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Voorwoord
Waarom dit rapport: Ruimtelijke clusters van Bollenerfgoed in de Bollenstreek?
Het landschap van de Duin- en Bollenstreek wordt gekenmerkt door een specifieke vorm van bebouwing,
die de weerslag vormt van de bollenteelt en export in de periode van circa 1850 tot circa 1960.
Bollenschuren, lattenloodsen, schaftschuurtjes, stookhuisjes en andere bijgebouwen, maar ook woningen
van kwekers en exporteurs, de tuinbouwschool te Lisse, het laboratorium voor bloembollenonderzoek,
bedrijven op het gebied van tuinbouwmechanisatie, veilinggebouwen voor bollen en koelhuizen.
Samenvattend noemen wij dit: het erfgoed van de bloembollencultuur, kortweg: het Bollenerfgoed.
Er is gekozen voor deze periode van 1850 tot 1960 omdat er voor die tijd nauwelijks sprake is van
specifieke aan bollenteelt gerelateerde bebouwing en omdat na 1960 de bollensector door mechanisering,
automatisering en schaalvergroting zodanig is veranderd, dat van specifiek herkenbare ‘bollengebouwen’
geen sprake meer is.
Het Bollenerfgoed geeft aan hoe groot de betekenis van de bloembollenteelt en –export voor de Duin- en
Bollenstreek is geweest en nog steeds is. Het Bollenerfgoed draagt in hoge mate bij aan de ruimtelijkhistorische kwaliteit en aan de herkenbaarheid van de Duin- en Bollenstreek. Voor de beleving van het
landschap en de bijbehorende cultuurhistorische waarden is het van belang dat de ruimtelijke linten en
clusters van Bollenerfgoed zichtbaar blijven in het landschap van de Duin- en Bollenstreek.
In dit rapport belichten we de ontstaansgeschiedenis en de karakteristieken van de linten en clusters van
Bollenerfgoed. Wij hebben de ruimtelijk-historische waarde van deze linten en clusters nader onderzocht
en wij doen vervolgens aanbevelingen voor behoud, herbestemming en ruimtelijke inpassing van het
waardevolle Bollenerfgoed.
Momenteel worden door overheden in de Duin- en Bollenstreek op allerlei niveaus structuurvisies
gemaakt, waarin de toekomstige ontwikkeling van de regio centraal staat.
- de provincie Zuid-Holland bereidt een Provinciale Structuurvisie voor;
- de Regio Holland Rijnland heeft een concept Regionale Structuurvisie (RSV) ontwikkeld;
- de zes Greenport-gemeenten hebben een Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG) voor het
buitengebied van deze gemeenten vastgesteld, die door de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM)
gehanteerd wordt als leidraad bij de herstructurering van het buitengebied in de Duin- en Bollenstreek;
- diverse gemeenten werken aan een eigen gemeentelijke Structuurvisie.
De komende tijd zullen dus belangrijke besluiten worden genomen over het landschap van de Duin- en
Bollenstreek, die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor het Bollenerfgoed.
We vragen daarom de aandacht van bestuurders, ambtenaren en adviseurs van lokale en regionale
overheden om bij de vaststelling van deze structuurvisies rekening te houden met de inpassing van de
linten en clusters van Bollenerfgoed, die een hoge ruimtelijk-historische kwaliteit hebben.
De Projectgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed van het
CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek
Lisse, maart 2010
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voorzitter
Drs. P. Nijhof
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
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Inleiding en samenvatting
Ruimtelijke linten en clusters van Bollenerfgoed
Het landschap van de Duin- en Bollenstreek wordt gekenmerkt door een specifieke vorm van bebouwing,
die de weerslag vormt van de bollenteelt en -export in de periode van circa 1850 tot circa 1960.
Samenvattend noemen wij dit het erfgoed van de bloembollencultuur, kortweg: het Bollenerfgoed.
Bollenerfgoed
Hierbij gaat het om bollenschuren, lattenloodsen, schaftschuurtjes, stookhuisjes en andere bijgebouwen,
maar ook om de woningen van kwekers en exporteurs, soms met mooi aangelegde tuinen, waaraan de
welstand van de eigenaar was af te lezen. Ook de tuinbouwschool te Lisse, het laboratorium voor
bloembollenonderzoek, bedrijven op het gebied van tuinbouwmechanisatie, veilinggebouwen voor bollen
en koelhuizen vallen onder het Bollenerfgoed.
Linten en clusters
Dit erfgoed van de bloembollencultuur is in de loop der tijd in het landschap ontstaan volgens een bepaald
patroon, waarin linten en clusters te herkennen zijn. Vaak liggen de bollenschuren en ander Bollenerfgoed
langs de doorgaande wegen in de Bollenstreek en aan de speciaal voor de bollenteelt gegraven
waterwegen. Ook zijn clusters van meerdere bollenschuren ontstaan langs deze linten en op belangrijke
kruispunten van wegen en waterwegen. Deze clusters zijn zowel binnen als buiten de bebouwde kom te
vinden. Het schaalniveau kan uiteenlopen van enkele (tenminste drie) schuren tot clusters van vele
schuren.
Ruimtelijk-historische kwaliteit
Deze linten en clusters dragen in hoge mate bij aan de ruimtelijk-historische kwaliteit en aan de
bewustwording van de ontstaansgeschiedenis van de Duin- en Bollenstreek. Groei en beeld van de
bloembollencultuur van circa 1850 tot heden zijn nog steeds herkenbaar, zowel binnen de bebouwde kom
als in het buitengebied.
De architectonische waarde van de individuele schuren en woningen is vaak van minder belang, maar de
herkenbaarheid van het cluster of het lint als geheel zorgt voor de herkenbaarheid van de Duin- en
Bollenstreek en geeft aan hoe groot de betekenis van de bloembollenteelt en –export voor de streek is.
In dit rapport belichten we de ontstaansgeschiedenis en de karakteristieken per type en brengen wij
enkele linten en clusters gedetailleerd in beeld, voor wat er thans nog van overgebleven is.
Bij de ruimtelijk-historische kwaliteit is het van groot belang dat de ontwikkelingen in de tijd afleesbaar zijn
aan het gebouwde erfgoed en de directe omgeving daarvan, en dat die niet lijnen niet zijn verstoord.
Aanbevelingen
Op basis hiervan hebben wij de cultuurhistorische waarde van deze linten en clusters nader onderzocht en
doen wij aanbevelingen voor het behoud van het waardevolle Bollenerfgoed.
Deze aanbevelingen zijn voor elk van de linten en clusters verschillend, afhankelijk van de locatie, de
kenmerken van de bebouwing etc. In het algemeen doen wij de volgende aanbevelingen:
* Ons motto is: behoud door herbestemming. Inpassing van erfgoed is in andere landen vanzelfsprekend;
gelukkig is dit ook in de Duin- en Bollenstreek steeds meer het geval.
* Probeer waardevol bollenerfgoed in te passen in nieuwbouwplannen. Hierdoor wordt een
stedenbouwkundige vernieuwing veel interessanter dan als alles nieuw bedacht is. Het vraagt wel
historisch inlevingsvermogen van bestuurders en stedenbouwkundigen, maar daarvoor levert dit rapport
een bijdrage.
* Probeer in nieuwbouwplannen waterinfrastructuur terug te brengen, die verwijst naar het verleden.
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Kaart van de Duin- en Bollenstreek met aanduiding van de linten en clusters, ingetekend op verzoek van
de Projectgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed door Bureau Het Vooruitzicht Delft.
Topografische ondergrond @ Kadaster Emmen.
Deze Kaart en ook de gedetailleerdere kaarten van de diverse plaatsen, zijn te vinden op de bij dit rapport
behorende CD-Rom.
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Definiëring ruimtelijke linten en clusters van bollenerfgoed
Ontstaansgeschiedenis, en typen van linten en clusters
In dit onderzoek onderscheiden we drie types:
Type A: Lintbebouwingclusters
Type B: Centrumclusters
Type C: Buitengebiedclusters.
Type A Lintbebouwingclusters.
Wanneer het bovenomschreven bollenerfgoed wat verspreid ligt, met woonbebouwing ertussen, maar wel
langs een verbindende infrastructuur, bijvoorbeeld de doorgaande weg waarachter bollenland ligt, dan
spreken we van een Lintbebouwingcluster (type A).
Zo'n lint kan een paar kilometer lang zijn, zoals de Loosterweg en de Stationsweg in Lisse en Hillegom,
maar ook 20 km. zoals de Rijksstraatweg en Hoofdstraat in Sassenheim, overgaand in de Heereweg te
Lisse, daarna Leidsestraat, Hoofdstraat, Weeresteinstraat in Hillegom tot Haarlemmerstraat en
Rijksstraatweg in Bennebroek.
Type B Centrumclusters, gelegen in de bebouwde kom.
Wanneer er sprake is van een sterke concentratie van bollenerfgoed, zoals bollenschuren en kwekerswoningen, maar ook gebouwen voor de handel in de bloembollen, veilingen, koelhuizen, gebouwen voor
onderwijs, laboratoria e.d. en deze concentratie bevindt zich binnen een cirkel met een straal van 100 m.
binnen de bebouwde kom, dan spreken we van een Centrumcluster (type B).
Type C Buitengebiedclusters.
Wanneer we het bij A omschreven bollenerfgoed vinden in een sterke concentratie in het buitengebied,
binnen een cirkel met een straal van 100–150 meter, dan spreken we van een Buitengebiedcluster (type
C).
In de volgende hoofdstukken wordt eerst de werkwijze van dit onderzoek nader toegelicht en vervolgens
wordt elk type nader uitgewerkt met een nadere beschrijving van het cluster.

Legenda bij de kaart op pag. 6: Typologie van bollenschuren

Deze Kaart is ook te vinden op de bij dit rapport behorende CD-Rom.
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Opzet en werkwijze
De ruimtelijk-historische kwaliteit van de linten en clusters van bollenschuren is onderzocht op basis van
veldwerk, uitgevoerd in 2009. Daarbij is niet uitgegaan van de meerwaarde die historische gegevens aan
panden geven, maar van de kwaliteit van de bebouwing zoals die nu nog op die locaties aanwezig is.
Voor type A: Lintbebouwingclusters
Alle circa 400 nog resterende bollenschuren in de Duin- en Bollenstreek zijn ingetekend op een kaart van
het landschap van de Duin- en Bollenstreek. Hierop is het patroon van strandwallen en strandvlaktes, dat
bepalend is voor de Duin- en Bollenstreek, goed herkenbaar. Bovendien is hierop goed te zien hoe zich
langs deze strandwallen lintbebouwing heeft gevormd, waarop de bebouwing van Bollenerfgoed zich heeft
ontwikkeld. Het landschap met de daaruit voortgekomen infrastructuur (wegen en waterlopen) is de
dragende structuur van de regio.
We onderscheiden 6 Lintbebouwingclusters, daarvan worden er 3 nader belicht: zie pag.9 e.v.
Voor Type B: Centrumclusters is onderzoek gedaan naar:
- Ontstaansgeschiedenis
- Ligging (infrastructuur wegen en water)
- Bouwtijd
- Vitaliteit
- Negatieve ontwikkelingen
- Positieve ontwikkelingen
- Ruimtelijk–historische kwaliteit
We onderscheiden 7 Centrumclusters, daarvan worden er 4 nader belicht: zie pag. 32 e.v.
Voor type C: Buitengebiedclusters is onderzoek gedaan naar
- Ontstaansgeschiedenis
- Ligging (infrastructuur wegen en water)
- Bouwtijd
- Vitaliteit
- Negatieve ontwikkelingen
- Positieve ontwikkelingen
- Ruimtelijk–historische kwaliteit
We onderscheiden 3 Buitengebiedclusters. Deze worden alle 3 nader belicht: zie pag. 62 e.v.

NB:
Achterin dit rapport geven wij een beknopte omschrijving van de ontwikkeling van bollenschuren en ander
Bollenerfgoed in de loop der tijd en de typologie van bollenschuren.
Bovendien gaan wij kort in op wat het Project Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed sinds 1997 heeft
gedaan en bereikt voor de instandhouding van Bollenerfgoed.

CHG

| Ruimtelijke linten en clusters van Bollenerfgoed in de Duin - en Bollenstreek

8

A. Lintbebouwingclusters van Bollenerfgoed
De bloembollenteelt in de Duin- en Bollenstreek vindt vanouds plaats op de kalkrijke zandgronden op de
afgegraven strandwallen. Naderhand is het bollengebied verder uitgebreid met omgespoten gronden in de
strandvlaktes.
De bollenschuren, waarin de bloembollen te drogen werden gelegd, en waar ze werden bewerkt voor de
teelt, handel en export, zijn vooral gebouwd langs de doorgaande wegen en waterwegen in het
bollengebied, dus in de lintbebouwing. Deze doorgaande wegen bevinden zich op de wat hoger gelegen,
evenwijdig aan de kust lopende strandwallen. Bovendien bevinden zich concentraties van bollenschuren
op infrastructurele knooppunten. Dat is duidelijk te zien op de navolgende kaart waarin de 400 nog
resterende bollenschuren in de Duin- en Bollenstreek zijn ingetekend in het landschap.

Bollenschuren in het landschap van de Duin- en Bollenstreek. Kaart door Bureau Het Vooruitzicht, Delft,
2009, op basis van de Topografische ondergrond © Kadaster, Emmen, en gelegd op de ondergrondkaart
‘groen-blauw’ van de concept-Regionale Structuurvisie Holland Rijnland
CHG
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Het is interessant om het gebouwde Bollenerfgoed te
koppelen aan de grondsoorten. Daarvoor hebben we gebruik
gemaakt van de Bodemkaart van de Bollenstreek, die
verscheen als bijlage bij het proefschrift van Dr. K. van der
Meer, ‘De Bloembollenstreek’ in de serie De Bodemkartering
van Nederland. (Uitgave Ministerie van Landbouw, Visserij en
Voedselvoorziening, 1952).

Het landschap in de Duin- en Bollenstreek wordt gekenmerkt
door noord-zuid lopende strandwallen (geel-roze) en
strandvlaktes (paars). Fragmenten uit de Bodemkaart (1952)
van K. van der Meer. Boven Hillegom en De Zilk, onder Lisse (links)
en Noordwijkerhout en Noordwijk (rechts)
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Veldwerk lintbebouwingclusters van Bollenerfgoed
Zoals al omschreven in de inleiding bevinden de lintbebouwingclusters zich langs de doorgaande wegen
door de Bollenstreek. Die lopen vooral in noord-zuid-richting op de strandwallen. Deze al dan niet gesloten
lintbebouwing, aan een of beide zijden van de weg, is zowel binnen als buiten de bebouwde kom te vinden,
met als grootste lint: de provinciale weg N208 door Hillegom en Lisse naar Sassenheim.
Het gebouwde erfgoed grensde vanouds aan twee zijden aan het bollenland. Tussen de schuren en
woningen van de diverse kwekers zat altijd een stuk open bollengrond dat beteeld werd. Dit levert een
ritmiek in de bebouwing op die hier en daar in de streek nog prachtig te zien is.
Op sommige locaties is de lintbebouwing grotendeels aan elkaar gegroeid en is het bollenland bijna niet
meer zichtbaar (gesloten lintbebouwing). Soms is dat slechts aan één kant van de weg het geval
(eenzijdige lintbebouwing). Op andere locaties heeft het lint een meer open karakter behouden (open
lintbebouwing).
Grondeigendom
Deze lintbebouwing is in de loop der eeuwen ontstaan nadat de binnenduinen werden afgegraven en op de
kalkrijke geestgronden tuinbouw en later bloembollenteelt ontstond. De precieze ontstaansgeschiedenis
van het ontstaan van dit zanderijenlandschap is nog niet compleet onderzocht.
Grote delen van de Duin- en Bollenstreek waren particulier eigendom; er bevonden zich in de eerste helft
van de negentiende eeuw nog tientallen buitenplaatsen in de streek, met uitgestrekte landerijen,
waaronder ook duingebied. De eigenaren van deze buitenplaatsen bepaalden voor een groot deel de
ontwikkeling van de regio. Met economische motieven als grondslag besloten zij vaak tot het afgraven van
de duinen, waarmee ook die buitenplaatsen verdwenen.
De nieuwe gronden kwamen in handen van nieuwe eigenaren, die dit op hun beurt weer in gedeelten in
pacht uitgaven aan de tuinders die zich in toenemende mate op de bloembollenteelt toelegden. Deze
afgezande duingronden bleken daar uitermate geschikt voor. Door de opkomst van de coöperatieve
boerenbanken kregen deze tuinders ook de kans om de door hun beteelde gronden zelf te kopen,
waardoor het eigendom van de gronden enorm versnipperde. Weer later komt daarom de overheid in beeld
die met streek- en bestemmingsplannen de regie over de invulling van de regio beter in handen kreeg.
Nader onderzoek
Omdat de ontwikkeling van het cultuurlandschap
met deze lintbebouwingclusters in ruimtelijkhistorisch opzicht van belang is, zou het
interessant zijn om hiernaar een breed sociaalgeografisch onderzoek te doen. Daarin zou
aandacht kunnen worden besteed aan factoren
als grondbezit in de periode vanaf 1850, het al
dan niet voorkomen van ruilverkaveling, de
aanleg van gezamenlijke vaarwegen etc. De
volledig ontstaansgeschiedenis van het
cultuurlandschap van de Bollenstreek en de
lintbebouwingclusters daarin, is echter te
uitgebreid om in dit rapport op te nemen. Het
Cultuurhistorisch Genootschap zal daarover meer
informatie geven in een boek dat thans in
voorbereiding is, waarin verslag wordt gedaan
van het onderzoek Bollenerfgoed in brede zin.
Linten hebben een heel andere structuur dan
clusters. Bovendien bevinden linten zich op een
ander schaalniveau, namelijk het niveau van de
dorpen of zelfs van de hele regio (b.v. de
doorgaande weg van Haarlem naar Leiden,
N208).
Op bovenstaande kaart van Hillegom is goed te zien dat de bollenschuren voornamelijk gebouwd zijn langs
de linten
CHG
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Ook op bovenstaande kaarten van Lisse,
Sassenheim en Voorhout is goed te zien dat de
bollenschuren gebouwd zijn langs de linten

(Deze kaarten per plaats zijn ook te vinden op
de bij dit rapport behorende CD-Rom)
We onderscheiden 6 lintbebouwingclusters
A1. Hillegom:

Weeresteinstraat, ten noorden van het dorpscentrum no. 106, 171 en 232,
overgaand in Haarlemmerstraat no.5b, 9, 11a, 13, 19.
A2. Hillegom:
Leidsestraat ten zuiden van het dorpscentrum, overgaand in Heereweg Lisse.
Van belang in dit cluster zijn:
Leidsestraat 112, 122, 126–128, 140-142, 152, 154–156.
A3. Hillegom:
Stationsweg 13-15, 129-131, 157, 206, 210A. Oprukkende vervangende woningbouw
bedreigt deze lintbebouwing.
A4. Lisse:
Heereweg 423–425, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441b, 446, 449, 451, 450- 452,
460.
A5. Sassenheim: Teylingerlaan 43, 49, 55, 63, 69
en Papendrechtlaan 1-23 (gemeente Teylingen).
A6. Voorhout:
Jacoba van Beierenweg 49, 75–77, 93, 95a, 97, 144 (nu gemeente Teylingen).
In dit rapport worden de lintbebouwingsclusters A3, A4 en A5 verder uitgewerkt.
Bij dit veldwerk zijn de volgende aspecten onderzocht:
- Ontstaansgeschiedenis
- Ligging (infrastructuur wegen en water)
- Vitaliteit
- Negatieve ontwikkelingen
- Positieve ontwikkelingen
- Ruimtelijk–historische kwaliteit
Aan het eind van elke beschrijving volgt een samenvatting waarin wij aanbevelingen ter verbetering doen.
CHG
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De lintbebouwingsclusters A1, A2 en A3 in Hillegom, ingetekend op de Bodemkaart van K. van der Meer
(1952)
CHG
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De lintbebouwingsclusters A4 (Lisse), A5 (Sassenheim) en A6 (Voorhout) , ingetekend op de Bodemkaart
van K. van der Meer (1952)
CHG
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Veldwerk Gesloten Lintbebouwingscluster A3, Hillegom: Stationsweg
Ontstaansgeschiedenis en bouwtijd
De lintbebouwing langs de Weeresteinstraat en Leidsestraat (A1 en A2) volgt de strandwal die in noord–
zuid richting loopt. De lintbebouwing langs de Stationsweg (A3) staat daar haaks op en vormt dus een
oost–westverbinding (zie de Bodemkaart van K. van der Meer, 1952 op pagina 13).
De strandwal waarop Hillegom ligt, strekte zich vroeger uit van de Hoofdstraat tot de Loosterwegen. Deze
binnenduinrand werd echter kort in de achttiende eeuw afgegraven. Het duinzand werd gebruikt voor
ophoging van de grond voor stedelijke uitbreiding in Amsterdam. Op die manier ontstonden de vele
zanderijen in de Bollenstreek. Bij het afgraven van de duinen werden de oude wegen gespaard. Daarom
liggen de 2e en 3e Loosterweg en de Veenenburgerlaan nog altijd hoog in het landschap.
De kalkrijke geestgronden die na het afgraven overbleven, zijn uitstekend geschikt voor de tuinbouw. De
zanderijgronden die zo ontstonden, zijn dus cultuurgronden die door mensen zijn aangelegd. Eerst werd de
cultuurgrond voor groente- en fruitteelt gebruikt, later voor het telen van bollen. Op “de Zanderij” bleken
vooral hyacinten heel goed te groeien.
Honderd jaar nadat het binnenduin ontgonnen was, werden kavels grond op de zanderijen door de
grootgrondbezitter, de familie Six, verkocht aan de tuinders. Vanaf dat moment ontstaat er lintbebouwing
langs de Stationsweg. De meeste panden zijn gebouwd tussen 1850 en 1920.
Ligging, infrastructuur water, bebouwing
Op de Bodemkaart is te zien dat er een keurig strak waterbeheer is geregeld met kaarsrechte
zanderijsloten. Aan de noordkant van de Stationsweg ligt evenwijdig aan de weg een zanderijvaart op ca.
40 m. uit de weg. Dit gaf een beperking in grootte met betrekking tot het bollenerfgoed en de woningen die
daar gebouwd werden. Aan de zuidkant is niet zo'n infrastructurele beperking. Daar liggen de
zanderijvaarten loodrecht op de weg, zodat hier meer bollenerfgoed gebouwd kon worden.
Hillegom beschikte rond 1900 al over een spoorwegstation, dat met name in de jaren ’20 uitgroeide tot
een druk goederenstation met een grote expeditieafdeling.

