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Verslag Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed over 2018
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.
Werkgroep Bollenerfgoed
De werkgroep Bollenerfgoed heeft in 2018 afscheid genomen van twee leden van het eerste uur: Peter Nijhof
en Jos Beugelsdijk, die beiden sinds 1997 actief waren.
Peter Nijhof adviseerde de Werkgroep als deskundige industrieel erfgoed bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed
over behoud en bescherming van monumentale bollenschuren. Hij bleef ook na zijn pensionering betrokken bij
de Werkgroep Bollenerfgoed. Jos Beugelsdijk adviseerde
de Werkgroep vanaf de oprichting in 1997 als agrarisch en
juridisch adviseur en was ook kort coördinator.
Gelukkig kon de Werkgroep ook een nieuw lid verwelkomen: in oktober 2018 trad Ruud Zandbergen toe. Als projectmanager begeleidt hij organisaties bij veranderingsprocessen en nieuwe manieren van werken. Hij zal zich
speciaal richten op de database.
Eind 2018 bestond de Werkgroep uit: Piet Goemans
(voorzitter), Rob Arnold (vanuit het CHG-bestuur), Marca
Bultink, Rutger van Rijn, Piet Onderwater en Ruud Zandbergen. Daarnaast kunnen we incidenteel een beroep
doen op Joop Zwetsloot, Jos Warmenhoven en Jos van
Rooden.
Advisering
Hoofdtaak van de Werkgroep Bollenerfgoed is het adviseren van eigenaren van bollenschuren, overheden,
projectontwikkelaars, bouwbedrijven, architecten, makelaars e.d. over waardestelling, behoud, bescherming,
herbestemming, herontwikkeling en planologische inpassing van bollenerfgoed. Ook in 2018 zijn weer adviezen
over herbestemming en restauratie uitgebracht aan eigenaren en
overheden, zowel mondeling als d.m.v. een rapport met begeleidende brief. Dat heeft wederom geleid tot een aantal zorgvuldig
behouden en herbestemde bollenschuren en tot restauratieprojecten die nog gaande zijn.
De Werkgroep Bollenerfgoed was o.a. betrokken bij advisering
over bollenschuren aan de Leidsestraat 126, 152 en 156, Satellietbaan 9, Stationsweg 13 en Veenenburgerlaan 58 (Hillegom),
Heereweg 454 en Zwartelaan 30 (Lisse), Kastanjelaan 14 en Teylingerlaan 69 (Sassenheim), Langevelderweg 37c (Noordwijkerhout), Voorstraat 114-118 (Noordwijk), Loosterweg 7 en Jac. Van
Beierenweg 49 en 75-77 (Voorhout).

Regionale Collectie Bollenschuren
In de Regionale Collectie Bollenschuren (RCB), waar alle Rijksmonumenten en een groot deel van de Gemeentelijke Monumenten in voorkomen, zijn alle Bollenerfgoed-panden opgenomen die van regionaal belang
zijn. Eind 2018 telde de Duin- en Bollenstreek 11 Rijksmonumenten en 47 Gemeentelijke Monumenten bollenschuren en zijn er in Hillegom 19 Karakteristieke Bollenschuren. Daarnaast zijn er nog 24 bollenschuren buiten
de RCB-lijst die een bescherming als gemeentelijk monument hebben. In totaal hebben dus 101 bollenschuren
in de Bollenstreek, soms met de bijbehorende woning, een vorm van bescherming.
Met de gemeente Hillegom wordt overleg gevoerd over een betere bescherming van de Karakteristieke Bollenschuren. Met alle gemeenten in de Duin- en Bollenstreek is contact gelegd over actualisering van de RCB-lijst
in 2019. Het is de bedoeling dat dan ook enkele landschuurtjes een plek op de RCB-lijst krijgen.
