
 
Voor behoud en bescherming van het wereldwijd unieke karakter van de Duin- en Bollenstreek! 

 

 

CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek 
Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed 
Secr: 1e Havendwarsstraat 4, 2161 HG Lisse, tel. 0252-524107 
www.bollenerfgoed.nl         e-mail: bollenerfgoed@gmail.com  
 

 

Verslag Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed over 2022 

 
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.  
 
Advisering  
Hoofdtaak van de Werkgroep Bollenerfgoed is het adviseren over behoud en herbestemming van bollenschu-
ren en ander bollenerfgoed. Wij denken mee over waardestelling, bescherming, restauratie, herontwikkeling 
en planologische inpassing. Daarover hebben we regelmatig contact met eigenaren van bollenschuren, over-
heden, erfgoedcommissies, projectontwikkelaars, architecten, bouwbedrijven en makelaars. Ook in 2022 heeft 
dat weer geleid tot een aantal zorgvuldig behouden en herbestemde bollenschuren en tot restauratieprojecten 
die nog gaande zijn. De Werkgroep Bollenerfgoed was in 2022 o.a. betrokken bij de volgende bollenschuren: 
Beeklaan 72, Leidsestraat 154-156, Leidsestraat 278, Nieuweweg 7, Noorder Leidsevaart 26, Stationsweg 13 
en Weeresteinstraat 171 (Hillegom); Stationsweg 1-3 en Zwartelaan 30 (Lisse); Bijdorpstraat 42 en Teijlinger-
laan 69 (Sassenheim); Jac.van Beierenweg 51, Jac.van Beierenweg 93, Loosterweg 8 en Teylingerlaan 13 
(Voorhout), Leeweg 5 (Noordwijkerhout) en Douzastraat 2 (Noordwijk).  
 

  
 
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 20 bol-
lenschuren aangewezen als gemeentelijk monument of als beeldbepalend pand. 
In 2022 zijn twee bollenschuren van de RCB-lijst afgebroken: Heereweg 31 in Lisse en Douzastraat 2 in 
Noordwijk. Deze bollenschuren waren allebei niet beschermd. Dit is het geval met een derde deel van de bol-
lenschuren op de RCB-lijst. Wij blijven bij de gemeenten pleiten voor bescherming van deze panden, als ge-
meentelijk monument of als beeldbepalend pand. Wij adviseren bij vergaderingen van gemeentelijke erf-
goedcommissies en nemen deel aan de totstandkoming van Cultuurhistorische Waardenkaarten. 
 

Zwarte Tulp Prijs 2021 
Na twee jaar wachten, vanwege de co-
rona-pandemie, konden wij in 2022 
eindelijk de Zwarte Tulp Prijs 2021 uit-
reiken. Winnaar is de bollenschuur aan 
de Douzastraat 42 in Noordwijk, die 
door de eigenaars volledig is gerestau-
reerd met behoud van authentieke de-
tails. Sebastian van Houten en Mar-
griet van Hal, ontvingen het schildje 
van de Zwarte Tulp Prijs en de bijbeho-
rende oorkonde tijdens een feestelijke 

bijeenkomst in de bollenschuur. De prijsuitreiking is mede mogelijk gemaakt door 
de Rabobank Bollenstreek. Vanwege het uitstel van de Zwarte Tulp Prijs 2021 is 
besloten geen prijs uit te reiken in 2022.  



 
Voor behoud en bescherming van het wereldwijd unieke karakter van de Duin- en Bollenstreek! 

 

Beeldbank Bollenerfgoed 
In de Beeldbank Bollenerfgoed op onze website www.bollenerfgoed.nl zijn gegevens van inmiddels ruim 700 
bollenschuren te vinden. Alle gegevens in onze database zijn op die manier online te raadplegen. De informa-
tie in de Beeldbank wordt actueel gehouden naar aanleiding van opmerkingen van bezoekers van de website. 
Ook zijn in 2022 de bollenschuren uit de RCB-collectie voorzien van meer foto’s van de gebouwen. In 2023 
willen wij de eigenaren van deze bollenschuren vragen de informatie te controleren en aan te vullen. 
 
Bollenschuren na 1945 
Aan de inventarisatie van bollenschuren uit de periode 1945-1960 wordt nog steeds gewerkt. Inmiddels zijn 
meer dan honderd na-oorlogse bollenschuren toegevoegd aan de Beeldbank Bollenerfgoed. Hiervan worden 
er ongeveer 25 uitgebreider beschreven op basis van typologie en architectuur. Dit leidt tevens tot meer ken-
nis over de ontwikkelingen in het drogen, bewaren en behandelen van bloembollen.  
 
Landschuurtjes 
Het project Bulbs & Breakfast, dat het opknappen van drie landschuurtjes in Noordwijkerhout en Voorhout in-
hield, is in 2022 door de Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM) stopgezet, omdat het niet binnen de 
gestelde subsidietermijn is gelukt de drie landschuurtjes op te knappen. Dit als gevolg van het afhaken van 
zowel de eigenaren van de landschuurtjes als de beoogde exploitant. De GOM overlegt met de betrokken 
overheden over andere mogelijkheden om een deel van de landschuurtjes te behouden. Wij houden intussen 
contact met eigenaren van landschuurtjes. 
 

        
 
Publiciteit, lezingen, exposities en educatie 
De Werkgroep Bollenerfgoed heeft een tentoonstelling over bollenschuren ingericht in de toeristenattractie  
Tulip Experience Amsterdam in Noordwijkerhout. Deze was twee maanden te zien tijdens het toeristenseizoen 
(maart t/m mei). Voor dit doel hebben wij een informatiebord en een foldertje over het CHG en de Werkgroep 
Bollenerfgoed gemaakt. 
Op 13 augustus hebben wij wederom meegedaan aan de jaarlijkse Open Dag Bollenstreek in Bedrijf. CHG en 
Werkgroep Bollenerfgoed waren te gast in het bloembollenbedrijf Matth. Verdegaal in Voorhout. Ondanks het 
tropisch warme weer kwamen er de hele dag veel bezoekers, die onze stand met foto's, boeken en een ma-
quette met belangstelling bekeken.  
In 2022 is ook het houden van lezingen en presentaties weer opgepakt.  
 
Website en social media  
Via onze website www.bollenerfgoed vragen wij aandacht voor behoud en herbestemming van bollenerfoed, 
geven wij uitleg over onze werkwijze en haken wij in op actuele zaken rond bollenerfgoed. Daarnaast huisvest 
de website de Beeldbank Bollenerfgoed.  
Via ons account @Bollenerfgoed op Facebook en Twitter zoeken wij contact met het publiek en proberen wij 
nog meer bezoeken aan de website te genereren. Daarbij richten wij ons voornamelijk op bewoners en be-
stuurders van de Bollenstreek.  
 
Vrienden van het Bollenerfgoed 
Wij kunnen ons werk doen mede dankzij bijna 30 Vrienden van het Bollenerfgoed. Deze bedrijven, particulie-
ren 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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