De Zanderij in Hillegom, met op de foto linksboven het complex ‘Veelzorg’ van Veldhuyzen van Zanten
en rechts de bollenschuren van Stoutenbeek & Van Til, Keur en Hylkema, die zijn gesloopt voor de bouw
van woningen

CHG
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De ‘Kalverstraat van de Bollenstreek’
Ooit werd de Stationsweg de ‘Kalverstraat van de
Bollenstreek’ genoemd. Er waren toentertijd wel
twintig bloembollenkwekerijen en exportbedrijven
gevestigd, waarvoor bollenschuren, kwekersvilla's,
exportgebouwen werden gebouwd. Ook
transportbedrijven en een douanekantoor werden
vlakbij gebouwd.
Aan de ‘eerste stenen’ in de woningen ontlenen we
de conclusie dat er een bouwexplosie was vanaf
1850 tot 1910 /1920. De Stationsweg was en is
een deftige straat met prachtig bollenerfgoed en
vaak rijk gedecoreerde woningen aan weerszijden
van de weg. We noemen dit gesloten lintbebouwing.
Aan weerszijden van de Stationsweg waren in de
20ste eeuw maar liefst twintig bloembollenbedrijven
te vinden.

De Zanderij in de jaren ’30 van de vorige eeuw

Gesloten lintbebouwing langs de Stationsweg

Villa Benvenuta van de kwekersfamilie
Veldhuyzen van Zanten

Historische reclame nabij het station, waar
destijds ook een rijwielstalling en koffiehuis waren

Ontwikkelingen
Er zijn stevige ingrepen gedaan aan de zuidkant van de Stationsweg. De aanleg van sportvelden, een
tennispark en woningen is ten koste gegaan van bollengrond. De bollenschuren zijn echter blijven staan en
in eerste instantie in gebruik genomen door andere bedrijven. Op die manier hebben ze nog lange tijd een
tweede bestemming gehad. De uitplaatsing van deze bedrijven naar industrieterreinen zorgde ervoor dat
de laatste tien jaar veel van dit bollenerfgoed is verdwenen om plaats te maken voor nieuwbouw van
appartementen. De ligging nabij het in 2000 heropende station heeft daaraan meegeholpen.

CHG
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Andere bestemmingen verdringen het bollenland.

Woningbouw op de plaats van bollenschuren.

Hierdoor verdwenen o.a. de bollenschuren van Stoutenbeek & Van Til en Keur & Hylkma

Ook de hoge bollenschuur van Keur moest plaatsmaken voor nieuwbouwappartementen

De bollenschuur van Topper vlakbij het station is al in 2002 gesloopt voor nieuwe vrijstaande woningen

CHG
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De schuur van Van Til werd een hoop gruis

Straatbeeld van de Stationsweg anno 2010

Woningbouw aan de Stationsweg op de plaats van de diverse bollenschuren
De laatste jaren zijn grote bollencomplexen verdwenen. Op no. 135 t/m 139 zijn de panden van
Stoutenbeek & Van Til, Keur en Hylkema gesloopt. Op no. 167 verdween het bollenbedrijf van Damen en
op no. 154a de hoge bollenschuur van Keur. Het prachtige woonhuisje met bollenzolder op no. 206 is door
de gemeente aangemerkt als Karakteristiek Bollenerfgoed, maar het pand staat te verpieteren. Zoek er
een nieuwe bestemming voor, er zijn mogelijkheden genoeg!
We noteren gelukkig ook positieve ontwikkelingen. In een herbestemde bollenschuur op no. 25 zit
Kinderdagverblijf Wonderland. En een bollenschuur op no. 157 die te koop stond, is gekocht, niet om te
slopen, maar om op te knappen.

Deze kwekerswoning met droogruimte voor bollen op zolder, is helaas in vervallen staat

Kinderdagverblijf Wonderland
CHG
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Achter de woning op no. 210 wordt de bollenschuur opgeknapt. De eigenaar heeft vergunning van de
gemeente om erin te gaan wonen. Er rustte al een woonbestemming op de eerste verdieping.

Herbestemde bollenschuur op Stationsweg 210a
Monumentwaardige complexen
De Stationsweg bevat twee Rijksmonumentwaardige complexen. Ten eerste het complex Stationsweg 13–
15 van Jonkheer, met bollenschuren uit 1868 en 1918 en de kwekerswoning ‘Flora et Pomona’ uit 1875.

Complex bollenerfgoed van Jonkheer, Stationsweg 13-15
Ten tweede het complex Veelzorg van A.J. Veldhuyzen van Zanten op nummer 129-131. Het nog originele
kantoor van Veelzorg dateert van 1850, de kwekersvilla Vredehof werd gebouwd in 1896, de hyacintenholkamer in 1906 en in 1928 verrezen de hoge stenen bollenschuur, de houten narcissenloods en een
garage voor de auto's van de directie.

Complex Veelzorg met villa Vredehof, kantoor en diverse bollenschuren

CHG
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Complex Veelzorg omvat verschillende typen bollenschuren

De hyacintenholkamer op Veelzorg

De hoge bollenschuur met loswal

Samenvatting en aanbevelingen
Het lintbebouwingscluster Bollenerfgoed Stationsweg is ruimtelijk-historisch gezien uniek in de streek
vanwege de oost–west verbinding die dwars door de afgegraven strandwal loopt. Dit is het oudste ‘dwars’
gestructureerde lint van Bollenerfgoed. Het is bovendien een gesloten lint.
Om deze redenen heeft de provincie Zuid-Holland de Stationsweg een hoge waardering gegeven in de
cultuurhistorische hoofdstructuur. De Stationsweg is Hillegoms rijkdom; de bestemming van de weg was
grotendeels bollengerelateerd en dat is nog steeds afleesbaar in de gebouwde omgeving.
De absolute topper, van belang voor de gehele Bollenstreek, is het complex Veelzorg met rijke
kwekerswoning, kantoor, holkamer, oude bollenschuur. Dit bollenerfgoedcomplex is museumwaardig en
dient in alle structuurvisies te worden ingepast. Wees zuinig op wat er nog staat en zorg dat het complex
ween andere bestemming kan krijgen, zodat behoud voor de toekomst gegarandeerd is.
Zorg bij het plannen van infrastructuur voor bereikbaarheid en parkeren (bussen), maar ook voor
bijvoorbeeld een fietsroute aan de achterzijde van dit Bollenerfgoed, om de Stationsweg te ontlasten.
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Veldwerk Open Lintbebouwingscluster A4, Lisse: Heereweg-Zuid
Ligging en ontstaansgeschiedenis
Onderzocht is een gedeelte van de Heereweg in Lisse, grofweg vanaf de rotonde bij het Huys Dever en het
moderne bloembollenexportcentrum, gebouwd voor de firma Onderwater, tot aan de grens met
Sassenheim. Dit lint is ca. 1 km lang en valt grotendeels in de Lissese buurtschap De Engel. Daar is aan
weerszijden van de weg de grootste dichtheid aan overwegend vrijstaande, gave bollencomplexen te
vinden, met doorgaans ook nog villa’s en woningen van bloembollenkwekers en -exporteurs daarbij.
Tussen de bebouwing is nog wel het achterliggende land zichtbaar. Vandaar dat we hier spreken van een
open lintbebouwingscluster.
De Heereweg is noord–zuid gericht en ligt op de grens van de strandwal en de strandvlakte. De strandwal
ten westen van de Heereweg is door afgraving van het duinzand verdwenen. De kalkrijke zanderijgrond aan
de westkant van de Heereweg is bij uitstek geschikt voor de bloembollenteelt Aan de oostkant van de
Heereweg ligt de strandvlakte. Daar ligt nog een 300 meter brede strook die geschikt is voor bollenteelt.
Meer naar het oosten zit een laag veen op het zand, die overgaat in de Poelpolder, een oude droogmakerij
(zie ook de Bodemkaart van Van der Meer op pag. 14).
Dit kan verklaren dat de meeste bebouwing aanwezig is aan de oostkant van de Heereweg, waar de wat
slechtere bollengrond ligt. Ook de Engelkerk en het klooster zijn gebouwd aan de oostkant.
De realisatieperiode van het nog aanwezige bollenerfgoed ligt tussen ca. 1910 tot ca. 1950.
Er vinden regelmatig aanpassingen plaats, maar het is nog steeds een open gebied.
Het is maar goed dat de teelt van bloembollen in open grond in die periode redelijk rendabel is gebleven,
vooral met behulp van technische innovaties. Want uit eigen onderzoek is gebleken dat de
bestemmingsplannen van de Bollenstreek en ook de streekplannen van de provincie tot 1996
grootschalige kassenbouw toelieten. De Bollenstreek had een soort Westland kunnen worden!
In een volgende publicatie gaan we hier nader op in.
Ligging, infrastructuur, water, bebouwing
De zandvaarten liggen haaks op de Heereweg, met soms een verzamelsloot evenwijdig aan de weg.
De doorgaande weg was de aan- en afvoerroute voor de bollenactiviteiten.

Veldwerk Oostzijde (oneven huisnummers)
Heereweg 359
Vanuit Lisse-Centrum gezien ligt
links op Heereweg 359 het
bollenbedrijf van Heemskerk
Meskers B.V. Hier is goed te zien
hoe de bbollenteelt is
voortgekomen uit het
boerenbedrijf. De oude
bollenschuur achter de
kwekerswoning heeft nog een
heuse pijp als schoorsteen.
Uniek, dat vind je nergens meer
in de Bollenstreek! Vlak
daarnaast is er een mooie
doorkijk naar de ver weg gelegen
Poelpolder. Een heel fraai
typerend ensemble voor deze
cluster.
Een oude luchtfoto van het
bedrijf Heemskerk Meskers: een
fraai bollenerfgoed-ensemble
met schoorsteen
CHG
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Heereweg 423–425: Dames & Werkhoven
Het oudste gedeelte links langs de zandvaart is
gebouwd in ca. 1900. De bollenschuur en
kwekerswoning dateren van ca. 1920. De schuur is
in vervallen staat, maar wordt zeer recent
gerestaureerd. Herbestemming geeft veel
problemen omdat er een kostbare voorziening
nodig is voor de brandpreventie en voor het
aanpassen van het gebouw aan de eisen van het
Bouwbesluit.

Heereweg 429
Bollenschuur annex woonhuis onder één dak,
gelegen aan een zandvaart, gebouwd ca. 1928.
Mooi opgeknapt door particulier

Heereweg 431
Modern woonhuis annex kantoor uit plm. 1950
Gebouwd aan een bollenschuur uit plm. 1920,
gelegen aan zandvaart, is als bollenbedrijf in gebruik.

Heereweg 433 en 435
Bollenschuur uit plm. 1915, lelijk ingepakt met
stalen damwandplaten. Mooie dubbele kwekerswoning uit plm. 1915. Goed onderhouden

Nabij Heereweg 433-435
Een mooi open landschap richting de Poelpolder met
zocht op de poldermolen
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Heereweg 437
Bollenkwekerswoning ‘Rima’ uit plm. 1930,
met bollenschuurtje, goed onderhouden.

Heereweg 439
Bollenschuur plm. 1915, in gebruik voor
Bollenteelt door Van Geest Nurseries bv

We slaan het ‘Laantje van Lubbe’ in: een apart gebiedje ten oosten van de Heereweg (No. 441 t/m 447).
Hier is de overgang van het bollengebied naar het lager gelegen weidegebied en de Poelpolder goed te
zien.

Het Laantje van Lubbe

De oude boerderij van Heemskerk
Uitzicht op het bollenland aan de westkant van
de Heereweg.

Het landschap aan de oostkant van
de Heereweg: de overgang van het
zanderijenlandschap naar het
weidegebied op de strandvlakte.
Daarachter de Poelpolder, een oude
droogmakerij
CHG
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Heereweg 441 b
Bollenschuur D. Guldemond, gebouwd in 1963 naar ontwerp van architect A. Paardekooper in de stijl van
de Delftse School.

Heereweg 449
Kwekerswoning met bollenschuur uit 1910. De bollenschuur is blijven staan, hij is dichtgetimmerd, maar
staat er goed bij. De eenvoudige kwekerswoning met mansardekap uit plm. 1910 is in 2009 vervangen
door een nieuwe woning.
Heereweg 451
Fraaie bollenkwekerswoning, origineel gebouwd door een oudIndiëganger in ca. 1915. Later bewoond door de kweker P.
Romijn. Het pand staat er weer mooi bij.

Hierna volgt 't complex van de Engelkerk, met klooster en school.
Bij de brug eindigt het veldwerk van dit lint aan de oostkant.
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Veldwerk Westzijde (even huisnummers)
Heereweg 446-en 446A
Eenvoudige kwekerswoning en herbestemde bollenschuur uit ca. 1928, die al ruimte heeft geboden aan
een bloemen- en plantenzaak en aan gastarbeiders). Het geheel staat er goed bij.

Heereweg 450/452
Bollenkwekerswoning en bollenschuur uit 1928 met de naam “H.v.d.Zon” in de topgevel. De bollenschuur
is herbestemd tot atelier en woning. Onlangs nog fraai uitgebouwd aan de achterzijde, 'n prachtig
ensemble.

Heereweg 454
Bollenkwekerswoning met grote bollenschuur uit plm. 1910 van de firma Karel Verdegaal. Rond 1980 is
het bedrijf gestopt en nam het Hekwerkenbedrijf van Van Rooyen dit domein over. De schuur is van binnen
uitgepeld maar staat nu leeg. De eigenaar heeft een aantal keren geprobeerd er appartementen in te
maken, maar er kwam geen toestemming van de gemeente.

CHG
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Het Bergman-complex; van boerderij naar bollenerfgoed

De boerderij van Bergman uit 1877

De wagenschuur

Met daarachter de bollenschuur uit 1908

Heereweg 460-460A Het Bergmancomplex.
We gaan een laan op naar een verhoogd gedeelte van dit zanderijgebied. Hier is in 1877 door de familie
Bergman een boerderij met wagenschuur gebouwd. Het is “een karakteristieke combinatie van Hollandse
boerderij met bollenschuur”, volgens het Monumenten Inventarisatie Project van de provincie Zuid-Holland.
In 1908, toen bollenteelt voor veel boeren zo lucratief werd dat er speciale schuren voor nodig waren, is er
een bollenschuur bij gebouwd. Hier is de overgang van veeboer naar bollenboer in 't gebouwde erfgoed
nog goed te zien en daarom is dit complex cultuurhistorisch van groot belang.
Het complex telt twee woningen, de schuren staan leeg. De eigenaar heeft plannen voor herbestemming,
maar het overleg met de gemeente loopt niet goed. Het is een schitterend bollenerfgoed complex, dat
vraagt om behoud. Dat wil zeggen: de nieuwere bijgebouwtjes afbreken, het complex uitpellen en een
geschikte herbestemming toestaan.
Samenvattingen en aanbevelingen.
De bodem heeft bepaald waar gebouwd werd en waar niet. De eigendomsverhoudingen en het
bestemmingsplan (één bedrijfswoning per bedrijf) zorgden voor die openheid. Het bollenerfgoed is vitaal.
Speciale aandacht wordt gevraagd voor het bollenerfgoed van Dames en Werkhoven en het Bergmancomplex. We bevelen aan te zoeken naar herbestemming voor beide complexen. Ze zijn van grote waarde
voor onze streek. Soms is daarbij een kostendrager nodig door nieuwe bebouwing toe te staan.
Het inpakken van een bollenschuur met staalplaten wordt ontraden wegens de rommelige uitstraling en
het verlies van zicht op de specifieke kenmerken van de bollenschuur.
Dit lintbebouwingscluster geeft eigenlijk de beste karakterisering van de Duin- en Bollenstreek.
Aan weerszijden van één van de oudste noord-zuid-verbindingen die door dit strandwallenlandschap loopt,
tref je afwisselend bewoning en cultuurgrond aan in een prachtig ritme. Telkens na enige bebouwing gaat
het landschap weer open en heb je verre doorzichten over het strakke bollenland. Ook ten noorden van
Lisse en verder, om Hillegom heen tot Heemstede, kom je dit typische bollenlandschap tegen, maar hier is
dit het duidelijkst.
Bij open lintbebouwing is het van belang dat er open ruimte blijft tussen de bebouwing. Behoud van de
openheid is behoud van de Bollenstreek. Dat is spannende ruimtelijke ordening!
In die ruimtelijke ordening vragen we de aandacht voor de linten en clusters van bollenerfgoed.
CHG
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Veldwerk Eenzijdig Lintbebouwingscluster A5, Sassenheim: Teylingerlaan
Ligging en ontstaansgeschiedenis.
We hebben de Teylingerlaan onderzocht vanaf de dorpskern van Sassenheim tot aan de Ruïne van
Teylingen. Volgens de Bodemkaart van Van der Meer is dit lint gelegen op een gebied met “aaneengesloten
bebouwing en huizen” en is het niet specifiek onderzocht op grondsoort. Het grondgebied eromheen is
“strandvlakte–zandgrond”, dunner dan 1 m. op klei (op veen) en eindigt op omgespoten en diepgedolven
grond rond de Ruïne van Teylingen en het bollencomplex van Westerbeek.
De Teylingerlaan was heel lang de toegangsweg tot het dorp, een verbinding tussen de twee strandwallen
waarop de Hoofdstraat en de Frank van Borselenlaan lopen.
Tot 1900 was de Teylingerlaan nog heel bosrijk. De bollenteelt en vooral het gebouwde bollenerfgoed is
van begin 1900 en ligt vooral op een dunne laag strandvlakte zandgrond.
Ligging / infrastructuur / water / bebouwing.
Langs de Teylingerlaan ligt aan de noordkant
een zandvaart. Tot aan 2004 was het daar
open bollengrond , maar momenteel worden
daar woningen gebouwd, maar tot voor kort
was aan die zijde van de weg geen
lintbebouwing te vinden. We noemen dit
daarom een eenzijdig lint. De zuidkant van de
laan is vanaf ca. 1920 bebouwd met deftige
woningen en een aantal kwekerswoningen met
een bollenschuur achter de woning. Er zijn
prachtige bollenkwekerswoningen bij, zoals no.
53 (Anny Home), gebouwd voor Leo M. van Reisen.

