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Verslag Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed over 2021
Werkgroep Bollenerfgoed
De Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed werkt sinds 1997 aan behoud en bescherming van
bollenschuren en ander bollenerfgoed. Sinds 2007 maakt de Werkgroep deel uit van het CultuurHistorisch
Genootschap Duin- en Bollenstreek. De Werkgroep Bollenerfgoed bestaat uit de volgende personen: Piet
Goemans (voorzitter), Rob Arnold (penningmeester), Marca Bultink, Rutger van Rijn, Ruud Zandbergen, Gijs
Braakman en Nico van der Poel. Vanwege de corona-pandemie is ook in 2021 een aantal vergaderingen van
de Werkgroep online gehouden, maar het werk aan behoud en herbestemming heeft hieronder niet geleden.
Advisering
Hoofdtaak van de Werkgroep Bollenerfgoed is het adviseren over behoud en herbestemming van bollenschuren en ander bollenerfgoed. Wij denken mee over waardestelling, bescherming, restauratie, herontwikkeling
en planologische inpassing. Daarover hebben we regelmatig contact met eigenaren van bollenschuren, overheden, erfgoedcommissies, projectontwikkelaars, architecten,
bouwbedrijven en makelaars. Ook in 2021 heeft dat weer geleid
tot een aantal zorgvuldig behouden en herbestemde bollenschuren en tot restauratieprojecten die nog gaande zijn.
De Werkgroep Bollenerfgoed was in 2021 o.a. betrokken bij de
bollenschuren Bartenweg 19, Leidsestraat 122, 154-156 en 278,
Nieuweweg 7 en Weeresteinstraat 171 (Hillegom); Heereweg
423 en Stationsweg 1-3 (Lisse); Langevelderweg 37c (Noordwijkerhout); Douzastraat 2 (Noordwijk); Bijdorpstraat 41 en Teijlingerlaan 69 (Sassenheim); Jacoba van Beierenweg 49, 93 en
120, Loosterweg 8 en Teylingerlaan 13 (Voorhout).
In de gerestaureerde bollenschuur aan de Heereweg 423 in
Lisse komen vier woonappartementen
Nieuwe website en Beeldbank Bollenerfgoed gepresenteerd
Op 15 juli 2021 zijn de nieuwe website www.bollenerfgoed.nl en de daarin geïntegreerde Beeldbank Bollenerfgoed gepresenteerd. De gegevens van inmiddels ruim 700 bollenschuren in onze database zijn hierdoor
online beschikbaar gekomen en voor iedereen te raadplegen. Je kunt de gebouwen zoeken op een kaart van
de Duin- en Bollenstreek of ze in de beeldbank selecteren op plaats, type, monumentenstatus en andere
kenmerken. De gegevens worden de komende jaren verder aangevuld.
De website en de database met gegevens van de Beeldbank Bollenerfgoed zijn gebouwd door het Noordwijkse bedrijf Lined. De totstandkoming is mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Themafonds Digitalisering
Erfgoedcollecties Zuid-Holland en dankzij subsidies van Fonds 1818 en de J.C. Ruigrok Stichting.

Oud-voorzitter Joop Zwetsloot en huidig voorzitter Piet Goemans van de Werkgroep Bollenerfgoed presenteerden op 15 juli 2021 de nieuwe website en Beeldbank Bollenerfgoed: www.bollenerfgoed.nl
Voor behoud en bescherming van het wereldwijd unieke karakter van de Duin- en Bollenstreek!

