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ACTUEEL

Bijna twintig jaar zit er tussen het pril-
le begin van het initiatief om bollenerf-
goed in de Bloembollenstreek in kaart te 

brengen en het boek De Bollenstreek, landschap 
& erfgoed van de bloembollencultuur, dat op 16 
november o�  cieel is gepresenteerd. Lange tijd 
lag de nadruk op oude bollenschuren, zo stel-
de voorzitter Piet Goemans van de Werkgroep 
Bollenerfgoed tijdens de officiële presentatie. 
Die waren ook het meest zichtbaar en verdwe-
nen relatief gemakkelijk uit het straatbeeld. “In 
1997 werd een projectgroep opgericht die een 
jaar later al met een fotoboek kwam, getiteld 
Beelden van bollenschuren. Dat boek vormde 
het begin van een bewustwordingsproces in de 
Bloembollenstreek dat bollenschuren meer zijn 
dan verouderde panden die geen functie meer 
hebben. De projectgroep bedacht allerlei nieu-
we gebruiksmogelijkheden en ging hierover 
met eigenaren in gesprek. Niet zonder succes. 
In 2006 liet de uitgave Nieuw leven voor oude 
bollenschuren zien dat er veel meer kan met 
een schuur dan alleen het bewaren van bollen.”

REGIONALE IDENTITEIT
Gaandeweg groeide bij de projectgroep het idee 
om meer te doen met de relatie tussen bloem-
bollensector en Bloembollenstreek, aldus Goe-
mans. “We wilden meer gaan doen aan de 
samenhang tussen de schuren en de streek 
waarin ze staan. Al die gebouwen brengen ook 
verhalen met zich mee, bijvoorbeeld over de 

ontwikkeling van de teelt, maar ook over de 
eigenaren. Dat heeft geresulteerd in dit boek. 
Het laat zien dat het bollenerfgoed een drager is 
van de regionale identiteit.”
Om dat goed over het voetlicht te laten komen 
kent het boek een speci� eke opbouw. Die begint 
met de ontwikkeling van de bloembollenteelt. 
Wanneer en waar startte die en wanneer komt 
de afgezande streek tussen Haarlem en Leiden 
in beeld? Welke rol heeft het afzanden door de 
kalkzandsteenfabriek gespeeld? En waarom 
staan bedrijven op de plaatsen waar ze staan? 
Bij die laatste vraag is de bodemkaart van K. van 
der Meer uit 1952 zeer behulpzaam, die als uit-
klapper in het boek zit. 

BOLLENFAMILIES
De verhalen achter de schuren en de teelt 
komen in het boek van vijf families die in de 
meeste gevallen meer dan honderd jaar hun 
rol hebben gespeeld of nog spelen in de Bloem-
bollenstreek. De werkgroep heeft hier voor 
een knappe mix gezorgd: naast protestant ook 

De Bloembollenstreek heet niet voor 

niets zo. Elk voorjaar komen toeristen 

uit de hele wereld zich vergapen aan de 

bloeiende bollenvelden. Maar er is meer 

dat aan deze sector herinnert. Dat brengt 

het onlangs gepresenteerde boek van de 

Werkgroep Bollenerfgoed helder in beeld.

Boek belicht 
samenhang streek en teelt

rooms-katholiek, naast vergane glorie ook een 
familie die nu veel in de streek voorkomt. 
Dat levert verhalen op van de families Veld-
huyzen van Zanten, Zandbergen, Van Reisen, 
Driehuizen en Van Haaster. Stambomen van 
die familieleden die in de bloembollen gingen 
helpen de lezer door de wirwar van achterna-
men heen. Het is indrukwekkend om te lezen 
hoe vooral tussen 1890 en 1930 mannen met 
visie hun vleugels uitsloegen in de streek en in 
de wereld. Juist in die tijd groeit de sector snel 
en verschijnen markante woonhuizen en bol-
lenschuren. Minder opvallend in het dorps-
beeld, maar wel gerelateerd aan de sector, zijn 
de woningen voor medewerkers. Het boek laat 
daarvan heel wat voorbeelden zien. 

CLUSTERS EN TOERISME
Aandacht is er ook voor de plaatsen in de 
Bloembollenstreek waar bedrijven zich ves-
tigen. Dat levert soms lintbebouwing langs 
wegen op, maar soms ook clusters van bedrij-
vigheid. Illustratief is een foto van het centrum 
van Lisse uit 1939, waarop bijna twintig bedrij-
ven zijn te zien. Naast de clusters en linten zijn 
er nog meer kenmerken in het landschap terug 
te vinden, zoals vaarten en hagen. Ze staan er 
allemaal in. Ook het bollentoerisme komt aan 
bod.
De werkgroep heeft sinds 1997 moeten vast-
stellen dat ondanks hun inzet niet alle bollen-
erfgoed bewaard is gebleven. Het boek ein-
digt dan ook met een dringende oproep aan 
bestuurders in de streek om zuinig te zijn op 
wat er nog is.
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Het boek

Het boek is te koop op 25 verkooppunten 
in en rond de Bloembollenstreek en kost 
25 euro. Op dit moment wordt gewerkt 
aan een tweede druk, die tweede helft 
december in de winkel ligt. Het boek telt 
192 pagina’s en ruim 400 illustraties. 
Meer informatie: www.bollenerfgoed.nl. 