Langs de Teylingerlaan staan veel prachtige kwekerswoningen.
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De bollenschuren langs de zuidkant van de Teylingerlaan zijn betrekkelijk klein.

Teylingerlaan 43

Teylingerlaan 49

Teylingerlaan 55

Teylingerlaan 63

Teylingerlaan 63: achtergevel en zijgevel
CHG
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Tot winkel herbestemde bollenschuren:
Teylingerlaan 9A en 9B

De Teylingerlaan

Dicht tegen het dorp aan liggen tot winkel herbestemde bollenschuren: Teylingerlaan 9A en 9B.
Hier gaat het lint over in het centrumcluster: Oude Haven en Vaartkade. Deze zijn beschreven bij het
Centrumcluster Sassenheim–Centrum (B4).
Aan de noordkant (de even zijde) stond tot 1987 tegen het centrum aan een grote drielaagse, platte
bollenschuur uit plm. 1914 van P. Blom. Deze sneuvelde voor nieuwbouw winkels met bovenwoningen.
Op Teylingerlaan 70, vlak tegenover de Ruïne van Teylingen, staat de magistrale bollenburcht van
Papendrecht & Van der Voet uit ca. 1925. Jarenlang stond het pand leeg en in vervallen staat, maar enkele
jaren geleden is het in volle glorie hersteld en herbestemd tot woonappartementen. Het pand wordt nu
Monte Carlo genoemd, als verwijzing naar de onzekerheid over de waarde van bloembollen op de
bollenbeurs. De nieuwe woonwijk eromheen was een kostendrager om dit Rijksmonument op te knappen
en een nieuwe bestemming te geven.

De bollenburcht van Papendrecht & Van der Voet, Teylingerlaan 70, nu Papendrechtlaan.
Ondanks de ontwikkelingen in de jaren 1950 en verder (de
Westerstraat werd aangesloten op de Teylingerlaan) heeft de
Teylingerlaan haar karakter behouden.
De bollenschuur van Matze, no.55, is het langst in gebruik gebleven
voor het bollenbedrijf. De overige schuren kregen een bestemming
behorend bij de woning ervoor, zoals berging, opslag en atelier.

De Ruïne van
Teylingen staat te
midden van
Bollenerfgoed
CHG
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De schuur van Bergman aan de Teylingerlaan 69 is een Rijksmonument, maar is ernstig vervallen

We zien het verval van het Rijksmonument aan de Teylingerlaan 69 van Gebr. Bergmanmet lede ogen aan.
Dit Bollenerfgoed, gebouwd in 1914, nadert zijn technische einde; er vindt al jaren geen onderhoud meer
plaats. De schuur ligt aan de slotgracht van de middeleeuwse Ruïne van Teylingen, eens de gedwongen
woning van Jacoba van Beieren. Dat pal voor de ruïne destijds een bollenschuur kon worden gebouwd,
toont de dominantie van de bloembollencultuur in het begin van de twintigste eeuw.
Jarenlang was dit een opslagplaats voor antiek van de Gebr. Reckman. De eigenaar is in gesprek met de
gemeente om de schuur een nieuwe bestemming te geven, en er een paar villa's bij te bouwen.
Achter de ruïne ligt de bollenschuur van Westerbeek, Teylingerlaan
13, een bollenburcht uit ca. 1920. Dit is één van de modernere
bollenbedrijven uit de jaren ’30 van de vorige eeuw, die door een
zorgvuldige aanpak zelfs een tweede leven als bollenbedrijf tot in
de huidige tijd heeft kunnen krijgen. Enkele jaren geleden zijn de
eigenaren van Panorama Tulipland eigenaar geworden van deze
schuur en wordt gedacht over weer een nieuwe bestemming.

De bollenschuur van Westerbeek, Teylingerlaan 13 Voorhout
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Samenvatting en aanbevelingen.
We vergelijken dit éénzijdige lint bollenerfgoed met het tweezijdige gesloten lintbebouwing cluster A3, de
Stationsweg in Hillegom, en constateren dat het vergelijkbaar is qua ligging oost–west. Beide linten zijn
cultuurhistorisch en architectonisch van hoge waarde. Dit lint is plm. 30 jaar jonger dan het lint in Hillegom,
maar het is springlevend en onbedreigd! Het word in de Welstandsnota ook conserverend behandeld.
Het is een prachtige verbinding van het hart van Sassenheim, het Centrumcluster B4 rond de Haven en
Vaartkade, naar het buitengebied. Men noemt het wel de Poort van Sassenheim.
De Ruïne van Teylingen, een Rijksmonument, tezamen met twee Bollenerfgoed Rijksmonumenten en de
bollenburcht Westerbeek, vormen samen een mooi geheel. Het moet toch mogelijk zijn hier een toeristisch
knooppunt van te maken van regionaal belang? Mogelijk wordt Panorama Tulipland hier gevestigd. Dan
kan de bollenschuur van Westerbeek misschien een nieuwe bestemming krijgen ten dienste van dit
knooppunt? Bijvoorbeeld met een zaal voor het bieden van een overzicht van het bollenerfgoed in de
regio? De Werkgroep Bollenerfgoed van het CultuurHistorisch Genootschap kan daaraan een bijdrage
leveren.

Waterinfrastructuur was van belang voor de locatiekeuze van bollenschuren
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B. Centrumclusters van Bollenerfgoed
Ontstaansgeschiedenis en karakteristieken
Bloembollen worden na de oogst in juli gepeld en daarna gedroogd in bollenschuren. Na de zomer wordt
een deel (het zogenaamde plantgoed) en weer naar het bollenland vervoerd en opnieuw geplant. De
bloembollen die bestemd zijn voor de verkoop worden in de pakschuren verpakt voor de handel en export.
Het transport van bloembollen vanaf het bollenland naar de bollenschuren en van deze schuren naar de
havens vond voor de Tweede Wereldoorlog voornamelijk plaats via het water. Pas na de oorlog namen
vrachtwagens deze transportfunctie over.
Centrumclusters ontstonden in de dorpscentra, omdat daar de infrastructuur (wegen en waterwegen) goed
was. Het bollenland lag nog dicht rondom de dorpscentra. In het centrum van de bollendorpen waren in de
jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw de doorgaande wegen al verhard. In die periode werden in de centra
veel bollenschuren gebouwd.
De waterwegen drongen tot ver in het dorpscentrum door en elk dorp van belang had wel een eigen haven.
De bloembollenexporteurs lieten de kisten met bollen vanuit de havens van Hillegom, Lisse, Sassenheim
en Noordwijk naar Rotterdam verschepen. De af- en aanvoer van bloembollen, maar ook van mest en riet
via het water of de openbare weg was dus verzekerd.
De ligging nabij een veiling speelde ook een rol. In Lisse waren de bloembollenveilingen Hobaho en HBG
gevestigd, midden in het oude centrum aan de Haven. Zo kon daar omheen ook een cluster van
bollenschuren ontstaan.
Omdat de dorpscentra zich steeds verder uitbreidden, werd de beschikbare ruimte voor de
bloembollenkwekers steeds beperkter, waardoor de bollenschuren steeds meer ingesloten werden.
Waterwegen en havens werden gedempt en de bruikbaarheid van de bollenschuren werd minder doordat
ze minder goed bereikbaar werden en er geen uitbreidingsmogelijkheden waren. Daardoor zie je in de
centrumclusters vaak alleen nog de kleine bollenschuren, waarin de bollen mechanisch gedroogd werden.
In de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw kwam de schaalvergroting op gang en zochten de grotere
bollenbedrijven een nieuwe vestigingsplaats buiten het centrum. In de centrumclusters vonden vanaf circa
1960 de eerste vormen van herbestemming van bollenschuren plaats. Daarna treedt het verval in. Door
woningbouw en door uitbreiding van bedrijven verdwijnen steeds meer bollenschuren uit de dorpscentra.
Ook door grootschalige centrumvernieuwingen in de jaren ’90 zijn veel nog in het centrum overgebleven
bollenschuren gesloopt.
De belangrijkste centrumclusters zijn:
B1. Lisse

Lisse-Centrum: Haven, Hobaho, HBG en omgeving Grachtweg, Schoolstraat, 1e
Havendwarsstraat.

B2. Lisse

Lisse-Zuid: Achterweg no. 14-35-37-39; Achterweg zuid 51-56-86; Heereweg 287-289
(Rijksmonument); Heereweg 300-302-341-423-425-429-441b-450-452-460.

B3. Lisse

Lisse-Noord: Lisse-Noord Heereweg-Noord: gebied tussen grens met Hillegom en
Heereweg 52a; dit gebied kent 1 Rijksmonument: Heerweg 30.

B4. Sassenheim Gebied tussen Hoofdstraat, Oude Haven, Kastanjelaan, Vaartkade, Bijweglaan,
Molenstraat, Kerklaan, Concordiastraat en begin Teylingerlaan 9. (nu gem. Teylingen):
B5. Sassenheim: Teylingerlaan: no. 43, 49, 55, 63, 69 en 70. Dit cluster kent twee Rijksmonumentenbollenschuren no.69 en 70.
B6. Noordwijk:

Voorstraat, Douzastraat en Pickéstraat: Hiervan zijn vooral Voorstraat 114-118 en
Douzastraat 2 van belang. Voorstraat 114-116-118 is Rijksmonument.

B7. Rijnsburg:

Kanaalstraat 5-7-9-11-13-15-29-31.
Burgemeester Meyboomstraat 1-9-11-13-25-27-29-31.
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Kaart van de Duin- en Bollenstreek met aanduiding van de linten en clusters
De Centrum-clusters B1, B4, B6 en B7 zijn in 2009 opnieuw bezocht wegens centrumontwikkelingen.
Bij dit veldwerk zijn de volgende aspecten onderzocht:
- Ontstaansgeschiedenis
- Ligging (infrastructuur wegen en water)
- Bouwtijd
- Vitaliteit
- Negatieve ontwikkelingen
- Positieve ontwikkelingen
- Ruimtelijk–historische kwaliteit
Aan het eind van elke beschrijving volgt een samenvatting waarin wij aanbevelingen ter verbetering doen.
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Veldwerk Centrum-cluster B1, Lisse: Hobaho en omgeving

Dit centrumcluster wordt gedomineerd door twee grote veilinggebouwen aan weerskanten van de
voormalige Haven. De Hobaho, een particuliere veiling die in 1921 is opgericht, en het Hollands
Bloembollen Genootschap (HBG), een coöperatieve veiling die in 1924 van start ging. Zo ontstond een
commercieel zwaartepunt van de bloembollensector in Lisse. Beide veilingen gingen een lange en felle
concurrentiestrijd aan, die voortduurt tot op de dag van vandaag. Het veilinggebied was het kloppend hart
van de bollensector, eigenlijk van de hele Bollenstreek, waar de prijs van de bollen op de veilingklok werd
bepaald. De grandeur van destijds is nog af te zien aan de gebouwen.

Luchtfoto van het centrum van Lisse in 1939. Rechts achter de Agathakerk de Hobahohallen en
daarachter de HBG-hallen
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Centrumontwikkeling
Een kleine eeuw heeft het centrum van
Lisse gedaverd van de drukte in en rondom
deze veilingcomplexen. De komst van
internet leverde andere handelstechnieken
op waardoor de veilingfunctie achterhaald
raakte. De veilingen zelf hebben daar met
de inzet van een commissionairsnetwerk
zelf ook versnelling aan gegeven. Nu de
CNB is verhuisd, wordt gezocht naar een
andere bestemming voor de
veilinggebouwen. Ook de Hobahohallen
hebben hun functie verloren. Een betere
centrumontwikkeling vereist nu helaas de
sloop van deze enorme gebouwen. Ze
maken plaats voor woningen en winkels en
een ondergrondse parkeergarage. In de nieuwe plannen wordt waarschijnlijk weer water opgenomen.
Het is sociaal-geografisch een prachtige kans om de ontstaansgeschiedenis van dit centrum in beeld te
brengen door ook de teloorgang te laten zien door nieuwe ontwikkelingen. Je zou het een zwanenzang
kunnen noemen. Herinneringen zijn selectief, beelden niet.

De voorzijde van de Hobaho in 2002.
De gevel is in de jaren ’90 vernieuwd
naar ontwerp van architect Clay uit
Ruinerwold. De zwanen op de
hoeken zijn inmiddels verdwenen.
Hobaho-hallen
Het eerste dominante gebouw dat we beschrijven ligt aan de Zuidkant van de Haven: de Hobaho. De
ontstaansgeschiedenis van dit bedrijf is memorabel. Begin twintigste eeuw werd in de tuinbouw het
systeem van het centraal veilen uitgevonden. In 1906 werd in het Westland het eerste elektrische
afmijntoestel in gebruik genomen. Het veilen werd overgenomen in de bloembollenhandel. In 1921
startten de heren Homan, Bader en Hogewoning de eerste bollenveiling in Lisse. Centraler gelegen hadden
ze niet kunnen starten: in Lisse, midden in het zich sterk ontwikkelende bollenteeltgebied, in het hart van
het dorp, te midden van een cluster van bollenbedrijven.
Het veilingbedrijf ging van start in de lege stallen van de uitspanning ‘De Witte Zwaan’, die al een centraal
trefpunt was. Daar was een complete stalhouderij, maar door de komst van de auto stond die leeg.
Die eerste zomer dat er geveild werd, bleek al heel duidelijk dat dit systeem van verhandeling van bollen
een schot in de roos was en dat deze locatie véél te klein was.
Daarom werd aan de zuidkant van de Haven een nieuw veilinggebouw neergezet. Aan de Gracht in Lisse,
schuin tegenover de schuur van G. van Parijs, recht tegenover het beurtvaartbedrijf van Mart. van der
Linden, een belangrijk transporteur van bollen naar de havens van Rotterdam en Amsterdam en praktisch
naast café “De Beurs” waar ook veel ”bollenzaken” werden gedaan. Daar lag een groot weiland en dat kon
aangekocht worden. In 1922 verliet de Hobaho De Witte Zwaan, maar nam het symbool ‘de zwaan’ wel
mee als handelsmerk!
Eind 1921 had men in Duitsland een bestaande vliegtuighal uit de Eerste Wereldoorlog aangekocht, daar
gedemonteerd, op boten geladen en aan de Haven in Lisse weer opgebouwd. Een hal met schitterende
stalen spantjes met klinknagels. Heel licht van constructie (weinig materiaal en toch een grote
overspanning); echte ingenieurskunst.
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Architect W. Kuitems uit Hillegom ontwierp een nieuwe voorgevel voor het gebouw, waarachter het
kantoorgedeelte met de mijnzaal werden ondergebracht. Een jaar later werd aan de achterzijde van de hal
nog een stuk aangebouwd en weer zorgde Kuitems voor de afronding aan de achterzijde. In 1922 werd het
gebouw in gebruik genomen. De gevelstenen ‘1922’ in de voorgevel en ‘1925’ in de achtergevel getuigen
van deze twee bouwjaren.
In die eerste jaren liep er een sloot vanaf de Haven de achterzijde van het gebouw in, die doorliep tot aan
de mijnzaal. Dat bleek al snel onpraktisch en toen de aanbouw in 1925 kwam werd die sloot gedempt. De
aftakking van de haven tot aan de 2e Havendwarsstraat bleef wel bestaan; dat was de losplaats voor de
bollen die over het water werden aangevoerd. Langs de kade lag een loods voor de manden die daar in de
winter werden opgeslagen. Door de snelle groei van de veiling na de Tweede Wereldoorlog moest die loods
plaatsmaken voor een nieuwe grote hal, die in 1948, na één jaar, ook al weer te klein was en verder
richting haven werd verlengd. Begin jaren ’50 van de vorige eeuw is de Glazen hal (waar nu de Amiant
staat) neergezet en ook die is weer na enkele jaren verlengd. Typerend voor de voorzichtige ondernemers:
elke hal werd in twee fasen gebouwd; de tweede fase kwam pas als het echt nodig is.
Het Hobaho-complex bood meer dan 12.000m2 overkapte ruimte, maar die was tijdens en vlak na de
oogstseizoenen bijna altijd te klein.

De Gracht is in 1913 tot Haven verbreed
en vormt het midden van de cluster

De Hobaho ligt pontificaal aan de Haven
(circa 1922)

In 1961 werd de beslissing genomen om de Haven te dempen
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Een Duitse vliegtuighal is herbestemd tot bollenveiling. Het water van de Haven dringt door tot in het
gebouw. De veiling is op die manier direct verbonden met open vaarwater

Het enorme Hobaho-complex in het centrum van Lisse, anno 2000. Rechts de 1e Havendwarsstraat, waar
zich veel kleinere bollenschuren bevinden.
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Mooie baksteen hoekoplossing op de
hoek 1e Havendwarsstraat/ Hobahostraat

Idem aan de achterzijde 2e Havendwarsstraat

Een schitterende constructieve oplossing.
Met weinig materiaal zijn grote overspanningen
gemaakt

Mooi detail Korte Havendwarsstraat

2009: De witte zwanen van de Hobaho zijn
‘uitgezongen’
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De HBG
In 1924 ging een tweede veiling van start, nu aan de overzijde van het water, voorbij de molen van Beelen.
Ditmaal een coöperatieve vereniging van bollenkwekers: het Hollands Bloembollen Genootschap ofwel
“de HBG”, zoals het pand in de volksmond nog steeds heet. De HGB ging later op in de Coöperatieve
Nederlandse Bloembollencentrale (CNB).
Inmiddels is dit bedrijf verhuisd naar de zuidzijde van Lisse, naast de voormalige Rijks Middelbare
Tuinbouwschool. Geveild wordt er niet meer; internet heeft nieuwe handelstechnieken in het leven
geroepen.
De eerste (houten) HBG-gebouwen van de hand van architect Barnhoorn uit 1924 zijn inmiddels
verdwenen. In 1930 werd naast deze eerste opzet een nieuwe hal neergezet met stenen gevels; dit was
een ontwerp van Barnhoorn en Van der Eerden. In de Lisbloemstraat is de achterzijde van dit gebouw nog
zichtbaar.

De eerste gebouwen van de HBG uit 1924
ontworpen door architect Barnhoorn

Personeel van de HBG bij de volle bollenmanden

De eerste uitbreiding van de HBG door Barnhoorn en
Van der Eerden

Opslag van lege bollenmanden in de HBG
De HBG na de grote vervanging en uitbreiding
door architect A. Paardekooper
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In de jaren ’60 bouwde de Lissese architect A.H.J. Paardekooper daarnaast een nieuw kantoorgebouw met
ingang aan de Tulpenstraat. De voorgevel van de stenen hal aan de Haven werd vervangen door een
gebouw waarin, op de verdieping, een nieuwe mijnzaal werd ingericht. De baksteen-architectuur van
Paardekooper was een beetje Italiaans geïnspireerd. Hij werkte vooral onder invloed van de Delftse School
o.l.v. Ir. Granpré Molière. Nog weer later, in de jaren ’80 is een nieuw handelscentrum aan de voorzijde het
complex in geschoven, waarbij de hele voorzijde met een glasvliesgevel een facelift kreeg. Een ontwerp van
een Rotterdams architectenbureau Visser en Beerman.

Voorzijde HBG gebouw Haven Lisse

Achterzijde HBG gebouw Lisbloemstraat
oudste gedeelte anno 1930

Achterzijde HBG gebouw Lisbloemstraat

Detail achtergevel Lisbloemstraat.