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Zwarte Tulp Prijs 2018
Op 30 november 2018 werd voor de zestiende keer de Zwarte Tulp Prijs uitgereikt. Winnaar werd de bollenschuur aan de
Heereweg 429 in Lisse. De bollenschuur is rond 1927 gebouwd voor bloembollenkweker Van Beek. Sinds 1982 is de
bollenschuur eigendom van de familie Pluimert. Vanaf 2001 is
de bollenschuur geheel gerestaureerd met behoud van authentieke details.
De eigenaars Pieter-Jil Pluimert en Henriëtte Guldemond namen het schildje in ontvangst uit handen van wethouder Kees
van der Zwet en ontvingen de oorkonde van de Werkgroep
Bollenerfgoed.
Inventarisatie (na-oorlogse) bollenschuren
In 2018 is gewerkt aan een controle van alle ruim 500 bollenschuren in de database. Van alle schuren worden
de technische staat en de cultuurhistorische waarde genoteerd. Bovendien is een begin gemaakt met het inventariseren van bollenschuren uit de periode 1945-1960.
Database bollenschuren
De Werkgroep wil de bestaande Bollenschuren-database met gegevens van ruim 500 bollenschuren in de toekomst via internet beschikbaar te maken. In 2018 is een begin gemaakt met een plan voor het ombouwen van
de huidige Access-database naar een ander systeem, dat ook online raadpleegbaar is. Op die manier wordt de
informatie van de Werkgroep toegankelijk voor iedereen.
De database en de website www.bollenerfgoed.nl zullen geïntegreerd worden in één nieuwe website. In 2019
zal het plan voor de database verder worden uitgewerkt en zal de fondsenwerving hiervoor worden opgestart.
Publiciteit, lezingen en educatie
De Werkgroep vraagt voortdurend aandacht voor behoud en
herbestemming van bollenerfgoed door middel van publiciteit
in de regionale media, via Facebook en Twitter en via de eigen website. Ook werden diverse lezingen en presentaties
over bollenerfgoed en het boek “De Bollenstreek” verzorgd,
o.a. in Rijnsburg, Leiderdorp en Haarlem en tijdens de provinciale Erfgoeddag in Vlaardingen.
Op 11 augustus 2018 stond de Werkgroep Bollenerfgoed met
een informatiestand op de Open Dag Bollenstreek in Bedrijf in
de Tulphoeve in Voorhout. In deze voormalige bollenschuur
aan de Jac. van Beierenweg is een kookstudio gevestigd.
Tijdens het Open Monumentenweekend in september 2018
was de Werkgroep Bollenerfgoed te gast in de bollenschuur
van Westerbeek aan de Teylingerlaan in Voorhout. De Stichting Oud Sassenheim had daar een fototentoonstelling over bollenschuren ingericht en er werden oude films over de bloembollenteelt vertoond.
Landschuurtjes
In overleg met de Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM) en de
gemeenten in de Bollenstreek zijn vijf landschuurtjes uitgekozen die cultuurhistorisch en landschappelijk het meest waardevol zijn en die zich lenen voor een recreatieve functie. In overleg met de eigenaren wordt nu
een plan ontwikkeld om enkele landschuurtjes een recreatieve functie te
geven, onder het motto Bulbs & Breakfast. Er is een potentiële exploitant
gevonden en er wordt gewerkt aan goedkeuring voor een planologische
dubbelbestemming voor de schuurtjes en aan de financiering van het
plan. Hopelijk kunnen op die manier enkele landschuurtjes behouden
blijven.

Vrienden van het Bollenerfgoed
Eind 2018 was het aantal Vrienden van het Bollenerfgoed gegroeid tot 36. Deze bedrijven, particulieren en organisaties schenken een bijdrage van € 100 of € 200 per jaar ten bate van het werk van de Werkgroep Bollenerfgoed. Het geld wordt besteed aan advisering, onderzoek, ondersteuning, publiciteit, de jaarlijkse Zwarte Tulp Prijs en andere activiteiten.
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