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Landschap, bebouwing en cultuur van de Duin- en Bollenstreek zijn sinds de late 19de 

eeuw bepaald door de bollenteelt. Zo is een gebied ontstaan dat letterlijk uniek is in de 

wereld. De bloemenpracht van het voorjaar trekt toeristen uit de hele wereld, maar ook 

buiten het ‘bollenseizoen’ is de streek aantrekkelijk.

Het gebouwde erfgoed van de bloembollencultuur speelt daarbij een belangrijke 

rol, met de bollenschuren als meest markante gebouwen in de streek. Behoud ervan 

gaat niet vanzelfsprekend. Sinds 1997 zet de Werkgroep Behoud en Herbestemming 

Bollenerfgoed zich in voor een tweede leven van bollenerfgoed dat zijn oorspronkelijke 

functie verliest. Door het geven van onafhankelijke, deskundige adviezen aan eigenaren, 

gemeenten of architecten, maar ook door het vastleggen van kennis in publicaties. Zo 

zijn er in het verleden diverse rapporten uitgebracht, maar ook op een breed publiek 

gerichte publicaties zoals ‘Nieuw leven voor oude bollenschuren’ (2006).

In de achterliggende jaren heeft de werkgroep tientallen adviezen uitgebracht over 

uiteenlopende thema’s en aspecten die aan de orde komen bij herontwikkeling en 

herbestemming. Al geruime tijd leefde binnen de werkgroep het plan om uit deze 

objectgerichte adviezen algemene uitgangspunten en aanbevelingen voor de praktijk 

te formuleren.

Het afstudeerproject van Bollenstreker Martijn Kromhout aan de Hogeschool 

Inholland Haarlem was een mooie kans om aan dit voornemen samen invulling te 

geven. Vanuit een afstudeerstageplek bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 

Amersfoort kon Martijn landelijke herbestemmingskennis combineren met de regionale 

praktijkervaringen van de Werkgroep.

De resultaten zijn vastgelegd in de voorliggende handreiking ‘Bollenerfgoed, een beeld 

voor de toekomst’. Een praktische en beknopte handreiking voor herbestemming van 

bollenerfgoed. De auteur is voor de inhoud verantwoordelijk, maar de Werkgroep heeft 

deze als bijdrage aan de publicatie redactioneel bewerkt tot de voorliggende tekst. Zo 

is in gezamenlijkheid een publicatie gemaakt, die de werkgroep een ruim gebruik in de 

praktijk toewenst!

Peter Nijhof, lid van de Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed 

onderdeel van het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek. 
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De Duin- en Bollenstreek wordt gekenmerkt door haar bollenerfgoed. Overal in de 

dorpen en in het landschap zijn bollenschuren en andere bedrijfsgebouwen te zien, die 

verband houden met de bloembollencultuur. Dit bollenerfgoed toont de ontwikkelingen 

in teelt en handel van bloembollen en bepaalt mede de identiteit van de 

Duin- en Bollenstreek. 

Helaas gaat er steeds meer van dit bollenerfgoed verloren. Door de gebouwen een 

nieuwe functie te geven kan aan dit bollenerfgoed een nieuwe toekomst worden 

geboden. Maar nieuwe functies stellen nieuwe eisen aan een gebouw, zoals extra 

daglicht of meer wooncomfort. Met kennis van zaken kunnen dit soort veranderingen 

op een goede manier worden vormgegeven, met respect voor de historische en 

architectonische waarden van het bollenerfgoed.

Met deze handreiking, die is geschreven als onderdeel van mijn afstuderen 

aan Hogeschool Inholland te Haarlem, hoop ik het herbestemmingsproces van 

bollenerfgoed te verduidelijken en te stimuleren. Dit door middel van uitgangspunten 

en praktische tips.

Graag wil ik dit voorwoord gebruiken om mijn dank te betuigen aan mijn begeleider 

vanuit de opleiding Bouwmanagement & Vastgoed, Jos van Dam, voor de ondersteuning 

en sturing tijdens mijn afstudeertraject. Tevens wil ik mijn begeleider bij de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed, Peter Nijhof, bedanken voor zijn niet aflatende kritische blik 

en advies. Daarnaast wil ik alle leden van de Werkgroep Behoud en Herbestemming 

Bollenerfgoed bedanken voor hun medewerking en advisering. Als laatste wil ik graag 

de publieke en private partijen bedanken, die hun medewerking hebben verleend aan 

het realiseren van deze handreiking.

Ik hoop dat deze handreiking een bijdrage kan leveren aan het succesvol herbestemmen 

van bollenerfgoed en ik wens u veel leesplezier toe.

Martijn Kromhout 

30-1-2014
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Elk jaar wordt door de Werkgroep Behoud en Herbestemming 

Bollenerfgoed van het CultuurHistorisch Genootschap 

Duin- en Bollenstreek de Zwarte Tulp-prijs uitgereikt. 

