaat de muziekkoepel aan het Rondoplein restaureren. Binnenkort starten de 

werkzaamheden. In deze brief leest u wat we gaan doen en wat u daarvan merkt. 

 

 

 

 

 

Toelichting  

De muziekkoepel aan het Rondoplein is een gemeentelijk monument en een belangrijk 

onderdeel van het beschermde stadsgezicht Heijplaat. De muziekkoepel is in 1938 ontworpen 

door architect Samuel de Clercq.  De koepel heeft dringend onderhoud nodig. Aannemer Den 

Hoed die het werk gaat uitvoeren, is gespecialiseerd in restauratiewerk.  

We maken eerst een fundering onder de koepel en de pergola’s. Die fundering bestaat uit 

palen. Om schade en overlast te voorkomen wordt er niet geheid maar geboord.  

Als de fundering klaar is gaan we de koepel verder opknappen. De pergola’s krijgen hun oude 

uitstraling terug. De vroegere plantenbakken aan de voorkant krijgen weer planten.  

De muziekkoepel krijgt iets andere kleuren groen en geel, de oude kleuren van Heijplaat.  

  

 

Wat merkt u van de restauratie? 

De aannemer voert de komende weken voorbereidend werk uit op en rond het plein. De 

eigenlijke restauratie start eind maart en het werk is eind september klaar. 

Er wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 16.00 uur.  
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Het bouwterrein op en rondom het plein wordt afgeschermd met bouwhekken.  

Wij verwachten dat de geluidsoverlast beperkt is maar u zult er natuurlijk wel iets van horen.  

Zonodig kunt u Den Hoed Aannemers bereiken via e-mail: aannemers@denhoed.nl 

Bij vandalisme of andere calamiteiten op de bouwplaats vragen wij u dit direct te melden bij de 

politie. 

 

Vervanging van de riolering 

De restauratie van de muziekkoepel loopt vooruit op de vervanging van de riolering en het 

opnieuw inrichten van de straten en pleinen in het oude dorp van Heijplaat. Het Rondoplein 

wordt dan ook opnieuw ingericht.  De gemeente is bezig met de voorbereiding daarvan. Dat 

werk start begin 2024 en gaat meerdere jaren duren. U wordt daarover apart geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ria van der Linde 

Projectmanager 

 

 

 
 

 

 

 

. 

 

mailto:aannemers@denhoed.nl