Rondom de veilingen
We trekken nu een denkbeeldige cirkel met een straal van 250m om het veilingencomplex heen en gaan
op zoek naar wat zich binnen dit cluster nog aan bollenerfgoed terug te vinden is.
Dit cluster vindt zijn oorsprong rondom ‘de Gracht’; de al in de17de eeuw gegraven verbinding naar het
Haarlemmer en Leidse meer. De namen Grachtweg en Greveling herinneren hier nog aan. Voor de logistiek
van en naar de grote steden was dat een vitaal kanaal. Deze gracht liep door tot aan de achterkant van de
panden aan het Vierkant, het hart van het dorp.
De gracht werd in 1913 verbreed en heette daarna Haven. In 1961 is de Haven gedempt om de
veilinggebouwen, maar ook het winkelcentrum van Lisse, voor het (vracht)autoverkeer beter bereikbaar te
maken. Nu herinneren alleen de namen Haven en Grachtweg nog aan deze waterweg.

De Gracht van Lisse met de molen van Beelen, die
later werd verbreed tot Haven. Op het weiland rechts
kwam later de Hobaho. De Haven werd gedempt en
werd parkeerterrein
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Bollenbedrijven in het centrum
Aan het Vierkant stond in de tweede helft van de 19de eeuw het grote bollencomplex van G. van der Mey’s
Zonen. Een bedrijf dat niet alleen een bollenkwekerij had, maar in1895 tevens de export van bollen zelf ter
hand nam; dus met een voornaam kantoor aan het Vierkant. Op die plek zijn nu het makelaarskantoor van
Wilbrink en Van der Vlugt en het parkeerterrein van de voormalige Volvo-garage. Ook hier komt een nieuw
stuk centrumontwikkeling.
Daar tegenover, aan de andere kant van het Vierkant, stond het aloude Hotel Café Restaurant ‘De Witte
Zwaan’, een beroemde pleisterplaats en rechthuis. Daarnaast stonden de huizen en schuren van Vreeburg,
een heel oude Lissese boerenfamilie, die zich ook op de bollenkwekerij had toegelegd en daarvoor schuren
aan de Achterweg had gebouwd tegenover de “Grote Kerk” zoals die toen werd genoemd.
De Witte Zwaan en de schuren van Vreeburg zijn gesloopt, daar is nu de Digros en het parkeerterrein.
Achterweg no. 2 is nog één van de woonhuizen van deze vroegere familie Vreeburg.
Naast G. van der Mey’s Zonen aan het Vierkant stond de witte patricierswoning van Jan Pijnacker
(Heereweg 227, nu een horecabedrijf). Daarachter had deze bollenkweker ook een grote kwekerijschuur
staan. Het water van de gracht kwam tot hier aan toe!
Hiernaast, de Heereweg volgend, stond het bedrijf van Gebroeders Van der Zaal. Op no. 225 een voornaam
wit woonhuis met daarachter een schuur waar de werkplaats was van de molenmakerij; want dat was al
eeuwenlang de stiel van Van der Zaal. Maar molens raakten door de elektriciteit uit de gratie; Van der Zaal
ging ook in de bollen en de schuur werd daarop aangepast. Nu is het museum De Zwarte Tulp gevestigd in
de schuren van Van der Zaal en is het woonhuis een makelaarskantoor geworden.

Museum De Zwarte Tulp, Grachtweg 2A Lisse

Entree Museum vanaf de Heereweg

Grachtweg
We gaan nu de Grachtweg op. Waar nu de supermarkt van Hoogvliet is stond een grote bollenschuur van G.
van Parijs; een bollenkweker, die ook rond 1895 de export in ging. In die periode telde Lisse ca. 3000
inwoners en zo’n 600 huizen: je kunt je dus voorstellen dat een cluster van dergelijke grote gebouwen een
substantieel onderdeel uitmaakte van het centrum van het dorp.
In dit centrum stonden nog veel meer kleinere schuren en er kwamen er in de eerste dertig jaar van de
vorige eeuw nog veel meer bij. Rondom het dorp lagen de bollenkwekerijen en ook daar overal verspreid de
daarbij behorende schuren. Op een luchtfoto van het centrum van Lisse uit 1939 zijn al die
bollengebouwen nog aanwezig. Tegenwoordig is van al die bollenschuren niets meer terug te vinden.
Ten noorden en oosten van de Haven staan woningen uit de jaren ‘20 en veel nieuwbouw.
Schoolstraat
We slaan nu de Schoolstraat in. We houden het fraaie schoolgebouw ‘De Akker’ uit 1904 aan onze
rechterhand, tot we aankomen bij Schoolstraat no. 11. Nu zit daar ‘De Gewoonste Zaak’, een jongerencafé.
Het pand dateert uit 1914 en heette vroeger ‘De Volksbond’. Het was gesticht door de toenmalige Rooms
Katholieke Volksbond, een vakbond voor Plattelandspersoneel. Het was bedoeld als plek van samenkomst
voor de meestal nauwelijks geschoolde arbeiders. Daar kon hen kennis worden bijgebracht en verantwoord
vermaak worden geboden. Ook de naam Bondstraat herinnert hier nog aan, de weg vanaf het
Gemeentehuis naar de Schoolstraat.
De familie Duivenvoorden runde De Volksbond en moest erop toezien dat alles ordelijk verliep. Aangezien
het merendeel van de arbeidende bevolking in de bloembollen werkte, hoort dit erfgoed hier eigenlijk ook
thuis. Ook werden hier incidenteel al bollenveilingen gehouden.
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De voormalige ‘Volksbond’ aan de Schoolstraat 11

Schoolstraat 12-14, Lisse

met daarachter de bollenschuur uit 1928

We steken nu de Schoolstraat over. Op no. 12 en 14 staat een mooi dubbel woonhuis met kenmerken van
de Amsterdamse School-architectuur. Op no. 14 woonde bollenkweker Slootweg. Zijn land had hij buiten
het dorp maar zijn schuur stond achter het woonhuis en is aan de buitenkant nog redelijk intact. De schuur
is gebouwd in 1928 en inmiddels herbestemd tot berging en werkplaatsje. We komen er later nog op terug.
De Haven
We lopen terug en slaan rechtsaf de Haven op. Op no. 4 is een horecagelegenheid ‘De Gevulde mand’. De
naam herinnert aan het bollenverleden, maar het is een nieuwe naam. ‘De Beurs’ was de oorspronkelijke
naam van dit etablissement, waar de familie Van Hage generaties lang met name bollenmensen van spijs
en drank voorzag. In dit ‘oude café aan de Haven’ kwam men niet alleen bijeen om elkaar te ontmoeten en
zaken te doen; het was ook een overslagplaats van bloembollen van verder weg gelegen kwekerijen, die
bestemd waren voor bollenhandelaren in deze streek. In de jaren ’20 van de vorige eeuw waren er al
kwekerijen in Noord-Holland. Zij leverden hun
bollen bij café De Beurs af en dan kon de
lokale vervoerder ze hier ophalen. Een heel
gebruikelijke manier van logistiek in die tijd.
Zo werden in Boskoop vroeger
aankooptransacties afgesloten met de
conditie “Levering Achter de kerk” en hier was
dat “Levering De Beurs in Lisse”.
Een echte Beurs was het niet, maar dat er
veel zaken gedaan werden is zeker. Zelfs toen
de veilingen opkwamen en deze functie
eigenlijk uitholden, dan nog kwamen de
bollenmensen na de veiling hier weer bij
elkaar en werden er alsnog zaken gedaan op
basis van de nieuwe informatie die de veiling
die dag opleverde. De Beurs kreeg er een
nieuw leven door. Nu is het een partycentrum.
Café De Beurs in de jaren ’30-’40
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1e Havendwarsstraat 4

1e Havendwarsstraat 4

1e Havendwarsstraat 4 achterzijde

1e Havendwarsstraat 6 Lisse

1e en 2e Havendwarsstraat
We gaan nu weer rechtsaf, de 1e Havendwarsstraat in. Na 50 meter stuiten we aan de rechterkant op no.
4 op een bollenschuur. Het is een bollenschuur in twee bouwlagen uit de jaren ’30, met daaraan vast een
pakplaats in één bouwlaag. Deze schuur hoorde bij het woonhuis van Schoolstraat no 16. Vroeger dus het
domein van een bollenkweker die ook buiten het dorp zijn bollen teelde en die ze hier verzorgde sorteerde
en bewaarde. Maar woonhuis en schuren zijn twee aparte kavels geworden. In 1937 werden woonhuis en
schuur aan Leo van Ruiten verkocht; ook hij kweekte zijn bollen buiten het dorp aan de Zwartelaan en
achter op de Looster, maar Leo ging ook reizen op Amerika en de schuur werd te klein. Na de oorlog
bouwde hij er een pakplaats aan vast met een paar klimaatcellen.
Tot ver in de jaren ’70 heeft het gezin Van Ruiten hier gewoond en in de bollen gewerkt, totdat Leo
overleed. Zijn kinderen namen het bedrijf niet over. De weduwe Van Ruiten bleef in het woonhuis wonen.
De buurman aan de ander kant van de straat, de veiling Hobaho, nam de schuur over en huisvestte daar
de huisdrukkerij en de redactiekantoren van het eigen weekblad Vakwerk. Tot 2000; toen besteedde
Hobaho deze uitgave uit aan een professionele uitgeverij. Momenteel biedt de bollenschuur onderdak aan
een aantal organisaties op het gebied van cultuurhistorie en landschapen heet het gebouw ‘De Vergulde
Zwaan’.

1e Havendwarsstraat 6: houten ventilatiedeuren
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Luchtfoto van het
complex
bollenschuren
tussen de 1e
Havendwarsstraat
en de Schoolstraat

Onder: de zijgevel
van 1e Havendwarsstraat 6,
Lisse
Op no. 6 zien we ook een woonhuis met daarachter een
schuur. Dit is het domein van de familie Lemmers die zich
hier in 1904 vestigde. Het is een eenvoudige woning uit
circa 1910, waarachter een tweelaags bollenschuur met
plat dak. De schuur heeft houten ventilatiedeuren en
erboven een hijsbalk om manden met bollen op te takelen
naar de verdieping. Als je het poortje naast het huis inloopt,
zie je dat de schuur halverwege van opzet verandert: de
grote ventilatiedeuren worden kleine ramen. Hier zien we in
één gebouw de verandering in techniek! De schuur is
uitgebreid rond 1930 maar er is ook direct met de nieuwe
technische mogelijkheden gewerkt: sterkstroom. Werd
eerst nog op natuurlijke wijze via de grote deuren een
optimaal bewaarklimaat voor de bollen gerealiseerd, later kon de ventilatie, door middel van elektrische
ventilatoren precies op maat worden gedoseerd. Vanaf toen waren kleine ramen, alleen voor
lichttoetreding genoeg. De familie Lemmers zit niet meer in de bollen en de schuur wordt nu o.a. gebruikt
voor een nostalgische verzameling oude landbouwtractoren.
Als we verder naar achteren lopen, komen we op een klein pleintje uit, dat Van Ruiten nog met een fraai
waaiermotief heeft laten bestraten. We kijken dan ook tegen de achterkant van de schuur van Slootweg
van Schoolstraat nr 14 aan en we zijn nu ook aan de voormalige voorkant van de schuur van Van Ruiten.
Op de begane grond van het oude gedeelte van “zijn” schuur: het kantoor dat thans atelier is. Links
daarvan zien we, iets naar achteren, ook nog een blinde muur met een deur. Dat is de holkamer. Van
Ruiten teelde hyacinten en elk jaar ‘holde’ hij duizenden hyacintenbollen. Dat betekent dat met een
gebogen mesje het kontje van de bol werd weggenomen. Hij legde die op speciale rekken in de holkamer.
Dan werd er een hoge temperatuur en een hoge luchtvochtigheid in die kamer opgewekt en in de
weggesneden holten groeiden 10 tot 15 kleine bolletjes en zo groeide de hyacintenkraam... Deze holkamer
is nu in gebruik als drankopslag voor De Gevulde Mand.
Dit pleintje ademt een heel bijzondere sfeer. Hier ben je echt terug in 1930. In veel landen zou men zo'n
plek koesteren als historisch erfgoed. in Italië zou men hier een pleintje voor koffie of een pizza van
maken. Wat is de toekomst van deze prachtplek ?
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De 1e Havendwarsstraat. De straat is gebouwd
rond 1920. Rechts het 125 m. lange Hobahogebouw. Links het witte kantoor op no. 12
We lopen door en we komen langs 1ste
Havendwarsstraat no. 12. Nu een kantoor,
vroeger een woonhuis, in 1922 door de Hobaho
gebouwd. De eerste boekhouder die bij de veiling
kwam werken, nam hier zijn intrek en later kwam
de nieuwe veilingmeester hier wonen. Een heel
eenvoudige maar stijlvolle woning, waarschijnlijk
ook ontworpen door architect Kuitems uit
Hillegom. Even verder rechts ligt het
parkeerterrein van Hobaho. Dit doet buiten het
veilingseizoen al bijna een eeuw dienst als
feestterrein voor Lisse. Hier worden de Kermis en de Oranjefeesten gehouden.
We komen nu uit op de Hobahostraat waar we links ‘de Amiant’ aantreffen: een appartementengebouw
met kantoren in de plint, dat in de plaats is gekomen van de zogenaamde ‘glazen hal’ die hier van 1950
tot 2000 heeft gestaan en die diende voor de hyacinten- en plantgoedveilingen.
Hier kijken we tegen de achterkant van de eerste hal van Hobaho en we zien de gevelsteen met 1925 erin,
het jaar dat deze hal zijn eerste uitbreiding onderging. Als we nu de Hobahostraat verder vervolgen tot waar
die eindigt, daar gaan we links af, we lopen om de ‘blauwe hal’ heen, de Korte Havenstraat in.
Voorbij de timmermanswerkplaats van Zandvliet en het houten gebouw waar een aannemersbedrijf in was
gevestigd, waren aan deze rechterkant en ook in de 2de Havendwarsstraat rechts allemaal bollenbedrijfjes.
Woonhuizen met schuren erachter of eraan vast. Allemaal verdwenen.
Op de hoek van de 2de Havendwarsstraat en de Haven stond de narcissenkokerij van G. van Parijs.
In de jaren ’20 van de vorige eeuw dreigde de export naar de Verenigde Staten van Amerika in gevaar te
komen door een bepaalde bacterie in narcissenbollen. Als oplossing werd het koken van de narcissen
uitgevonden. Gerrit van Parijs bouwde daar aan de Haven in Lisse een apart bedrijfje voor, waar iedereen
zijn narcissen kon laten behandelen. Het was een zware klus die veel stank meebracht. Reden waarom
men dat werk graag uitbesteedde. Tijdens de Hongerwinter in de Tweede Wereldoorlog is van deze grote
kookketels gebruik gemaakt voor de gaarkeuken. In de Hobaho kon men een ‘maaltijd’ afhalen.
De linkerzijde van de straat wordt door de Hobahohal gevormd. Rechts zien we het woonhuis en schuur
van kweker Van der Wiel. Aan het eind van de straat rechts de narcissenkokerij van G. van Parijs. Daar
tussenin heefteen andere kwekerswoning met schuur alweer plaats gemaakt voor een nieuw
kantoorgebouwtje van de Hobaho.
We zijn nu weer terug op de Haven. Ten noorden en oosten van de Hobaho en HBG-hallen treffen we geen
bollenerfgoed meer aan. Alleen aan de Grachtweg achter 83a en 85a vinden we nog twee bollenschuren
uit ca. 1930. Ze zijn als bollenschuur herkenbaar door de ventilatieroosters in de gevels, die voor de afvoer
van vochtige lucht zorgden bij het mechanische droogproces. De bollenschuren zijn als opslagplaats in
gebruik, hebben deels dichtgezette ramen, maar ze zijn aan het eind van hun bouwkundig leven.

Grachtweg 83a Lisse
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Samenvatting onderzoek Centrum-cluster B1, Lisse: Hobaho en omgeving
Gebied
Haven, Hobaho, Haven, Grachtweg, Schoolstraat, 1e Havendwarsstraat en omgeving tot Heereweg.
Bouwtijd:
1910–1930.
Ligging:
Bij realisering wegen en vooral waterinfrastructuur van groot belang.
Vitaliteit:
Diverse positieve herbestemmingen, waardoor het behoud van panden is gegarandeerd, twee oude
schuren in verval. Bollengerelateerde activiteiten lopen sterk terug (geen bollenbehandeling meer, zoals
drogen, pellen en prepareren, geen directe aanvoer van bollen meer, ook de handel via de veilingen loopt
terug door internet.
Negatieve ontwikkelingen:
Waterinfrastructuur verdwenen in 1961; de Hobaho verdwijnt; spoedig volgt een grote centrumwijziging.
Het gebied ligt in het winkelgebied, Lisse heeft een centrumfunctie wat betreft winkelvoorzieningen voor de
Bollenstreek.
Positieve ontwikkelingen:
Nieuwbouw schept kansen voor bijvoorbeeld behoud en herbestemming van de HBG en ander
bollenerfgoed. Ontdekking van het bollenschurenhofje in de 1e Havendwarsstraat, waarvan de woning met
schuur op no. 6 op de RCB-lijst staat. Een uitdaging bij nieuwbouw om dit te behouden.
Ruimtelijk-historische kwaliteit.
Dit cluster is ruimtelijk-historisch van groot belang. Het is voor één van de belangrijkste plekken op het
gebied van Bollenerfgoed van de Bollenstreek. De handel in bloembollen is hier tot ontwikkeling gekomen.
Lisse is het centrum van de bollenhandel. Hier was 't kloppend hart van de Bollenstreek (met soms
hartkloppingen i.v.m. de prijs van de bollen).
Aanbevelingen:
Probeer het HBG-gebouw te behouden en een nieuwe bestemming te geven. Laat iets zien van die
bloembollenhandel die hier vanaf de jaren ’30 plaatsvond.
Probeer in de nieuwe bouwplannen waterinfrastructuur terug te brengen, verwijzing naar de functie van
Gracht en Haven in het verleden.
Probeer het bollenschuur-hofje aan de 1e Havendwarsstraat 6 te integreren in de nieuwe centrumplannen.
Dit maakt een stedenbouwkundige vernieuwing veel interessanter dan als alles nieuw is bedacht.
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Veldwerk Centrum-cluster B4, Sassenheim-Centrum

In dit cluster gaat het om het gebied tussen de Hoofdstraat, Oude
Haven, Vaartkade, Bijweglaan, Kerklaan, Kastanjelaan, Molenstraat,
Concordiastraat en het begin van de Teylingerlaan.
Dit gebied ligt tussen twee doorgaande wegen, de Hoofdstraat en de
Parklaan. Het water, de Sassenheimer Vaart, dringt er ver in door tot
aan de Haven.
De Sassenheimervaart
We beginnen bij de Oude Haven, de bollenschuur op no. 1 is
verdwenen. Gelukkig is Oude Haven 13 nog behouden. De
centrumvernieuwing rukt op. Het complex van Frijlink van circa 1880 is
een beeldbepalend pand. Het is in gebruik als drogisterij van Dirx.

Bollenschuur van Frijlink, Oude Haven 13

Zijgevel van hetzelfde pand aan de Vaartkade

We gaan langs dit pand de Vaartkade op. Het pand Vaartkade 13 is gesloopt voor de centrumvernieuwing.
Aan de overkant is Kastanjelaan 14A, ook gelegen aan deze waterinfrastructuur. Deze schuur is nog in
volle glorie aanwezig. Het is een jaren ’30-schuur met stalen ramen en ventilatieopeningen aan de zijkant.
De voorgevel heeft nog deuren. Een zeldzaam exemplaar, zuinig op zijn! De schuur wordt nu gebruikt door
een bloemenarrangeur.
We komen in de Concordiastraat en zien de Sassenheimervaart en de nieuwbouw rond Kastanjelaan 14A,
die dapper stand houdt.
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Kastanjelaan 14a

Nieuwbouw aan de Concordiastraat, schuur Kastanjelaan

In de Molenstraat 2B vinden we een bollenschuur die na restauratie is herbestemd tot
appartementengebouw. Het pand ziet er prachtig uit, de natuurlijke ventilatiedeuren zijn intact gebleven in
de vrijwel onaangetaste, originele gevel. Het pand dateert van ongeveer 1900.
De ventilatiedeuren aan de zijgevel zijn herkenbaar dichtgemaakt (Zwarte Tulp Prijs 2009).