Regionale Collectie Bollenschuren
Wij spannen ons speciaal in voor de bollenschuren in de Regionale Collectie Bollenschuren (RCB-lijst), die
voor de Duin- en Bollenstreek van regionaal belang zijn. Sinds de actualisatie in 2020 telt de RCB-lijst in totaal
100 bollenschuren. Daarvan hebben er 62 bollenschuren monumentenbescherming: 11 rijksmonumenten en
51 gemeentelijke monumenten, plus 4 beeldbepalende panden. Daarnaast zijn buiten de RCB-lijst nog 19 bollenschuren als gemeentelijk monument of beeldbepalend pand aangewezen. Helaas hebben nog steeds 38
van de 100 bollenschuren op de RCB-lijst geen formele bescherming. Wij blijven bij de gemeenten pleiten
voor bescherming van deze panden, als gemeentelijk monument of als beeldbepalend pand.
Cultuurhistorische Waardenkaarten
Mogelijk krijgen sommige bollenschuren nog een vorm van bescherming via de Cultuurhistorische Waardenkaarten, die momenteel in veel gemeenten worden gemaakt. Daarom volgen wij de ontwikkelingen rondom de
gemeentelijke Waardenkaarten, de Omgevingsvisies en Omgevingsplannen op de voet. In 2021 hebben wij in
CHG-verband meegewerkt aan de totstandkoming van de Cultuurhistorische Waardenkaarten van de gemeente Hillegom, Lisse en Katwijk.
Bollenschuren na 1945
De inventarisatie van bollenschuren uit de periode 1945-1960
is in 2021 voortgezet. Inmiddels zijn meer dan honderd naoorlogse bollenschuren toegevoegd aan de Beeldbank Bollenerfgoed. Hiervan zullen er ongeveer 25 uitgebreider worden beschreven op basis van typologie en architectuur. Dit
leidt tevens tot meer kennis over de ontwikkelingen in het
drogen, bewaren en behandelen van bloembollen.
Bollenschuur aan de Zeestraat 83A in Noordwijkerhout,
gebouwd in 1959
Publiciteit, lezingen en educatie
Vanwege de corona-pandemie zijn in 2021 vrijwel geen lezingen, excursies en presentaties georganiseerd.
De publiciteit voor behoud en herbestemming van bollenerfgoed via onze eigen website, via de media en social media is wel gewoon doorgegaan.
In het jubileumboek Kijk! 25 jaar BOEi (2021) werd aandacht besteed aan de geslaagde herbestemming van
Kwekerij Veelzorg in Hillegom, waarmee de Werkgroep Bollenerfgoed zich intensief heeft beziggehouden.
Zwarte Tulp Prijs
Omdat vanwege de corona-maatregelen geen openbare bijeenkomsten konden worden georganiseerd, konden wij in 2021 wederom geen Zwarte Tulp Prijs uitreiken. Er is wel een winnaar van de Zwarte Tulp Prijs
2021 gekozen. De eigenaren van deze bollenschuur zullen de prijs in 2022 uitgereikt krijgen.
Landschuurtjes
Het gaat helaas niet goed met de bescherming van landschuurtjes. Het project Bulbs & Breakfast, dat het opknappen van drie
landschuurtjes in Noordwijkerhout en Voorhout behelst, is in
2021 in problemen gekomen. Het landschuurtje aan de Leeweg
nabij no. 12 is ingestort, als gevolg van het verwijderen van de
dakbedekking. Bij de eigenaren van de andere landschuurtjes
ontstond twijfel over de herbestemmingsmogelijkheden als B&B
en de beoogde exploitant haakte af. In 2022 zal in overleg met
de Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM) en de samenwerkende Bollenstreek-gemeenten gezocht worden naar andere
mogelijkheden om een deel van de landschuurtjes te behouden.
Landschuurtje aan de Leeweg in Noordwijkerhout, ingestort in 2021
Vrienden van het Bollenerfgoed
Wij kunnen ons werk doen mede dankzij bijna 30 Vrienden van het Bollenerfgoed. Deze bedrijven, particulieren en organisaties steunen het werk van de Werkgroep Bollenerfgoed met een bijdrage van € 100 of € 200
per jaar. Het geld wordt besteed aan advisering, onderzoek, ondersteuning, publiciteit, de Zwarte Tulp Prijs en
andere activiteiten.
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