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Verslag Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed over 2020 

 
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 (pen-
ningmeester), Marca Bultink, Rutger van Rijn, Ruud Zandbergen, Gijs Braakman en Nico van der Poel. Deze 
laatste is aan de werkgroep toegevoegd voor de inventarisatie van bollenschuren van na 1945.  
Vanaf maart 2020 zijn de vergaderingen van de Werkgroep online gehouden vanwege de corona-pandemie.  
 
Advisering 
Hoofdtaak van de Werkgroep Bollenerfgoed is het adviseren over 
behoud en herbestemming van bollenschuren en ander bollenerf-
goed. Wij denken mee over waardestelling, bescherming, restau-
ratie, herontwikkeling en planologische inpassing. Daarover heb-
ben we regelmatig contact met eigenaren van bollenschuren, 
overheden, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, architecten en 
makelaars. Ook in 2020 heeft dat weer geleid tot een aantal zorg-
vuldig behouden en herbestemde bollenschuren en tot restaura-
tieprojecten die nog gaande zijn.  
De Werkgroep Bollenerfgoed was in 2020 o.a. betrokken bij advi-
sering over de bollenschuren Leidsestraat 122 en 278, Stations-
weg 13 en Weeresteinstraat 171 (Hillegom); Heereweg 423, Sta-
tionsweg 1-3 en Zwartelaan 30 (Lisse); Langevelderweg 37c (Noordwijkerhout); Douzastraat 2 en 42 (Noord-
wijk); Teijlingerlaan 69 (Sassenheim); Engelselaan 18, Jacoba van Beierenweg 49-51, 75-77 en 120, Loos-
terweg 8, Teylingerlaan 13 en Van den Berch van Heemstedeweg 31 (Voorhout). 
 
Regionale Collectie Bollenschuren 
Wij spannen ons speciaal in voor de bollenschuren die voor de Duin- en Bollenstreek van regionaal belang 
zijn en die zijn opgenomen in de Regionale Collectie Bollenschuren (RCB-lijst). In 2020 is op ons initiatief de 
RCB-lijst voor de derde maal sinds 2006 geactualiseerd. Daarbij zijn 9 bollenschuren aan de RCB-lijst toege-
voegd en zijn 2 bollenschuren afgevoerd, omdat die ondeskundig verbouwd of vervallen zijn. Het Bestuurlijk 
Overleg Landschap, Recreatie, Natuur en  Erfgoed (LRNE) van de samenwerkende Duin- en Bollenstreek-
gemeenten heeft hiermee op 1 juli 2020 formeel ingestemd.  
Hierdoor telt de RCB-lijst nu in totaal 100 bollenschuren. Daarvan hebben er 62 monumentenbescherming: 
namelijk 11 rijksmonumenten en 51 gemeentelijke monumenten, plus 4 beeldbepalende panden. Daarnaast 
zijn er buiten de RCB-lijst nog 19 bollenschuren die de gemeenten als gemeentelijk monument of beeldbepa-
lend pand hebben aangewezen. 
 

Onbeschermde bollenschuren 
Van de 100 bollenschuren op de RCB-lijst hebben 38 bollenschu-
ren echter geen formele bescherming. Het gaat om 18 zogeheten 
Karakteristieke Bollenschuren in Hillegom en 20 bollenschuren el-
ders in de Bollenstreek. In 2020 is in Hillegom zelfs een Karakte-
ristieke Bollenschuur gesloopt (Noorder Leidsevaart 11).  
Wij hebben bij de gemeenten opnieuw gepleit voor bescherming 
van deze panden, hetzij als gemeentelijk monument of als beeld-
bepalend pand.  
 
Cultuurhistorische Waardenkaarten 
Mogelijk krijgen sommige bollenschuren nog een vorm van be-

scherming 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 2020 hebben wij meegewerkt aan de totstandkoming van de Cultuurhistori-
sche Waardenkaart van de gemeente Hillegom en in 2021 volgt die van Lisse.  
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Nieuwe website Beeldbank Bollenerfgoed 
In 2020 is verder gewerkt aan de bouw van een nieuwe database, die via een vernieuwde website toeganke-
lijk wordt gemaakt. De gegevens van inmiddels ruim 700 bollenschuren komen hierdoor online beschikbaar in 
de Beeldbank Bollenerfgoed. Subsidies van het Fonds Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland, Fonds 
1818 en de J.C. Ruigrok Stichting hebben dit project mogelijk gemaakt. Het bedrijf Lined Software uit Noord-
wijk heeft de opdracht verkregen voor realisatie van dit project. Medio 2021 komt de nieuwe website online. 
 

Bollenschuren na 1945 
In 2020 is een begin gemaakt met het inventariseren van bollen-
schuren uit de periode 1945-1960. Inmiddels zijn meer dan 100 
na-oorlogse bollenschuren toegevoegd aan de Beeldbank Bol-
lenerfgoed. Hiervan zullen er ca. 25 uitgebreider worden beschre-
ven op basis van typologie en architectuur, in samenhang met de 
ontwikkelingen in het drogen, bewaren en behandelen van bloem-
bollen. 
 
Publiciteit, lezingen en educatie 
Vanwege de corona-pandemie zijn in 2020 vrijwel geen lezingen, 
excursies en presentaties over bollenerfgoed georganiseerd. De 
publiciteit voor behoud en herbestemming van bollenerfgoed via 

onze eigen website, via de media en social media is wel gewoon doorgegaan. 
 
Zwarte Tulp Prijs 
Omdat vanwege de corona-maatregelen geen openbare bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd, is be-
sloten de Zwarte Tulp Prijs in 2020 niet uit te reiken. 
 
Landschuurtjes 
In 2020 is het project Landschuurtjes voortgezet. Met subsidie uit 
het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek zullen drie land-
schuurtjes in Noordwijkerhout en Voorhout in overleg met de ei-
genaren worden opgeknapt. Ze kunnen een recreatieve functie 
krijgen onder het motto Bulbs & Breakfast.  
Op 6 maart 2020 is de Uitvoeringsovereenkomst hiervoor gete-
kend tussen de Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM), 
het Cluster Duin- en Bollenstreek-gemeenten en de gemeenten 
Noordwijk en Teylingen.  
 
Vrienden van het Bollenerfgoed 
Wij kunnen ons werk doen mede dankzij meer de 30 Vrienden van het Bollenerfgoed. Deze bedrijven, particu-
lieren 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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