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Verslag Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed over 2019
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 bestaat uit de volgende personen: Piet Goemans (voorzitter), Rob Arnold (penningmeester), Marca Bultink, Rutger van Rijn, Ruud Zandbergen en Gijs Braakman. Deze laatste is bouwkundige en architect en is in 2019 toegetreden tot de Werkgroep, als opvolger van Piet Onderwater. Daarnaast
kunnen we incidenteel een beroep doen op Joop Zwetsloot, Jos Warmenhoven en Jos van Rooden.
Vrienden van het Bollenerfgoed
Wij kunnen ons werk doen mede dankzij de Vrienden van het Bollenerfgoed. Inmiddels steunen 34 bedrijven,
particulieren en organisaties 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 jaarlijkse Zwarte
Tulp Prijs en andere activiteiten.
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, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, architecten en makelaars. Ook in 2019 heeft dat weer
geleid tot een aantal zorgvuldig behouden en herbestemde bollenschuren en tot restauratieprojecten die nog gaande zijn. De Werkgroep Bollenerfgoed was in 2019 o.a. betrokken bij advisering over bollenschuren
Stationsweg 13 en Veenenburgerlaan 108 (Hillegom), Heereweg 31a,
Stationsweg 1-3, Zwartelaan 30 (Lisse), Teylingerlaan 69 (Sassenheim), Langevelderweg 37c (Noordwijkerhout), Jac. van Beierenweg 49 en 120, Loosterweg 8, Teylingerlaan 13 (Voorhout) en Katwijkseweg 25 (Wassenaar).
Regionale Collectie Bollenschuren
Wij spannen ons speciaal in voor de bollenschuren die sinds 2006 zijn opgenomen in de Regionale Collectie
Bollenschuren (RCB). Op de RCB-lijst staan circa 100 bollenschuren, die voor de Duin- en Bollenstreek van
regionaal belang zijn. Eind 2019 telde de RCB-lijst in totaal 94 bollenschuren. Daarvan zijn er 11 Rijksmonumenten en 45 Gemeentelijke Monumenten. Daarnaast zijn er nog 24 bollenschuren buiten de RCB-lijst die de
gemeenten als gemeentelijk monument hebben aangewezen.
Nog niet alle bollenschuren in de Regionale Collectie zijn goed beschermd. Op de RCB-lijst staan ook 19 Karakteristieke Bollenschuren in Hillegom, plus 19 bollenschuren verspreid over de Bollenstreek, die geen enkele bescherming hebben. Mogelijk krijgen sommige daarvan nog een vorm van bescherming via de Cultuurhistorische Waardenkaarten, die momenteel in veel gemeenten worden gemaakt. Daarom volgen wij de ontwikkelingen rondom de gemeentelijke Omgevingsvisies en Omgevingsplannen op de voet.
In 2020 zullen wij het initiatief nemen om de RCB-lijst te actualiseren en weer tot circa 100 bollenschuren aan
te vullen. Daarbij zullen wij dan meteen pleiten voor bescherming voor de onbeschermde bollenschuren op de
RCB-lijst.
Zwarte Tulp Prijs 2019
Op 13 december 2019 hebben wij voor de 17de keer de Zwarte Tulp
Prijs uitgereikt. Winnaar werd de bollenschuur aan de Rijnstraat 6 in
Katwijk aan de Rijn. Deze bollenschuur is in 1894 gebouwd voor
bloembollenkweker A. van der Gust en daarna gebruikt door bollenkweker D. Parlevliet en aardappelhandel D. Durieux. In 2012 kochten
Wouter Jinssen en Corina Krijgsman de bollenschuur en hebben die
gerestaureerd met behoud van authentieke details. De eigenaars ontvingen het schildje van de Zwarte Tulp Prijs van wethouder Jacco
Knape en de oorkonde van de Werkgroep Bollenerfgoed.
Voor behoud en bescherming van het wereldwijd unieke karakter van de Duin- en Bollenstreek!

Database bollenschuren
De Werkgroep wil de huidige database met gegevens van ruim 500 bollenschuren en de huidige website integreren in één nieuwe website. Op die manier wordt de informatie van de Werkgroep voor iedereen online toegankelijk. Dit plan is in 2019 verder uitgewerkt en er is subsidies beschikbaar van het Fonds Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland, Fonds 1818 en de Ruigrok Stichting. Dit project zal in 2020-2021 worden uitgevoerd. Tegelijkertijd is gewerkt aan het controleren en compleet maken van de database. Van alle schuren op
de RCB-lijst en een deel van de overige bollenschuren zijn de technische staat en cultuurhistorische waarde
beoordeeld. Bovendien is een begin gemaakt met het inventariseren van bollenschuren uit de periode 19451960.
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 www.bollenerfgoed.nl.
Bovendien verzorgen wij lezingen en presentaties over bollenerfgoed voor historische verenigingen en serviceclubs. In het afgelopen jaar gaven wij lezingen voor groepen in Noordwijkerhout, Haarlem en Lisse en bij
Museum De Zwarte Tulp. In augustus 2019 waren wij present tijdens de jaarlijkse agrarische open dag Bollenstreek in Bedrijf in De Zilk.
Landschuurtjes – Bulbs & Breakfast
In 2019 zijn flinke stappen gezet aan het project Landschuurtjes. In
overleg met de Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM) en de
gemeenten in de Bollenstreek zijn drie landschuurtjes in Noordwijkerhout en Voorhout uitgekozen, die cultuurhistorisch en landschappelijk
waardevol zijn. Met subsidie uit het Gebiedsprogramma B(l)oeiende
Bollenstreek zullen deze schuurtjes opgeknapt worden, zodat ze behouden blijven. Bovendien kunnen ze een recreatieve functie krijgen,
onder het motto Bulbs & Breakfast. De eigenaren van deze landschuurtjes zijn hiermee akkoord en met de gemeenten wordt gewerkt aan
planologische goedkeuring. De Beukelaar Groep gaat de exploitatie op
zich nemen. Hopelijk wordt dit project een aanjager voor het redden van nog meer landschuurtjes in het bollenland.
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