Molenstraat 2B

Bijweglaan 3

In de Bijweglaan op no. 3 staat een bollenschuur met mooie woning uit de jaren ’30 van de vorige eeuw.
De roosters zijn dichtgemetseld en de stalen ramen zijn vervangen door houten kozijnen.
Het pand wordt gebruikt door een bedrijf in scheepsbenodigdheden.

Kerklaan 31

Centrumvernieuwing Sassenheim

Op Kerklaan 31 is een bollenschurencomplex herbestemd tot werkplaats en kantoor voor een
aannemingsbedrijf. Dit complex wordt binnenkort gesloopt ten behoeve van woningbouw.
Hier stond op Kerklaan 23 een bollenschuur uit de jaren ’20 van de vorige eeuw: een tweelaagse
bollenschuur die kort na de Tweede Wereldoorlog al is herbestemd tot aardewerkfabriek Velsen (Delfts
blauw). Een aantal woningen en de oude bollenschuur maakten plaats voor een fraai nieuw centrum.
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Teylingerlaan 9A

Teylingerlaan 9A en 9B

Aan de Teylingerlaan 9, 9A, 9B vinden we drie oude bollenschuren, die soms onherkenbaar herbestemd
zijn tot winkel en bovenwoning, zoals op no.9, en soms nog enigszins herkenbaar zoals de luxe winkel.
Het laatste pand dat we bezoeken in dit centrum is Hoofdstraat
327, anno 1922. Dit bollenerfgoed is nog in goede conditie en in
hergebruik als berging bij de woning.

Hoofdstraat 327.
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Samenvatting Sassenheim centrum-cluster B-4
Gebied
tussen Hoofdstraat, Oude Haven, Vaartkade, Bijweglaan, Kerklaan, Kastanjelaan, Concordiastraat en begin
van de Teylingerlaan.
Bouwtijd
1880–1930.
Ligging
Bij het ontstaan van dit cluster zijn de kruising van wegen (Hoofdstraat, Teylingerlaan) en de
waterinfrastructuur (Sassenheimervaart en Haven) beide van belang geweest.
Vitaliteit
Diverse positieve herbestemmingen van bollenerfgoed. Hierdoor is 't behoud gegarandeerd. Er vinden geen
bollengerelateerde activiteiten meer plaats.
Negatieve ontwikkelingen
Door het bouwen van een geheel nieuw winkel-woonhart zijn enkele bollenschuren verdwenen. Sommige
bollenschuren hebben een nieuwe bestemmingen gekregen, waarbij veel herkenbare kenmerken verloren
zijn gegaan. De meeste herbestemmingen hebben in de jaren ’60 van de vorige eeuw plaatsgevonden.
Positieve ontwikkelingen
In de Molenstraat 2B zijn in 2007 op verantwoorde manier appartementen in een bollenschuur gemaakt.
Hulde aan de eigenaar. In het nieuwe centrum is nieuwe waterstructuur aangebracht. Er zijn plannen om
de haven te verbeteren.
Aan de Teylingerlaan no. 70 zijn in het Rijksmonument Papendrecht & Van der Voet, nu Monte Carlo
geheten, op een schitterende wijze appartementen in de bollenschuur gemaakt.
Er zijn ontwikkelingen rond Teylingerlaan 69, ook Rijksmonument aan de overkant, in samenhang met de
Ruïne van Teylingen en Panorama Tulipland in de bollenschuur van Westerbeek, Teylingerlaan 13 Voorhout.
Ruimtelijk-historische kwaliteit
Dit centrum-cluster van bollenerfgoed is historisch van groot belang. Sassenheim, nu gemeente Teylingen,
heeft aan de Teylingerlaan een lint van bollenschuren en kwekerswoningen, met als hoogtepunt
Teylingerlaan 70 en 69, vlakbij de Ruïne van Teylingen. De waterweg langs de Teylingerlaan eindigt in dit
centrumcluster, en gaat over in de Haven en Sassenheimervaart. Dit is een bijzondere ruimtelijke kwaliteit.
De waterinfrastructuur, die hier nog intact is, is in Lisse verdwenen.
Aanbevelingen
Wij doen het gemeentebestuur van Teylingen de volgende aanbeveling:
de ruimtelijke kwaliteit van dit centrum-cluster verstevigen, gekoppeld aan de Teylingerlaan. Dit kan door
het oudste pand uit 1880, Oude Haven 13 (Frijlink, beeldbepalend pand) en de bollenschuur aan de
Kastanjelaan 14 A (Regionale Collectie Bollenschuren, 1930, thans herbestemd tot opslag voor
bloemenarrangementen), te behouden en een nieuwe bestemming te geven.
Het is “stedenbouwkundig goud” om deze panden te integreren in centrumvernieuwingen. Het pand van
Frijlink is één van de oudste stenen gebouwen van het bollenerfgoed van de Bollenstreek. Als je hier de
waterinfrastructuur vernietigt, is dat een doodzonde.
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Veldwerk centrum-cluster B-6 Noordwijk

Dit cluster ligt op een kruising van de Voorstraat en de Douzastraat, twee oude wegen. Er is ook water
infrastructuur aanwezig: de Woensdagse Watering langs de Hoge Weg en het Sluispad.

De Voorstraat is een eeuwenoude verbindingsweg in de bollenroute

Voorstraat 107

Op Voorstraat 107 vinden we een bollenschuur uit de jaren ’20 van de vorige eeuw. Prachtig gerestaureerd
en herbestemd als mondhygiënepraktijk. De kleur van het pand is niet authentiek, de zijgevels geven het
originele beeld weer.

Voorstraat 114

Voorstraat 114 t/m 118
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Balken met gestopte houten deuvels

Spanten als de baleinen van een walvis

Aan de Voorstraat 114 tot en met 118 staan drie panden die alle drie Rijksmonument zijn. Het complex ligt
in het beschermde dorpsgezicht van Noordwijk. Het complex is gebouwd vanaf 1850 tot 1880, als
bollenschuur annex werkplaats en koetshuisje. In 1927 is het verbouwd tot bollenschuur met, vooral op de
verdieping, droogstellingen. Stalramen in de zijgevel verwijzen naar het bezit van paarden.
Het woonhuis ernaast op 116 en de schuur erachter op 116 A zijn eveneens Rijksmonumenten. Deze
bollenschuur dateert van circa 1880. In deze bollenschuur zitten verdiepingsbalken die afkomstig zijn uit
strandvondershout. De gaten in de balken, benodigd om deklasten vast te zetten, zijn gestopt met houten
deuvels, en deze zijn nog goed te zien. De eigenaar, W. van Eeden, vertelt verder nog dat de spanten lijken
op de baleinen van een walvis.

Voorstraat 116 en 114

De werkplaats op Voorstraat 114

Tussen no. 114 en 116 gaan we een poortje in. Achterin rechts vinden we het werkplaatsje van de oude
boerderij, die eerst diende voor het houden van paarden en later, vanaf circa 1880, voor de bollenteelt van
de familie Grullemans. Op dit binnenterrein op no.118 is een minder oud bollenschuurtje uit 1926
voorlopig nog in gebruik voor het drogen van bollen.

Stalraam in het boerderijtje achter no.114

Voorstraat 118

Dhr. W. van Eeden, eigenaar van Voorstraat 114-118, deelt mee, dat zijn familie rond 1912 eigenaar werd
van dit complex. De oorspronkelijke eigenaar, die deze gebouwen liet bouwen, was de Firma Grullemans,
die later uitbreiding zocht in Lisse.
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De familie Grullemans woonde op no. 120, hield wat paarden achter het woonhuis en ernaast, op no. 122
lieten ze rond 1900 een bollenschuur bouwen. Vanaf het binnenpleintje kun je de achterkant van dit pand
zien. Het was een enorme bollenschuur waar appartementen in gemaakt zijn.

De voorzijde van Voorstraat 122 en 120

De achterzijde van Voorstraat 122

W. van Eeden heeft een grote verzameling antieke werktuigen uit het bloembollenvak bewaard die dienden
voor het planten, rooien, drogen, pellen en selecteren van bloembollen, zoals stapelaars, sorteermachines,
drooggaasbakken, een pallettiller en een wanmolen.

W. van Eeden met een sorteermachine

Gaasbakken

Een droogmachine
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Steekwagentje

Stapelaar

Een bollenmand van vader R.B. van Eeden

Het veldwerk in dit cluster wordt beëindigd in de Douzastraat. Op no.2 vinden we een bollenschuur uit
ongeveer 1910 van de familie Hoogeveen.
Het pand is nog steeds in gebruik als gemengd agrarisch bedrijf, al bijna honderd jaar. Beneden worden
nog koeien gehouden. In de bijgebouwen worden wortelen bewaard.
Hier zien we zo'n beetje de oorsprong van het omgaan met bollen. Boeren die melkvee hielden en wel wat
zagen in het telen van bollen, verbouwden hun boerderij gedeeltelijk tot bollenschuur en maakten er
ventilatiedeuren in. Misschien was buurman Grullemans in de Voorstraat een voorbeeld voor Hoogeveen?

Douzastraat 2 Noordwijk: een tot bollenschuur verbouwde boerderij

De bollenboerderij is nog steeds in functie. Op de grond zijn wortelen gestort die als veevoer dienen
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Samenvatting Noordwijk centrum-cluster B-6.
Gebied
Kruispunt Offemweg, Douzastraat, Voorstraat.
Bouwtijd
1880–1926
Ligging
Kruispunt van oude doorgaande wegen.
Waterinfrastructuur was van belang. De Woensdagse Watering langs de Hogeweg en 't Sluispad nog
aanwezig.
Vitaliteit
Diverse vormen van positieve herbestemming in bollenerfgoed, hierdoor is behoud gegarandeerd.
In de Rijksmonumenten Voorstraat 114, 116 en 118 vindt nog (in geringe mate) bewerking van bollen
plaats. In Douzastraat 2 nog een gemengd agrarisch bedrijf gevestigd.
Negatieve ontwikkelingen
Er zijn geen negatieve ontwikkelingen waargenomen.
Het is de vraag wat er gebeurt met de Rijksmonumenten als de heer Van Eeden stopt met zijn bedrijf. De
bollenschuur uit 1880, Voorstraat 116A, is aan 't einde van zijn technische leven. Douzastraat 2 uit 1910
heeft een stevige opknapbeurt nodig.
Positieve ontwikkelingen
In de omgeving zijn oude panden afgebroken en in passende stijl weer nieuw gebouwd. Er heeft geen
grootschalige kaalslag plaatsgevonden. We vermoeden dat het feit dat het Van Eeden-complex
Rijksmonument is, stevig bescherming tegen kaalslag geeft.
Ruimtelijk-historische kwaliteit
In dit centrum-cluster is de bollenteelt begonnen bij boerderijen en groot geworden door het kweken en
behandelen van de bollen. De firma Grullemans heeft grote bollenschuren en kwekerswoningen gebouwd,
waarbij vanaf circa 1880 omgeschakeld werd op bollenteelt. Rond 1900 kwamen er weer nieuwe schuren
bij. De firma Van Eeden heeft het complex in 1912 verder geëxploiteerd.
Ook aan de Douzastraat zie je nog de omschakeling van boerderij naar bollenteelt.
De ligging aan oude doorgaande wegen en waterinfrastructuur heeft een grote ruimtelijk-historische
waarde.
Aanbevelingen.
Goed in de gaten houden hoe het met beide complexen gaat.
Het gemeentebestuur zou hiervoor alvast een visie m.b.t. herbestemming kunnen ontwikkelen.
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Veldwerk Centrum-cluster no. B-7 Rijnsburg.

(met dank aan P. Mens)

Dit cluster in Rijnsburg bestaat uit de panden Kanaalstraat 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 29 en 31 en
Burgemeester Meyboomstraat 1, 9, 11, 13, 25, 27 en 31.
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Wij werden op het spoor gezet door een publicatie van het Genootschap Oud Rijnsburg: ‘Rijnsburgse
kwekerswoningen uit bouwperiode rond 1930’, gemaakt door Peter Mens uit Rijnsburg, samen met Peter
Mastenbroek en Pieter-Jan Barnhoorn. Zij verkenden en inventariseerden deze panden om te kunnen
nagaan of ze konden worden aangemerkt als beeldbepalende elementen in Rijnsburg.
Mens c.s. komen tot de conclusie dat dit kwekerswoningen waren. We hebben zelf nader veldonderzoek
gedaan in de twee bovengenoemde straten om na te gaan of het hier om bollenerfgoed gaat.
We citeren, met dank aan Peter Mens, uit dit rapport.
In de bovengenoemde straten vinden we een centrum-cluster van kwekerswoningen met daarnaast of
daarachter een kleine schuur. Allen gelegen rond een groot binnenveld. Het zijn diepe kavels; achter de
woningen is ruimte genoeg voor het telen van groenten, bloembollen en bloemen.
De schuurtjes zijn klein, vergeleken bij de grotere bollenschuren in de Bollenstreek. De ligging nabij de
Langevaart en het Oegstgeesterkanaal als waterinfrastructuur lijkt niet van invloed te zijn op de ligging. Er
vond geen aanvoer over het water plaats. Het product werd in “de achtertuin” gekweekt.
Aan de namen van de eerste bewoners is te zien dat er vooral groentekwekers voor deze woningen in
aanmerking kwamen. Er was weinig verwantschap met de bollenkwekersfamilies in de noordelijke
Bollenstreek.

Kanaalstraat 3 (1926)

Kanaalstraat 5 (1926)

Kanaalstraat 7 (1927)

Kanaalstraat 9 (1926)

Kanaalstraat 11 (1926)

Kanaalstraat 13 (1927)
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Kanaalstraat 13 (1927)
De kwekerswoningen in de Kanaalstraat zijn van dezelfde typologie. Flinke woning, kleine schuur,
tweelaags, plat dak. Uit de bouwtekeningen en verleende vergunningen blijkt dat de meeste eerste
bewoners bloemenkwekers waren.
Als bollenschuurkenmerk zien we telkens een ventilatiedeur op de eerste verdieping, te bereiken vanaf de
openbare weg . Een hijsbalk ontbreekt. Het drogen van bollen geschiedde op natuurlijke wijze. Aan de
achterzijde zijn boven eveneens ventilatiedeuren. Bollen werden op stellingen te drogen gelegd. Deze
stellingen waren geen onderdeel van de constructie, zoals in de traditionele grotere bollenschuren elders
in de Bollenstreek.

Kanaalstraat 29 (1930)

Kanaalstraat 31 (1930)

In de Burgemeester Meyboomstraat vinden we wederom een cluster van kwekerswoningen met
bollenschuurtje, waarvoor hetzelfde geldt als voor de Kanaalstraat. Identiek en dezelfde soort eerste
bewoners.

Burgemeester Meyboomstraat 1 (1930)
“teelder” W. Zandbergen Jz.
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Burgemeester Meyboomstraat 11 (1930)
Eerste bewoner Colijn bloemenkoopman

Burgemeester Meyboomstraat 13 (1930)
Voor J. Ravensbergen Jz. bloemenhandelaar

Burgemeester Meyboomstraat 25 (1930)
Eerste bewoner H. Jongerius

Burgemeester Meyboomstraat 27 (1930)
Eerste bewoner G. van Zuilen.

Burgemeester Meyboomstraat 31 (1927)
1e bewoner C.J. v.d.Eykel Wz.
Dit hele centrum-cluster is tussen 1926 en 1931 gebouwd. Een enorme bouwexplosie!
Toen deze panden gebouwd werden, was dit gebied nog open; de Kanaalstraat heette de Buitenweg.
Vooral de Burgemeester Meyboomstraat werd al snel volgebouwd, door uitbreiding van het dorp met
woningen, een school, kerk enz. De Kanaalstraat heeft het langste kunnen genieten van open grond.
Bouwkundig zijn alle gebouwen in goede staat. Tegenwoordig zijn veel schuren nog in gebruik bij
bloemenhandelaren. Geconcludeerd moet worden dat dit centrum-cluster met kwekerswoning annex
bollenschuur een waardevol bollenerfgoed is, dat alleen in Rijnsburg voorkomt in deze typologie.
Functie van deze kleine schuren
De vraag is echter of het hier gaat om bollenschuren in het noorden van de Duin- en Bollenstreek of dat
deze kleine schuren een ander doel hebben gehad?
Rijnsburg is van origine een groentenproductiecentrum; dat betekent dat er kennis en vaardigheid bij de
tuinders was om een bederfelijk product in goede conditie op de markt te brengen. Door de komst van de
veiling hoefde de tuinder zich niet meer naar de markt in de stad te begeven om zijn waren aan de
consument aan te bieden; hij kon zich concentreren op zijn productie!
CHG
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Daarnaast is handelsgeest een kenmerkende eigenschap van de Rijnsburgers en zo zagen deze tuinders
dat hun groenten de ene week veel meer opbrachten dan in een andere week. Dit is afhankelijk van allerlei
factoren, maar met een goede marktobservatie moet er geld te verdienen zijn. Dus is het zaak dat het
geoogste product niet automatisch direct op de markt (d.w.z. naar de veiling) wordt gebracht, maar dat het
zo geconditioneerd kan worden bewaard dat een gunstiger moment kan worden afgewacht. Daarvoor is
accommodatie nodig en van de bollenkwekers een paar kilometer bij Rijnsburg vandaan (met name in
Noordwijk) kon men leren hoe dat het beste kon.
Bovendien legde men zich tevens toe op producten die zich daarvoor ook het beste leenden: peen, kool,
uien en vooral zilveruitjes! Maar deze tuinders gaan ook bollen kopen! Niet voor de handel in bollen maar
voor de productie van bolbloemen. De bollen worden opgeplant in een zgn. broeikas waar in de winter
gestookt wordt en waardoor de bol eerder dan van nature in bloei komt. Na verloop van ca. 6 weken na
opplant kunnen er bloemen geoogst worden en dat brengt op de veiling mooi geld op!
En zo kunnen er in de broeikas in de wintermaanden drie “trekken” tulpen plaatsvinden. Niet meer, want in
maart/april komen de buitenbloemen aan de markt en is het broeien niet meer lonend! Zo’n trek is dan
bijvoorbeeld 10.000 bollen maar de Rijnsburger koopt dan liever direct 30.000 bollen, dan kan hij ze
scherper geprijsd kopen. De 20.000 bollen die niet meteen opgeplant kunnen worden, kan hij ook in z’n
schuur bewaren.
Zo functioneren die Rijnsburgse schuren OOK als bollenschuren! Maar wel heel anders dan in de
noordelijke Bollenstreek. Daar worden de bollen geteeld die als uitgangsmateriaal dienen voor de broeierij
over de hele wereld, onder andere in Rijnsburg, en ook voor het planten in tuinen en parken. Daar zijn dus
veel grotere schuren voor nodig.
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Samenvatting Rijnsburg Centrum-cluster no. B-7
Gebied
Kanaalstraat 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 29, 31,
en Burgemeester Meyboomstraat 1, 9, 11, 13, 25, 27, 31.
Bouwtijd
1926–1931
Ligging
Bij realisering heette de Kanaalstraat Buitenweg. Het was open bollengebied.
Of de Langevaart destijds van belang was hebben we niet kunnen nagaan.
Vitaliteit
Het betreft hier een bijzonder complex kwekerswoningen met een kleine schuur ernaast of erachter.
Ze zijn in korte tijd gebouwd en zijn bijna identiek. De achtertuinen zijn groot.
Ze zijn gebouwd voor het tijdelijk opslaan van geoogste groenten en voor het bewaren van bloembollen
voor de winterbroeierij, maar waar nog geen opplantruimte voor was.
De schuren zijn nog volledig in gebruik, vaak als opslagruimte voor de bloemenhandel, of er is een andere
bestemming voor gevonden.
Negatieve ontwikkelingen
Geen.
Positieve ontwikkelingen
Doordat de schuren betrekkelijk klein zijn, zijn ze ook beter te onderhouden. Aangebouwd aan de woning
zijn ze multifunctioneel, ook als garage bij woning. Alles wordt uitstekend onderhouden.
Ruimtelijk -Historische kwaliteit
Ruimtelijk-historisch is dit een heel bijzonder en uniek centrum-cluster. Dit vinden we niet in de rest van de
Bollenstreek. Vermoedelijk heeft het bestemmingsplan destijds een belangrijke rol gespeeld om zoveel
bedrijfswoningen annex schuur mogelijk te maken. Heeft de gemeente bijvoorbeeld een verkavelingsplan
gemaakt? De wil om de economie na de Eerste Wereldoorlog op gang te brengen kan een rol gespeeld
hebben. De uitbreiding van het dorp ging bijna gelijk op met de bouw van deze kwekerswoningen.
Aanbevelingen
De gemeente Katwijk, waar Rijnsburg nu deel van uitmaakt, moet zuinig zijn op dit (bollen)erfgoed.
Je zou er gemeentelijke monumenten van kunnen maken, maar zeker is dat er een verhoogd
welstandstoezicht op moet gelden. Dat kan door expliciete opmerkingen over deze panden in de
welstandsnota op te nemen. Daarbij moet erop gelet worden dat de typische bollenschurenkenmerken
zoals ventilatiedeuren, roosters en hijsbalken, niet verwijderd mogen worden.
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C. Buitengebied-clusters van Bollenerfgoed
De grootste en visueel meest dominante clusters en ensembles zijn buiten de dorpen te vinden, op
kruispunten van verkeerswegen en waterwegen, in de vorm van voormalige zandvaarten.
1. Hillegom: Leidsevaart-cluster
(Kruispunt Noorder/Zuider Leidsevaart en Beeklaan/ Hillegommerbeek):
Beeklaan 1, 67, 70-72, 74-76, 90 en 92 en
Noorder Leidsevaart 1, 2a en 11 en
Zuider Leidsevaart 1, 2a, 3 en 3a.
2. Voorhout: ’t Soldaatje-cluster
(Kruispunt Jacoba van Beierenweg/ Teylingerlaan/ 's Gravendamseweg / Loosterweg):
Jacoba van Beierenweg 97 / 99 (’t Soldaatje) 150 A en
Loosterweg 2a 3, 5, 4, 4a en 8 (Rijksmonument met eromheen liggende herbestemde bollenschuren) en
Gravendamseweg 1,
Drechsberg 1 en 3.
3. Rijnsburg: Zandbergen-cluster
(Kruispunt Oegstgeesterweg/Rijnsburg):
Oegstgeesterweg 200, 200A, 200B, 206, 206A, 222 en 231.
We brengen deze clusters alle drie apart in beeld met ontstaansgeschiedenis, infrastructuur, bouwperiode,
eventuele herbestemming en huidige stand van het bollenerfgoed.
Aan het eind van elke beschrijving volgt per cluster een samenvatting over ligging, bouwtijd, vitaliteit,
negatieve en positieve ontwikkelingen, de ruimtelijk-historische kwaliteit en de aanbevelingen.

Buitengebied-cluster Ruigrok aan de Zuider Leidsevaart Hillegom
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Veldwerk Buitengebied-cluster C1, Hillegom: Leidsevaart-cluster

Het Leidsevaart-cluster ligt tussen Hillegom en De Zilk, op de kruising van weg- en waterinfrastructuur.
De Beeklaan, de verbindingsweg van De Zilk naar Hillegom, loopt langs de Hillegommer Beek en staat
haaks op de wegen Noorder- en Zuider Leidsevaart, gelegen langs de Haarlemmer Trekvaart, de 350 jaar
oude waterweg tussen Leiden en Haarlem (in de volksmond de Leidsevaart genoemd). De
Hillegommerbeek is in de loop der tijd gereconstrueerd en smaller gemaakt ten gunste van de Beeklaan.

Aanzicht vanuit De Zilk, langs de Beeklaan
(Hillegommerbeek), links de kerk van De Zilk

Aanzicht vanuit Hillegom langs de Beeklaan
(Hillegommerbeek), Rechts Beeklaan 70, 72, 74, 76

De brug over de Leidsvaart, ontmoetingsplek
van wegen en waterwegen

Het landschap langs de Zuider Leidsevaart.
Op de achtergrond de spoorlijn Leiden-Haarlem
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Zicht vanaf de brug op het landschap langs
de Noorder Leidsevaart

Beeklaan 67 bollenschuur ± 1936

Beeklaan 70 en 72. Woonhuis met bijbehorende tweelaags bollenschuur met plat dak.
Gebouwd in de jaren ’20 van de vorige eeuw. Nog steeds in bedrijf als bollenschuur

Beeklaan 74 -76: Huis Ter Beek, nog steeds in bedrijf als bollenbedrijf. De woning is rond 1890 gebouwd
als boerderij en later geschikt gemaakt en uitgebreid voor de bloembollenteelt. In het achterhuis zie je de
dichtgemetselde openslaande ventilatiedeuren, die rond 1930 later zijn vervangen door stalen ramen. Er
zitten ventilatieroosters onder en boven de ramen. Erachter een bollenschuur uit circa 1930. (RCB-lijst).

Beeklaan 90-92: woonhuis en
bollenschuur in dezelfde stijl. Beide
met mansardekap, bouwjaar ± 1935.
Bollenschuur en woonruimte onder één
dak. Vensters en deuren zijn
vernieuwd, maar nog herkenbaar als
bollenerfgoed. (RCB lijst)
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Beeklaan 92: Houten bollenschuur uit 1920. Woonhuis met bollenschuur, vooral aan achterzijde is dit nog
te zien. Het geheel is herbestemd tot woning en wordt goed onderhouden. De luiken zijn natuurlijk niet
origineel, maar wel leuk. (RCB lijst)
Aan de overkant van de Leidsevaart staat dit totaal
gerenoveerde woonhuis dat eens een bollenschuur was..
Alleen het ronde raam in de topgevel herinnert aan het
bollenverleden.
We gaan de Noorder Leidsevaart op. Van een afstand ziet
het er zo uit: Aan de overkant de hoek Beeklaan-Noorder
Leidsevaart. Noorder Leidsevaart 2 met een
onheilspellend bord ervoor. Op de voorgrond het witte
houten bollenerfgoed Noorder Leidsevaart 1 en rechts het
groene houten Beeklaan 92.

Noorder Leidsevaart 1, voorgevel
CHG
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De voorgevel van deze houten woning met bollenschuur uit 1910 is danig veranderd bij de volledige
herbestemming tot woning. Aan de zij- en achtergevel zie je de openslaande ventilatiedeuren nog, die
kenmerkend zijn voor de bollenschuur.

Noorder Leidsevaart 2 en 2a, met erachter de groene houten bollenschuur.
Het gaat hier vooral om het houten bollenschuurtje achter no 2a, gebouwd in 1910, met alle kenmerken
van het begin van de bouw van bollenschuren. Beneden een werkruimte en boven de droogschuur met
openslaande ventilatiedeuren. Rond dat schuurtje is de samenhang van dit cluster op het binnenpleintje
voelbaar, met Beeklaan 90 en 92, en de ‘buurvrouw’ Noorder Leidsevaart 1.
Rond 1995 werd Jos Warmenhoven samen met Herman van Amsterdam geïnterviewd voor 't
televisieprogramma van Gewest tot Gewest, om te wijzen op de waarde van ons bollenerfgoed. Hij pleitte
ervoor om hier een buitenmuseum Bollenerfgoed te maken, een hek eromheen te plaatsen en entree te
heffen. We gaan het binnenplaatsje wederom bezoeken.

Aanzichten van Noorder Leidsevaart 2A
Op het binnenplaatsje van Noorder Leidsevaart 2A heb je zicht op de zijgevel van Beeklaan 90 en de
achtergevel van Beeklaan 92 en de achtergevel van Noorder Leidsevaart 1.
We willen een poging doen om het groene schuurtje van Noorder Leidsevaart 2A elders te herbouwen.
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Zicht op achtereenvolgens de zijgevel van Beeklaan 90, de achtergevel van Beeklaan 92 en de achtergevel
van Noorder Leidsevaart 1.
We gaan de Noorder Leidsevaart nog wat verder op. Op no. 11 staat nog een schuur uit de RCB-lijst.
De eigenaresse vertelt dat de schuur al eerder is herbestemd als paardenstalling, maar dat die eigenlijk te
groot is om te restaureren. Het complex staat daarom te koop.
Wij adviseren de schuur apart van de woning te verkopen met 3 meter uitpad naar de openbare weg. De
paardenwei is groot genoeg om auto’s te parkeren en te draaien. We hebben de eigenaar hierover
schriftelijk advies gegeven.

Kwekerswoning Noorder Leidsevaart 11

Noorder Leidsevaart 11 in ’t landschap

De schuur erachter, beide uit 1926

Details van Noorder Leidsvaart 11:
een hijsbalk en een bollentrap

We gaan de Zuider Leidsevaart op. Op no. 1 en 3 vinden we twee bijna identieke woningen met halsgevel
en houten kroonlijst en gepleisterde friezen.
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Kwekerswoning op de Zuider Leidsevaart 1
gebouwd in ca. 1908

Zuider Leidsevaart 3 met links erachter de
bollenschuur op no. 3A

Achter no. 3 staat een wat vervallen grote
bollenschuur uit 1908. Het pand staat leeg

Aangebouwd links staat een bollenschuur uit
de jaren ’30, van W. Ruigrok Jz. Zo te zien nog
steeds als bollenschuur in gebruik

Achter de woningen en bollenschuren, beter te zien vanaf de Beeklaan, staat op Leidsevaart 2A de
machtige drielaagse bollenschuur van Ruigrok: een Rijksmonument sinds 1998. Op de eerste steen staat
J. Ruigrok Wz. 27 april 1906.
Het is een echte stellingenschuur, de stellingen vormen de dragende constructie van dak en vloeren; de
“honingraat” van de constructie. Aan de Beeklaan staat de oorspronkelijke boerderij die nu een
woonbestemming heeft. De schuur is gelegen aan de openbare weg en aan het water: de
Haarlemmertrekvaart en aan de achterkant de oude Molentocht. De ligging aan weg- en
waterinfrastructuur is van groot belang voor de sociaal economische geschiedenis van de regio.
Eigenaar kweker Ruigrok heeft de schuur niet meer nodig. Thans dient de schuur voor opslag. Die vindt
vooral plaats op de begane grond, de twee bouwlagen erboven staan leeg, daarin zitten nog de houten
bollenstellingen die de dragende constructie van het gebouw vormen.
Dit grote monument zou een nieuwe functie verdienen. De heer Ruigrok vertelt dat sinds de aanwijzing tot
Rijksmonument zich een aantal mensen heeft gemeld om een bestemming voor de schuur te zoeken. De
herbestemmingen zijn allemaal stuk gelopen op de slechte bereikbaarheid. De grote schuur is alleen
toegankelijk via de erven van de buren. Vroeger was dat geen probleem (ze heten daar in de buurt bijna
allemaal Ruigrok). Maar bij herbestemming is een zelfstandige toegankelijkheid nodig en moet er
geparkeerd kunnen worden. De bereikbaarheid zou gevonden kunnen worden vanaf de kant van de
Beeklaan, over buurmans bollengrond en met een brug over de Molentocht. Daarbij vormt dan de inrit
vanaf de drukke verkeersweg Beeklaan een probleem.
Ondanks deze moeilijkheden is het noodzakelijk dat de grote bollenschuur grondig wordt opgeknapt, maar
de grootte van de schuur vormt daarbij al snel een financieel probleem.
Wij hebben de eigenaar een positief advies gegeven voor herbestemming, waarbij de oplossing alleen
maar gevonden kan worden door een betere bereikbaarheid te bewerkstelligen. Door de bouw van een
nieuwe woning en een kas is de uitrit naar de Zuider Leidsevaart echter helaas geblokkeerd.
Op de volgende pagina een impressie van het gebouw en interieur van Leidsevaart 2A.
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Stalletje van naast gelegen herbestemde boerderij.

Hijsbalk boven ventilatiedeur in de grote schuur.

Opslag vindt vooral plaats op de begane grond

Ook dit is bollenerfgoed

Trap naar boven

Zijgevel met schuifdeur en originele ventilatiedeuren

Benzinepomp

Machtig rijst het
Rijksmonument op Zuider
Leidsevaart 2A op uit het
cluster.
Deze foto is genomen vanaf
de Beeklaan. Het witte
gedeelte is de herbestemde
boerderij
CHG
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Samenvatting Buitengebied-cluster C1: Hillegom, Leidsevaart-cluster
Ligging
Op de kruising van wegen: Beeklaan, Noorder en Zuider Leidsevaart en de oude vaarwegen
Hillegommerbeek en Haarlemmer Trekvaart- Leidsevaart.
Bouwtijd
1890–1936.
Vitaliteit
Een paar gebouwen zijn nog in gebruik voor de bollenteelt, een paar zijn herbestemd tot woning of privépaardenstal. De oudste bollenschuur (hout) op de Noorder Leidsevaart 2A staat in verval, het perceel is te
koop voor de bouw van twee woningen.
Voor het Rijksmonument Zuider Leidsevaart 2A uit 1906 is herbestemming nodig, maar het perceel is
vrijwel niet goed te ontsluiten voor derden.
Negatieve ontwikkeling
De Beeklaan is gereconstrueerd, waarbij de Hillegommerbeek smaller is gemaakt. Doordat het
Rijksmonument te veel ingebouwd en.slecht bereikbaar is, is het zoeken naar een nieuwe bestemming,
samen met onze werkgroep, regelmatig gestrand op de slechte bereikbaarheid.
Positieve ontwikkelingen
Beeklaan 70, 72, 74, 76, 90, 92 en 67 staan er prima bij. Zuinig zijn op deze rij.
De trots is het complex Huis Ter Beek, Beeklaan 74–76. Rijksmonumentwaardig.
Ruimtelijk–historische kwaliteit
Dit cluster in het buitengebied, in ontwikkeling gekomen door de wegen en vaarwegen die elkaar hier
kruisen, is nog steeds heel herkenbaar als Bollenerfgoed in het open bollenlandschap.
Dit cluster heeft een landschappelijke waarde en een hoge ruimtelijk-historische kwaliteit.
Aanbevelingen
- Het Leidsevaart-cluster dient vanwege de landschappelijke waarde en de hoge ruimtelijk-historische
kwaliteit opgenomen te worden in de Regionale Structuurvisie van Holland Rijnland en de Provinciale
Structuurvisie. Dit cluster kan als een ‘parel van de Bollenstreek worden gemarkeerd en beschermd.
- Er zouden mogelijkheden moeten worden gecreëerd om de bereikbaarheid van het Rijksmonument
Zuider Leidsevaart 2A te verbeteren over buurmans grond. Uitwegen op de Zuider Leidsevaart zijn nodig in
verband met het verkeer op de Beeklaan, anders is het over en uit.
- Als er weer mogelijkheden ontstaan om een Rijksmonument of gemeentelijk monument voor te dragen,
dan opteren wij voor Beeklaan 74–76: Huis ter Beek.
- In het kader van “meer waterberging”, zoals door 't Hoogheemraadschap Rijnland wordt bepleit, zou men
de Hillegommerbeek weer kunnen verbreden, zodat die weer als een oude vaarweg herkenbaar wordt en
de ruimtelijk–historische kwaliteit wordt verbeterd.
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Veldwerk Buitengebied-cluster C2, Voorhout: ’t Soldaatje-cluster

Dit cluster ligt op een belangrijk kruispunt van wegen: de Jacoba van
Beierenweg en de Loosterweg, die vanuit Voorhout naar Lisse lopen
over de noord-zuid lopende strandwal. Dwars hierop de Teylingerlaan
en ’s Gravendamseweg, die in oost-westelijke richting van Sassenheim
naar Noordwijkerhout lopen. Ook hier is de waterinfrastructuur
aanwezig, in de vorm van voormalige zandvaarten, die vanuit Lisse en
Sassenheim naar de binnenduinrand lopen.
Deze is uit historisch, economische en sociaal-geografische oogpunt
interessant. In de Middeleeuwen was dit al een kruispunt van
karrensporen en oude wegen naar de Ruïne van Teylingen, de
woonstede van Jacoba van Beieren ± 1200 ). Er lag een hoog duin, waar de galg was opgesteld, waar ter
dood veroordeelden opgehangen werden. Vandaar de naam Gerechtsberg, later verbasterd tot Drechsberg.
De gevangenis, die 200 meter verder, richting Voorhout ligt, is nog aanwezig. Het duin is afgegraven, maar
de kronkelende afwateringsbeekjes zijn ook in het bollenlandschap nog herkenbaar.
In de Napoleontische tijd, rond 1800, hadden de Franse soldaten hier een controlepunt, waar een soldaat
op wacht stond. Die controleerde onder andere op het
vervoeren van vee met besmettelijke ziekten (miltvuur).
Vandaar dat dit kruispunt van wegen en waterwegen nog
steeds ’t Soldaatje heet.
Rond 1900, toen de bollenteelt in opkomst was, was het
hier ook een logistiek knooppunt en zijn aan alle kanten van
het kruispunt bloembollenbedrijven gevestigd, die allerlei
types bollenschuren hebben gebouwd.
Uit het veldwerk blijkt hoe dit Soldaatje-cluster thans
functioneert en wat er nog van het bollenerfgoed over is.
We onderzoeken Jacoba van Beierenweg 99 ('t Soldaatje),
Loosterweg 3, 5, 2, 4, 4a en 8 (Rijksmonument) en wat er
om heen staat, zowel herbestemde als geheel vernieuwde
schuren.
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We benaderen het cluster vanuit Voorhout, links staat op Jacoba van Beierenweg no. 150 café ’t Soldaatje,
een nog goed florerende herberg uit 1898. Op no. 152 staat een daarmee samenhangende voormalige
smederij uit 1900, herbestemd tot woonhuis en werkplaats voor een aannemer. Rechts op de Jac. van
Beierenweg 99 staat de bollenschuur ’t Soldaatje.

Café’t Soldaatje (1898) Jac. v. Beierenweg
150 en de smederij op no. 152 (1900)

Nadering van kruispunt ‘t Soldaatje vanaf de
Jacoba Van Beierenweg in Voorhout

Zijgevel van Jac. van Beierenweg 99

Voorgevel en woonhuis Jac. van Beierenweg 99

Deze bollenschuur is gebouwd voor de fa. Zonneveld & Philippo en dateert uit 1926. Hij was oorspronkelijk
twee lagen hoog, later is de derde laag erop gezet. De fa. Colijn heeft het pand in 1973 en 1983
uitgebreid, onder andere met de stalen loods rechts. In 2000 is het hele complex gerenoveerd en
herbestemd tot kantoorruimte, verwant aan de agrarische sector. De oorspronkelijke stalen ramen zijn toen
vervangen door hout.
We staan midden op het kruispunt. Naar rechts, richting Sassenheim, is het open bollenlandschap goed te
zien, met de lintbebouwing langs de Teylingerlaan en de vele herbestemde bollenschuren. Aan de overzijde
zien we de bebouwing, eveneens herbestemde bollenschuren, aan de Loosterweg, richting Lisse.

Open landschap naar de Teylingerlaa;n
op de achtergrond twee bollenschuren
herbestemd tot kantoren
CHG

Zandvaart langs de 's Gravendamseweg, die het
overtollige water afvoert naar de Haarlemmertrekvaart.
Links de bollenschuur op Loosterweg 3-5
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We gaan richting Noordwijkerhout, de 's Gravendamseweg op.

Jac. van Beierenweg 150A, bouwjaar 1994.
Links langs de 's Gravendamseweg een
nieuw bollen(export) bedrijf, met een kunstwerk:
een megatulp op 't dak

's Gravendamseweg 1, gebouwd ± 1960

's Gravendamseweg 1, Kiepenkerl ca. 1960

Het oudste gedeelte achter het kantoor

Dit bollenschurencomplex is gesticht door de familie Van Reisen, in de jaren '20 van de vorige eeuw. De
oudste gedeelten die er nu nog staan dateren uit ca. 1950. Elke tien jaar werd het complex vergroot en
verbouwd, en daardoor aangetast, tot 1970, toen de grote stalen (export) bollenschuren gebouwd werden.
Het is als bollencomplex in gebruik en ligt uitstekend aan de doorgaande weg.
Op de hoek van de Loosterweg staat op no. 2A een autobedrijf met appartementen op de verdieping, dat
gevestigd is in een oude bollenschuur uit ongeveer 1920. In de jaren zestig werd de bollenschuur
herbestemd tot aardewerkfabriek “De drie klokken”. Jarenlang is er door verschillende eigenaren aan
verbouwd, zodanig dat er absoluut niets meer herinnert aan de bollenteelt, met uitzondering van de
hoofdvorm, tweelaags met zadeldak.
We draaien ons om en kijken naar Loosterweg 3 en 5.

Zandvaart langs Loosterweg 3 en 5.
CHG

Links Loosterweg 3; rechts Loosterweg 5.
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De bollenschuur van De Kiepenkerl op de vorige pagina was oorspronkelijk van de fa. Jacob L. van Reisen.
De witte schuur hierboven is in 1928 gebouwd voor de fa. Johan C. van Reisen. Een grote schuur in drie
bouwlagen: een echt bollenkasteel met een prachtige architectuur.
De schuur was een stellingenschuur, die in de jaren zestig onpraktisch werd. In de hoge schuur kwam toen
een tapijt ‘cash & carry’: de Tapijtschuur. Een vroege herbestemming dus.
In 1980 werd het lage gedeelte aan de Loosterweg 3 verbouwd tot woonwinkel. Momenteel zijn in het
gebouw een accountantskantoor en een woninginrichter gevestigd. Het is de bedoeling dat er op termijn
één of meer appartementen op de bovenste verdiepingen komen. Hierover heeft onze projectgroep advies
geleverd aan de eigenaren. Het voortbestaan lijkt hierdoor gegarandeerd.
Overigens: er staan hier nog meer schuren van de familie Van Reisen, want grootvader Piet had meerdere
zonen die de bollen in wilden en toen die, op hun beurt ook weer zonen kregen, leek het Piet wijzer om zijn
zonen ieder op zich zelf door te laten gaan. Hij had veel land rond de Drechsberg en hij deelde ieder een
deel toe. En zo kon ieder zijn eigen weg gaan en kon de band binnen deze bollenfamilie heel blijven... een
wijs besluit!
Tegenover Loosterweg 3 en 5 ligt een stukje weg: de Drechsberg genaamd. De plaats waar in vroeger
tijden terechtstellingen plaatsvonden: een galgenveld zoals al eerder gememoreerd.
Op Drechsberg no. 1 zien we een aan het water gelegen bollenschuur uit 1926, maar veel eenvoudiger dan
de hiervoor beschreven witte bollenschuur aan de overkant. Op de loskade, aan het water, is in de jaren
’60 een aanbouw geplaatst. Daardoor was het afgelopen met de aanvoer en afvoer per vaartuig .
Tegelijkertijd is de bollenschuur herbestemd tot siersmederij. Het pand functioneert al 40 jaar als
werkplaats voor dit bedrijf. In de zijgevel van het pand zie je nog de dichtgemetselde ventilatiedeuren of
toevoer voor bloembollen naar de bovenverdieping. Helaas is de schoorsteen van de stookinstallatie voor
het mechanisch drogen verdwenen.
Een mooie ontdekking doen we tijdens dit veldwerk op Drechsberg 3. Neen, geen galg, maar we stuiten op
een zeer gave kwekerswoning uit 1926, gebouwd voor de bollenkwekersfamilie Zonneveld. De eerste steen
is gelegd door Maria Zonneveld, oud 4 jaar; op 17 juni 1926. Het pand vertoont kenmerken van de
Amsterdamse School architectuur. Het is monumentwaardig.

Drechsberg 1.

De zijgevel van Drechsberg 1 (1926)

CHG
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Drechsberg 3; Kwekerswoning 1926.

Een mooi overzicht vanuit de Drechsberg.
Links no.3, daarnaast 1, op de kop Loosterweg 5.

Staande op de brug van de Drechsberg zie je richting Lisse een zandvaart, die gegraven is toen de duinen
hier werden afgegraven en die nu zorgt voor ontwatering van de bollenvelden. Ook aan de andere zijde van
de Loosterweg ligt een zandvaart, die richting Lisse loopt. Deze beide vaarten staan in verbinding met de
Haarlemmertrekvaart ofwel Leidsevaart. Op deze plek besef je hoe belangrijk dit knooppunt van water is
geweest. Wegen- en waterinfrastructuur gaan hier heel harmonisch samen. Dit punt is daarom van grote
landschappelijke waarde.

Loosterweg 4, 4a en 8 met waterinfrastructuur aan de achterzijde.

Waterinfrastructuur gezien vanuit Lisse.
Zicht op de Drechsberg.

Hier liggen de bollenschuren Loosterweg 4 en 4a en het Rijksmonument op no. 8.
De grote bollenschuur op Loosterweg 4-4a heeft twee bouwlagen met zadeldak en is gebouwd rond 1910
in opdracht van Leo M. van Reisen. De openslaande ventilatiedeuren zijn nog goed herkenbaar: die
dienden als natuurlijke ventilatie voor het drogen van de bollen. Ook de hijsbalk boven de deuren op de
verdiepingen is nog aanwezig. Gelukkig is het pand herbestemd voor een bedrijf in natuurstenen vloeren
en een adviesbureau op het gebied van binnenhuisarchitectuur. Er is ook een woning in het pand.

Voorzijde Loosterweg 4–4a.

CHG

Kopgevel Loosterweg 4 – 4a en zicht op het
open landschap richting Lisse.
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Loosterweg 8 (Rijksmonument) voorzijde

Aan de overzijde Loosterweg 23, een woning uit
1900.

Tot slot komen we bij het Rijksmonument Loosterweg 8, ook weer een Van Reisen-pand. Deze bollenschuur
is in 1925 in opdracht van P. van Reisen gebouwd door aannemer Kiebert uit Sassenheim. Kiebert was
familie van Van Reisens echtgenote en hij heeft veel schuren in dit cluster gebouwd.
Dit is een stellingenschuur, kenmerkend voor de bouw na 1905. Het dak en de vloeren werden gedragen
door de stellingen. De schuur is van het type 3: met droog-ventilatiedeuren en aangebouwde kantoren in
één laag. In deze schuur werden, heel innovatief, al liften aangebracht. Inpandig zit achter de voorgevel
een ‘koelkamer’ en een ‘vochtige kamer’, de zogenaamde hol- of boorkamer.
Groter bouwen vroeg om stevige muren, vooral op de hoeken. De hoekpenanten die als versterking van het
geraamte dienen, zie je hier als eerste toegepast. Ze zijn later door architecten als Leen Tol gebruikt bij de
‘bollenburchten’ aan de Teylingerlaan 70 in Sassenheim en Heereweg 30 in Lisse.
We beschrijven dit unieke bollenerfgoed wat uitvoeriger omdat het gebouw aan het eind van haar
agrarische leven komt. Dat vraagt om een nieuwe bestemming, bijvoorbeeld als woonappartementen.
Hopelijk is de verdiepingshoogte in het pand conform Bouwbesluit voldoende voor deze bestemming?
De technische staat van het gebouw is goed, maar er is onderhoud nodig.
Aan de noordzijde is de bollenschuur identiek aan de zuidkant. In de jaren 1950 zijn daar stalen hallen en
een kantoor met fraaie tuin aangebouwd. Het complex is nog steeds in gebruik voor de export van
bloembollen. Mocht men in de toekomst herbestemming overwegen, dan is dit een gouden plek,
vergelijkbaar met Heereweg 30 Lisse (Driehuizen) en Teylingerlaan 70 in Sassenheim gem. Teylingen.
(Papendrecht & Van der Voet, nu Monte Carlo). Deze grote bollenschuren zijn allebei Rijksmonument en
allebei herbestemd tot appartementen.

Het Rijksmonument Loosterweg 8 aan de
Achterzijde

CHG

Aan de achterzijde ontmoeten zandsloten uit
Lisse en Sassenheim elkaar. Een schitterende plek,
van belang voor behoud van waterinfrastructuur.
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]]
Loosterweg 8; Voor- en rechterzijgevel: de aanbouw met kantoor is origineel

Loosterweg 8; aanbouw rechterzijde

Loosterweg 8; detaillering

Rechterzijgevel opslagruimte

CHG
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Samenvatting Buitengebied-cluster C2: Voorhout, ’t Soldaatje-cluster
Ligging
Op de kruising van oude wegen, gelegen op de strandwallen: Jacoba van Beierenweg , Loosterweg ,
Teylingerlaan en 's Gravendamseweg en een knooppunt van voormalige zandvaarten uit Lisse en
Sassenheim, richting Noordwijkerhout, naar de Haarlemmer Trekvaart, de oude vaarweg tussen Leiden en
Haarlem (boezemwater).
Bouwtijd
1898–1926, maar ook uitgebreid in de jaren ‘50 en’60 van de vorige eeuw en in 1994.
Vitaliteit
Uit de bouwtijd blijkt wel dat het al 100 jaar lang een vitaal bollencluster is. Dit in tegenstelling tot een
aantal clusters die nog wel bestaan, maar waar het verwerken van bollen is teruggelopen, of zelfs geheel is
verdwenen. Het Rijksmonument Loosterweg 8 is nog volledig in gebruik voor de bollenverwerking.
Idem 's Gravendamseweg 1 en Jac. van Beierenweg 150A.
Al vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw hebben diverse herbestemmingen plaatsgevonden, soms
gerelateerd aan de bollenteelt (dienstverlening), soms niet.
Negatieve ontwikkelingen
Het Rijksmonument Loosterweg 8 krijgt op termijn een probleem wat betreft het gebruik. Deze dominante
drielaags bollenschuur heeft nog stellingen op de verdiepingen die nodig zijn als dragend onderdeel van de
constructie, maar die hergebruik inde weg staan. In de aanbevelingen komen we daarop terug.
Positieve ontwikkelingen
Hierboven is al omschreven dat ook na de hausse in de bollenteelt, in de jaren ’30 van de vorige eeuw,
nieuwbouw heeft plaatsgevonden in de agrarische sfeer, evenals in de periode 1950–1960 en 1994.
Je ziet de kracht van een bestemmingsplan: behoud van een gebied voor de bollenteelt en verwerking. Er
is geen nieuwbouw geweest voor niet-agrarische bedrijven. Het ontbreken van een industrieterrein, waar
exportschuren eigenlijk thuishoren, is vaak een reden geweest om toch maar nieuwbouw voor een massale
exportschuur toe te staan, zoals elders aan de Loosterweg is gebeurd. Dat heeft hier niet plaatsgevonden,
herbestemming van bollenerfgoed wel.
Ruimtelijk-historische kwaliteit
Dit cluster in het buitengebied van Voorhout, thans gemeente Teylingen, is van grote historische kwaliteit.
De ligging aan water en vaarwegen heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de bollenteelt.
Het gebied was in de Napoleontische tijd al een belangrijk kruispunt. Het is ook een kruispunt van de
strandwallen (noord-zuid) met een Oost-Westverbinding.
De ligging van dit vitale cluster in een nog open bollenlandschap, samen met de waterwegen, die nog
herkenbaar zijn in 't landschap, geeft het een grote ruimtelijk-historische kwaliteit.
Aanbevelingen:
* Wegens de bovenomschreven grote ruimtelijk–historische kwaliteit dient dit cluster te worden
gemarkeerd en beschermd in de diverse structuurvisies van de regio Holland Rijnland en de Provincie ZuidHolland.
* Aan het Gemeentebestuur doen we de aanbeveling positief te staan ten aanzien van herbestemming van
Loosterweg 8, als zich dat aandient. Slopen is onaanvaardbaar omdat het een Rijksmonument betreft.
* Samen met Loosterweg 3 – 5 – 4 – 4a, Drechsberg 1 – 3 en Jac. van Beierenweg 99 is dit een prachtig
cluster. De parel is het Rijksmonument, wees er gelukkig mee.
* Er zou gedacht kunnen worden aan het versterken van de waterinfrastructuur. Als het
Hoogheemraadschap van Rijnland pleit voor meer waterberging, dan zou men bij dit soort ensembles meer
water kunnen maken, i.p.v. de waterwegen te versmallen.
* Bij dit cluster is gebleken dat een agrarische bestemming beschermend werkt ten opzichte van andere
bebouwing. Een agrarische bestemming waarbij een mogelijke herbestemming voor ’t belangrijke
bollenerfgoed (bijvoorbeeld de Regionale Collectie Bollenschuren) geregeld wordt, is aanbevelingswaardig.

CHG
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Veldwerk Buitengebied-cluster C3, Rijnsburg: Zandbergen-cluster

Het laatste buitengebied-cluster ligt in Rijnsburg, op het kruispunt van wegen (Oegstgeesterweg,
Brouwerstraat) en waterwegen (de Vliet, die in verbinding staat met het Oegstgeesterkanaal).
Dit cluster is genoemd naar de familie Zandbergen, die hier al sinds 1900 woont en actief is in de
bloembollenteelt en - export. De nazaten wonen er nog steeds.
In een bredere publicatie zullen wij ingaan op de ontwikkeling van dit cluster met bijbehorende
familieverhoudingen en de bouw van het bollenerfgoed.

Overzicht van het Zandbergen-cluster rond 2000. Het grasveld was toen nog open, thans staat daar de
nieuwe woning van de familie Huib van Egmond op no. 200D.
Links de markante bollenburcht van N. Zandbergen, nu Van den Bosch: Oegstgeesterweg 206 A.
In het midden de schuur van N. Zandbergen (1923) op no. 204 B, thans rijtuigenmuseum Kuivenhoven.
Rechts daarnaast de bollenschuur (1908) van Zandbergen op no. 200B, met een stukje van de eerste
bedrijfswoning van Zandbergen op no. 200. Het veldwerk levert het volgende op.

CHG
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Kadastrale Kaart van het Zandbergen-cluster in Rijnsburg
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villa Zonnehoek (1934); een mooie
bedrijfswoning aan de Oegstgeesterweg
206

Oegstgeesterweg 206 A, prachtig gerenoveerde
bollenschuur (RCB) gebouwd in 1930 door Klaas
Zandbergen, thans herbestemd tot bedrijfsverzamelgebouw
voor Van den Bosch

Oegstgeesterweg 206A een echte “bollenburcht”

Oegstgeesterweg 204B

Oegstgeesterweg 200 en 200B

De bollenschuur op de Oegstgeesterweg 204B is in 1923 gebouwd voor de fa. N. Zandbergen. Deze
schuur werd in 1955 al omgebouwd tot schuur met ‘zakkenstellingen’, waarop de bollen niet meer los
gestort werden maar afgeteld in ‘kraftpapieren’ zakken die rechtop en open op stellingen werden
geplaatst, wachtend op het moment van verzending naar de klant. De stellingen werden goed geventileerd.
Daarna was het lang een reparatiewerkplaats (’n soort smidse).
In 2007 is het pand prachtig gerestaureerd door N. Kuivenhoven tot een (privé) koetsenmuseum. Hij mocht
er een woongedeelte bij bouwen, als hij de bollenschuur op eigen kosten renoveerde.
Deze bollenschuur heeft in 2008 de Zwarte Tulpprijs gekregen van het CultuurHistorisch Genootschap
Duin- en Bollenstreek. Rechts is de oudere schuur uit 1908 te zien.

CHG
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Oegstgeesterweg 200B

Oegstgeesterweg 200

Daarnaast op no. 200B staat nog een prachtig opgeknapte bollenschuur. Dit is de oudste bollenschuur die
dateert uit 1908. Deze schuur ligt recht achter de woning Oegstgeesterweg 200 en hoort hierbij.
De restauratie van de schuur is bijna klaar. De schuur is herbestemd als garages.
De kwekerswoning op no. 200 (rechterfoto) uit 1915 is in 2008 ook prachtig gerestaureerd.
Het totale Zandbergen-cluster is Rijksmonumentwaardig.

De Vliet in Rijnsburg
Het veldwerk gaat verder, waar ligt de waterinfrastructuur? En in hoeverre is die van belang geweest voor
het bloembollenbedrijf? Op deze foto’s is de Vliet vlakbij het Zandbergen-cluster te zien. De huidige
bebouwing aan dit water dateert vanaf 1920. Langzaam gaat het water over in een meer natuurlijke
omgeving richting het Oegstgeesterkanaal. De bebouwing wordt steeds minder dicht.
Het is aannemelijk dat de waterinfrastructuur voor het Zandbergen-cluster in de jaren ’30 van de vorige
eeuw al van weinig importantie was. De drang tot uitbreiding van het dorp met woningen ging ook hier
door. Het was eerst een buitengebied-cluster, maar al spoedig werd het opgeslokt door woningbouw.
De bollengrond langs de Vliet was minder geschikt, door overstromingen van de Rijn zit hier relatief veel
klei in de bodem. De iets hoger gelegen gedeelten bij het Zandbergen-cluster liggen op het zand en dat
betreft dus betere bollengrond. Dit zou een verklaring kunnen zijn dat aan de westkant van de
Oegstgeesterweg, langs de Vliet, veel meer bebouwing plaatsvond (slechte teeltgrond) dan ten oosten van
de Oegstgeesterweg (meer zandgrond). In de bredere publicatie, waarin ook de strandwallen (zand) en
slibgebieden (klei) aan de orde komen, kunnen we dit verifiëren
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Achterzijde Oegstgeesterweg 231

De Vliet, vlak voorbij Oegstgeesterweg 231

We varen de Vliet af, richting Oegstgeesterkanaal. We zien een bollenschuur op de Oegstgeesterweg 231,
en vlak daarna gaat 't water zijn natuurlijke gang, zonder bebouwing erlangs, richting het
Oegstgeesterkanaal.
Langs de Oegstgeesterweg gaan we evenwijdig aan de Vliet naar het Oegstgeesterkanaal. Links en rechts
zien we prachtige bebouwing: woningen en soms een boerderij, alles gebouwd tussen ca. 1900 en 1940.
Voor het bollenerfgoed is Oegstgeesterweg 231 van belang en ertegenover Oegstgeesterweg 222.

Oegstgeesterweg 231
voorgevel kwekerswoning.

Detail hijsbalk Oegstgeesterweg 231.

Achterzijde Oegstgeesterweg 231

Kwekerswoning + bollenschuur
Oegstgeesterweg 222.

Het pand aan de Oegstgeesterweg 231 is gebouwd rond 1900 en heeft in 2000 een ingrijpende
verbouwing ondergaan: toen zijn de openslaande ventilatiedeuren dichtgemetseld. De kwekerswoning
heeft gelukkig z'n originele uitstraling nog enigszins behouden, ook de hijsbalk is bewaard gebleven.
De ligging aan de Vliet heeft ons doen besluiten dit cluster (woning plus schuur) voor te dragen voor de
RCB-lijst.
Ernaast en erachter aan de Vliet , aan de overkant van 't water zijn boerderijcomplexen.
Aan de overzijde van de Oegstgeesterweg op no. 222 vinden we een kwekerswoning en een bollenschuur
uit 1925. De schuur heeft dichtgemaakte ventilatiedeuren en is herbestemd tot opslagplaats.
CHG

| Ruimtelijke linten en clusters van Bollenerfgoed in de Duin - en Bollenstreek

83

Samenvatting Buitengebied-cluster C3: Rijnsburg, Zandbergen-cluster
Ligging
Rijnsburg, thans gemeente Katwijk. Op het kruispunt van wegen, de Oegstgeesterweg en Brouwerstraat.
De nabijgelegen waterinfrastructuur is de Vliet, die in verbinding staat met het Oegstgeesterkanaal.
Bouwtijd
1906 – 1934.
Vitaliteit
Het is een heel vitaal emsemble. De kwekerswoningen Oegstgeesterweg no. 200 uit 1906 en de
kwekerswoning no. 206 uit 1934 staan er mooi gerestaureerd bij. De bollenschuur no. 200A (1907), 200B
(1923) en 206A (1930) zijn prachtig gerestaureerd en herbestemd tot resp. garages / berging,
rijtuigenmuseum en bedrijfsverzamelgebouw.
Er vinden geen bollengerelateerde werkzaamheden meer plaats.
Het cluster heet het Zandbergen-cluster omdat de fa. Klaas Zandbergen in 1906 hier de eerste
kwekerswoning en in 1907-1908 de bollenschuur heeft laten bouwen. De fa. N. Zandbergen en Zn heeft 't
bedrijf voortgezet en uitgebreid. Thans wonen er nog steeds nazaten Zandbergen.
Negatieve ontwikkelingen
Geen. Het ligt alleen niet meer in het buitengebied.
Positieve ontwikkelingen
Het bollenerfgoed wordt uitstekend onderhouden, er zijn geen gemeentelijke plannen tot woonbebouwing.
Ruimtelijk-historische kwaliteit
Voor deze zuidelijke kant van de bollenstreek is het Zandbergen-cluster, waarin je de opkomst van de
bollenteelt nog goed kunt ervaren, met kwekerswoningen en bollenschuren, uiterst belangrijk.
In de gemeente Katwijk was aan de Achterweg nog een klein cluster bollenerfgoed, dat is helaas gesloopt.
Op de grens van Wassenaar is ook bollenerfgoed verdwenen. Het ligt aan doorgaande oude wegen en een
vaarweg. De hele Oegstgeesterweg geeft een prachtig tijdsbeeld 1900 – 1949, met een diversiteit aan
bouwstijlen van boerderij tot villa's. Hierin past dit Zandbergen–cluster heel goed in de totstandkoming van
de bouwhistorie, het is een heel “afleesbare” straat, waarin het bollenerfgoed niet mag ontbreken. Het
heeft een hoge ruimtelijk – historische kwaliteit. Het is Rijksmonumentwaardig. Een markant punt voor de
zuidelijke Bollenstreek.
Aanbevelingen
In het bestemmingsplan of wellicht in de regionale structuur visie is het van belang dit cluster te noemen,
zodat er in de toekomst rekening mee wordt gehouden. Als de tijd rijp is, kan de Rijksmonumentenstatus
worden aangevraagd.
Het cluster is een belangrijke toeristische bezienswaardigheid. Dat is dan ook de reden dat wij dit in de
fietsroute langs linten en clusters in de Bollenstreek hebben opgenomen. Samen met de kwekerswoningen
met kleine bollenschuur in de Kanaalstraat en Burg. Meyboomstraat (centrumcluster) heeft de voormalige
gemeente Rijnsburg (nu gemeente Katwijk) een schitterend bollenverleden. Heel zorgvuldig mee omgaan
en kwaliteit benutten, is ons advies.
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Bollenerfgoed beknopt omschreven
Korte ontstaansgeschiedenis en huidig verloop
Bollenschuren zijn gebouwd als opslag- en werkruimte voor de bloembollenkwekers. Vanaf de achttiende
eeuw nam de bloembollenteelt een grote vlucht in het gebied ten westen en zuiden van Haarlem. Door de
toenemende verstedelijking verschoof de bollenteelt in de loop van de negentiende eeuw zuidwaarts naar
de afgegraven binnenduinen tussen Bennebroek, Vogelenzang, Noordwijk en Warmond.
In het begin was de bollenteelt hier een nevenverdienste van boeren. Bloembollen werden simpelweg op
bestaande boerenzolders opgeslagen. Vooral de groeiende export leidde eind negentiende eeuw tot
specialisatie en schaalvergroting én tot de ontwikkeling van een geheel nieuw type bedrijfsgebouw: de
bollenschuur. Daarin werden op houten stellingen de tulpen, hyacinten, narcissen en andere bloembollen
gedroogd. In de bollenschuur worden de geoogste bloembollen gesplitst in “leverbaar”en “plantgoed.” Het
plantgoed wordt geconditioneerd bewaard tot de planttijd in het najaar. Het “leverbaar” wordt
klaargemaakt voor verzending, met name naar buitenlandse klanten.
Typen bollenschuren
Tussen 1850 en 1890 werden kleine houten bollenschuren gebouwd en werden boerenschuren verbouwd
tot bollenschuur. Maar rond 1900 bleek dat je met het telen van tulpen, narcissen en hyacinten goed geld
kon verdienen, kwam de bollenteelt goed op gang en stapten veel tuinbouwers over op bloembollen. Deze
kwekers hadden behoefte aan een droogschuur op het land en ook aan pakschuren om de bollen te
kunnen verwerken. Er ontstonden bollenschuren van baksteen, gebouwd in één of meerdere bouwlagen,
met zadeldak, mansardekap en later een plat dak.
In de periode 1900-1950 veranderen de schuren van architectuur en worden er steeds groter schuren
gebouwd, met als absolute toptijd de periode 1925–1932. Aanvankelijk werd gewerkt met natuurlijke
ventilatie: de bollen werden gelucht door openslaande deuren en ramen. Toen rond 1925 sterkstroom in
de bollendorpen werd aangelegd, kwam de mechanische ventilatie in zwang en werden veel schuren
verbouwd of vervangen door een moderner exemplaar met kleinere ramen en ventilatoren.
We zien de opkomst van de bollenteelt verbeeld in bollenschuren. Je ziet aan de architectuur van
bollenschuren hoe er met bollen werd omgegaan. Vorm en functie zijn een architectonische eenheid.
Ook kwekerswoningen verschijnen rond die tijd: eenvoudige woningen voor de schuurbaas, maar ook
representatieve woningen voor de inmiddels meer welvarend geworden bollenkwekers. We noemen de
luxere uitvoering nu ‘bollenvilla's’. Daarnaast zijn er nog de schaftschuurtjes op het land, de stookhuisjes,
koelhuizen en ander gebouwen. Al dit gebouwde erfgoed van de bloembollencultuur noemen wij
Bollenerfgoed.
Behoud, bescherming en herbestemming
Ooit stonden er meer dan duizend bollenschuren in de Duin- en Bollenstreek, maar daarvan zijn er nu nog
maar zo’n 400 over. De oorspronkelijke agrarische bestemming van veel panden is vrijgegeven en door
uitbreiding van het dorp liggen veel bollenschuren en kwekerswoningen nu binnen de bebouwde kom. Ook
zijn al veel schuren en woningen gesloopt.
Sinds 1997 is door het Project Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed
gewerkt aan het inventariseren, waarderen en op de kaart zetten van
bollenschuren als belangwekkend cultuurhistorisch erfgoed. In 1998 zijn
elf bollenschuren aangewezen als Rijksmonument, die sindsdien worden
beschermd tegen sloop. In het boek “Beelden van Bollenschuren” (1998)
is aangetoond dat bollenschuren cultuurhistorisch erfgoed zijn.”
In 2006 is door de regio Holland
Rijnland en in overleg met de
betrokken gemeenten, de Regionale
Collectie Bollenschuren (RCB)
vastgesteld. Daarin komen in totaal
95 bollenschuren voor die uit cultuurhistorisch oogpunt voor de regio
van belang zijn. Op 50 daarvan zijn schildjes ‘Monumentale
Bollenschuur’ aangebracht. De laatste jaren zijn enkele schuren uit de
RCB-lijst op de gemeentelijke monumentenlijst gezet. Daarvan komen
er steeds meer voorbeelden. Maar de meerderheid van de RCBschuren is nog steeds vogelvrij. De bescherming van het Bollenerfgoed is boterzacht.
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Wat kan een gemeente doen om bollenschuren te behouden?
Formeel hebben gemeenten weinig mogelijkheden om Bollenerfgoed te behouden dat de eigenaar liever
wil afbreken. Een gemeente kan alleen een sloopvergunning weigeren als het pand een Rijksmonument of
Gemeentelijk Monument is. Als er geen monumentenbescherming is, heeft een gemeente dus zelfs geen
mogelijkheid om bollenerfgoed te behoeden voor sloop, dat zij zelf op de Regionale Collectie heeft gezet!
Sinds de vaststelling van de RCB-lijst zijn alweer enkele belangrijke schuren uit deze lijst gesloopt: in Lisse:
Nieuwstraat 20 (Marseille); in Hillegom: Stationsweg 154a (Keur); in Sassenheim: Hoofdstraat 79 (3
schuren Van der Voort/Fred de Meulder/Bakker) en in Warmond: Herenweg 90 (De Vroomen).
Omslag in denken
Bescherming alleen is evenmin een waarborg voor het behoud van de schuur,
zelfs al is het pand een monument. Want als er geen rendement uit het pand
komt, is er geen geld voor onderhoud en zal het alsnog vervallen. Behoud voor
de toekomst is het best verzekerd als de bollenschuur een (nieuwe) functie
krijgt.
In het boek “Nieuw Leven voor oude bollenschuren” (2006) heeft de
Projectgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed veel voorbeelden
gegeven van bollenschuren die op een succesvolle manier een nieuwe
bestemming hebben gekregen. Dit boek is een inspiratiebron voor eigenaren
van bollenerfgoed, maar ook voor overheden, architecten en
projectontwikkelaars.
Bij herbestemming zijn tientallen functies mogelijk: zoals wonen, kantoor, atelier, kinderdagverblijf,
naschoolse opvang, voedselbank, opvang voor gehandicapten of verslaafden, een locatie voor de
historische vereniging, bioscoop, theatertje, wijkverpleging, zorgsteunpunt, opslag en distributie, lokaal
voor computerles, muziek- of balletlokaal, ruimte voor de toneelgroep en vele andere mogelijkheden.
Juist als bij de gemeenten een vraag binnenkomt vanuit een financieel niet sterke sector, zoals de kunst en
cultuursector, dan zou men herbestemming van een bollenschuur kunnen bevorderen, door de kosten van
herbestemming te laten dragen door projectontwikkeling. Het vraagt om een omslag in denken.
Het ligt aan de individuele wethouders en ambtenaren of zij een poging willen doen om Bollenerfgoed te
behouden, door aan de eigenaar of de projectontwikkelaar te vragen om zo’n plan nog eens te
heroverwegen en een poging te doen het aanwezige bollenerfgoed te behouden en een nieuwe functie te
geven, in ruil voor hun medewerking aan de bouwplannen.
Bollenerfgoed en de relatie met het landschap
In de fietsroute “Fietsen langs Bollenerfgoed” (2009) is aangetoond dat het
Bollenerfgoed een toeristische en recreatieve waarde heeft. In dit boekje
wordt het bollenerfgoed beschreven in zijn context in het cultuurlandschap
van de Bollenstreek, dus in relatie tot de zandvaarten, hoge bruggen
(kwakels), kades en losplaatsen,
(afgegraven) strandwallen),
strandvlaktes, hoge wegen,
beukenhagen, etc.
In dit onderzoek willen we de waarde van
de linten en clusters van Bollenerfgoed
laten zien. Het gaat ons in dit onderzoek
uitsluitend om de gebouwde omgeving,
dus niet om de bovengenoemde, meer
landschappelijke cultuurhistorische
aspecten. Die komen in een aparte, bredere publicatie aan de orde
over de historische ontwikkeling van de bollenschuur en het overige
bollenerfgoed, de na–oorlogse ontwikkelingen in de bloembollenteelt
en –export en allerlei andere aspecten van het bollenvak, zoals de
verkoop, het drogen en koelen, onderwijs en aanverwante
bedrijvigheid, het werk op het land en een seizoenscanon van het
landschap van de Bollenstreek. Deze publicatie zal het
CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek in 2010 uitgeven.
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Meer weten over Bollenerfgoed?
Boek “Beelden van Bollenschuren” (1998)
Het cultureel erfgoed van de Bollenstreek 1850-1940. Uitgave: Museum De Zwarte Tulp in Lisse
(uitverkocht, maar aanwezig in alle gemeentehuizen en de openbare bibliotheken).
Nota Regionaal Bollenschurenbeleid (2005):
Beleidsnota, in februari 2006 aanvaard door de Regio Holland Rijnland. Hierin staat de Regionale Collectie
Bollenschuren en de gereedschapskist met beleidsinstrumenten voor behoud en herbestemming van
bollenschuren. Als PDF-bestand te vinden op www.bollenschuren.nl
Regionale Collectie Bollenschuren (RCB) (2006)
Collectie van ca. 100 bollenschuren in de Duin- en Bollenstreek die voor het nageslacht behouden moeten
blijven omdat zij een overkoepelend beeld geven van het Bollenerfgoed in de gehele regio.
De Collectie wordt periodiek geactualiseerd.
Vijf rapporten over Bollenschuren (1998)
Uitgave: Project Behoud en Herbestemming Bollenschuren (1998)
- Register Bollenschuren, A- en B-register van waardevolle bollenschuren uit 1998
- rapport Cultuurhistorisch Onderzoek: de ontwikkelingsgeschiedenis, kenmerken, typologie en waardering
van bollenschuren. (PDF-bestand op de website www.bollenschuren.nl)
- rapport Agrarische Inventarisatie (de hoofdstukken 5 en 6 staan op www.bollenschuren.nl)
- rapport Bouwkundig Onderzoek: de matrix ‘Handleiding voor het bepalen van de functiemobiliteit van
bollenschuren’ is opgenomen in de nota Regionaal Bollenschurenbeleid (PDF-bestand op
www.bollenschuren.nl)
- rapport Marktanalyse, Een marktverkenning naar de bestemmingswijziging van oude bollenschuren.
Rapport “Bollenschuren Revisited” (2002)
Terugblik op het project Behoud en Herbestemming Bollenschuren (1997-2001) waaruit blijkt dat,
ondanks de inspanningen van de Projectgroep, in vier jaar tijd een derde deel van de bollenschuren in de
streek is gesloopt, vervallen, door sloop bedreigd of aangetast door ondeskundige verbouwingen. De
belangrijkste clusters van bollenschuren staan hierin opgesomd, inclusief kaartjes.
Boek “Nieuw leven voor oude bollenschuren” (2006)
Voorbeelden van 25 bollenschuren die een nieuwe functie hebben gekregen als woning of bedrijfsruimte
en zo een tweede of derde leven hebben gekregen.
Fietsroute ‘Fietsen langs Bollenerfgoed” (2009)
Fietstocht door de Duin- en Bollenstreek, met veel informatie over 85 historische bloembollenbedrijven,
kwekerswoningen en ander erfgoed van de bloembollencultuur.
Database Bollenschuren
Bouwkundige informatie, bijzonderheden en foto’s van circa 400 nog bestaande bollenschuren in de Duinen Bollenstreek. De database is beschikbaar via het project Behoud en Herbestemming Bollenschuren.
Voor meer informatie: www.bollenschuren.nl
www.bollenschuren.nl
Website van het project Behoud en Herbestemming Bollenschuren. Hierop is nieuws en
achtergrondinformatie over het project en over bollenschuren te vinden: o.a. de registers, rapporten,
bollenschuren in de media, voorbeelden van herbestemming en een vraag- en aanbod-rubriek.
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Bronnen
* M. Popma en J. Guldemond: Beelden van Bollenschuren, Het cultureel erfgoed van de Bollenstreek
1850-1940. Uitgave: Museum De Zwarte Tulp in Lisse, 1998
* M. Popma: Cultuurhistorisch Onderzoek: de ontwikkelingsgeschiedenis, kenmerken, typologie en
waardering van bollenschuren. Rapport. Uitgave: Project Behoud en Herbestemming Bollenschuren (1998)
[Dit rapport is opgenomen op de bij dit rapport behorende CD-Rom]
* M. Popma: Register Bollenschuren, A- en B-register van waardevolle bollenschuren.
Rapport. Uitgave: Project Behoud en Herbestemming Bollenschuren (1998)
* E. Schulte: Bouwkundig Onderzoek bollenschuren. Rapport. Uitgave: Project Behoud en Herbestemming
Bollenschuren (1998)
* J. Beugelsdijk: Agrarische Inventarisatie. Rapport. Uitgave: Project Behoud en Herbestemming
Bollenschuren (1998)
* M. de Groot-Den Hartogh: Juridisch Onderzoek herbestemming bollenschuren. Rapport. Uitgave: Project
Behoud en Herbestemming Bollenschuren (1998)
* J. Schaap en H. van Grasstek: Marktanalyse, Een marktverkenning naar de bestemmingswijziging van
oude bollenschuren. Rapport. Uitgave: Project Behoud en Herbestemming Bollenschuren (1998)
* P. Nijhof en J. Warmenhoven: Bollenschuren Revisited. Rapport. Uitgave: Project Behoud en
Herbestemming Bollenschuren (2002)
* Naar een Regionaal Bollenschurenbeleid en een Regionale Collectie Bollenschuren. Beleidsnota.
Uitgave: Project Behoud en Herbestemming Bollenschuren (2005)
[Dit rapport is opgenomen op de bij dit rapport behorende CD-Rom]
* J. Warmenhoven, P. Nijhof en M. Bultink: Nieuw leven voor oude bollenschuren. Uitgave CHG, 2009
* M. Bultink en J. Hoekzema: Fietsen langs Bollenerfgoed. Een boeiende fietstocht van 52 kilometer langs
oude bollenschuren door de Duin- en Bollenstreek. Uitgave CHG, 2009
* Database Bollenschuren. Deze digitale database is beschikbaar via het project Behoud en
Herbestemming Bollenschuren van het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek.
* www.bollenschuren.nl. Website van het project Behoud en Herbestemming Bollenschuren.
* www.chg-duinenbollenstreek.nl
* K. van der Meer: De Bodemkartering van Nederland, Deel XI. De Bloembollenstreek.
Resultaten van een veldbodemkundig onderzoek in het bloembollengebied tussen Leiden en het
Noordzeekanaal. (Soil conditions in the Bulb district). Verslagen van Landbouwkundige onderzoekingen.
Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, Directie van de Landbouw, 1952.
- Cultuurhistorische Hoofdstructuur Duin- en Bollenstreek, Provincie Zuid-Holland, 2002 en geactualiseerd
in 2006). Digitaal te vinden op http://geo.zuid-holland.nl/geo-loket/kaart_chs.html
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Kaartmateriaal op CD Rom
Bij dit onderzoek ‘Linten en clusters van bollenerfgoed’ hebben wij in 2009 kaartmateriaal laten
vervaardigen van alle nog bestaande bollenschuren in het landschap van de Duin- en Bollenstreek.
De bollenschuren die door de Projectgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed in een database zijn
ondergebracht, zijn ingetekend op de Topografische ondergrond © Kadaster, Emmen.
Dit is gedaan door Bureau Het Vooruitzicht uit Delft.
Enkele van deze kaarten zijn afgedrukt op pag. 6, 9, 11, 12 en 33 van dit rapport.

Kaarten op CD
Bij dit rapport is een CD-Rom verkrijgbaar waarop de volgende kaarten staan:
1. Gekleurde totaalkaart Bollenschuren op de topografische kaart (zie pag. 6)
2. Gekleurde Totaalkaart Bollenschuren op de landschapskaart van Holland Rijnland (zie pag. 9)
3. Zwart-wit kaarten voor de volgende plaatsen: (zoals afgebeeld op pag. 11 en 12)
3a. Hillegom
3b. Lisse
3c. Sassenheim
3d. Noordwijkerhout
3e. Noordwijk
3f. Voorhout
3g. Katwijk-Rijnsburg -Valkenburg -Oegstgeest
3h. Warmond
3i. Wassenaar-Voorschoten-Leiden

Documenten op CD
Op de CD staan ook de volgende documenten:
A. een PDF-bestand van dit rapport
B. Cultuurhistorisch Onderzoek: de ontwikkelingsgeschiedenis, kenmerken, typologie en waardering van
bollenschuren. Rapport door M. Popma. Uitgave: Project Behoud en Herbestemming Bollenschuren (1998)
C. Naar een Regionaal Bollenschurenbeleid en een Regionale Collectie Bollenschuren. Beleidsnota.
Uitgave: Project Behoud en Herbestemming Bollenschuren (2005)
D. de bijgewerkte versie van de Regionale Collectie Bollenschuren (februari 2010).
Deze versie is onderwerp van bespreking geweest tijdens de bijeenkomst ‘Regionaal Bollenschurenbeleid
en de Greenport’ op 10 maart 2010 en kan dientengevolge nog zijn aangevuld en/of gewijzigd.
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