De Zwarte Tulp-prijs is bestemd voor eigenaren van 

bollenschuren in de Bollenstreek, die hun pand op een goede 

manier hebben behouden, of een nieuwe bestemming 

hebben gegeven. De prijs bestaat uit een oorkonde van 

de Werkgroep en een speciale plaquette met de tekst 

‘Monumentale bollenschuur’.



Het belangrijkste cultureel erfgoed van de Duin- en Bollenstreek is het bollenerfgoed. 

Onder bollenerfgoed vallen onder andere oude bollenschuren, bedrijfsgebouwen en 

woningen van bloembollenkwekers en handelaren. Veel van dit bollenerfgoed, met 

name de bollenschuren, is geschikt voor herbestemming. Maar herbestemming van dit 

bollenerfgoed komt door allerlei omstandigheden vaak onvoldoende van de grond. 

Er is in het verleden reeds onderzoek verricht, maar het ontbreekt aan een compleet 

overzicht van de praktijk van herbestemming van bollenerfgoed.

In het kader van de afstudeerfase van de opleiding Bouwmanagement & Vastgoed is er 

onderzoek gedaan naar herbestemming van oude bollenschuren. Aan de hand van dit 

onderzoek is deze handreiking opgesteld voor herbestemming van bollenerfgoed. 

Deze handreiking bevat uitgangspunten en praktische tips voor het herbestemmen en 

in stand houden van bollenerfgoed.

In hoofdstuk 1 wordt uitgelegd wat bollenerfgoed eigenlijk is en welke typen 

bollenschuren er te onderscheiden zijn. Hoofdstuk 2 bevat een algemene waardestelling 

voor bollenerfgoed: waarom is bollenerfgoed vanuit historisch oogpunt waardevol? 

Hoofdstuk 3 is vooral bedoeld voor gemeenten, dit hoofdstuk bevat handvatten voor 

de vormgeving van een stimulerend herbestemmingsbeleid binnen het kader van 

het bestemmingsplan en de structuurvisie. In hoofdstuk 4 wordt het oriëntatieproces 

behandeld; het gaat hier onder meer over welke partijen de eigenaar het best kan 

betrekken bij de herbestemming en welke onderzoeken de eigenaar van te voren kan 

laten doen. Hoofdstuk 5 ten slotte behandelt het ontwerpproces; het bevat algemene 

uitgangspunten voor ontwerpen die recht doen aan de cultuurhistorische waarden van 

het bollenerfgoed.

De bijlagen bevatten meer informatie over onder meer de wet- en regelgeving, 

financieringsmogelijkheden en adressen van nuttige partijen. Ook vindt u er een 

verklarende woordenlijst.

Inleiding
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Onder bollenerfgoed vallen volgens de Werkgroep Behoud en Herbestemming 

Bollenerfgoed alle gebouwen die met de teelt en verwerking van bloembollen te 

maken hebben. De bollenschuren zijn hierbij het belangrijkst, maar ook woningen van 

bloembollenkwekers en handelaren, veilinggebouwen, onderwijsgebouwen, koelhuizen 

en schuurtjes op het land worden gerekend tot bollenerfgoed. In de Duin- en Bollenstreek 

hebben tussen de 1000 en 1500 bollenschuren gestaan, die vooral in de periode van 1880 

tot 1960 dienst hebben gedaan voor de bloembollencultuur. 

1. Bollenerfgoed
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Maar wat zijn nou eigenlijk bollenschuren? Simpel gezegd zijn bollenschuren 

gebouwd als opslag- en werkruimte voor de teelt en verwerking van bloembollen. 

Of zoals rond 1900 werd gezegd, ze zijn gebouwd voor de ‘berging der bloembollen’. 

In een bollenschuur werden de bloembollen gedroogd op houten stellingen. Deze 

droogstellingen namen het grootste deel van de schuur in beslag. Tevens vormden 

deze droogstellingen ook veelal de draagconstructie van de bollenschuren. Soms 

zijn deze stellingen nog intact, maar meestal zijn ze vervangen door een inpandige 

staalconstructie. Naast de droogstellingen was er een werkruimte om de bollen te pellen, 

te sorteren en te verpakken en een kantoor voor de directie en de administratie.

In de tweede helft van de 19de eeuw bestonden er nog geen speciale bollenschuren. 

Soms werd de zolder van een woning of een bijhorende schuur geschikt gemaakt om 

bollen op te slaan. Ook werden soms agrarische schuren of veeschuren omgebouwd 

naar bollenschuren. 

Vanaf circa 1880 begon men met het bouwen van aparte bollenschuren, die hun 

uiterlijke kenmerken danken aan de manier van werken in de schuur. Met name de 

wijze van ventileren kenmerkt de architectuur van een bollenschuur. Oudere 

bollenschuren hebben verdiepingshoge ventilatiedeuren, die opengezet konden 

worden, zodat de bollen door de wind gedroogd werden. Nieuwere schuren hebben 

kleine ramen of helemaal geen ramen, omdat een ventilatiesysteem de bollen droogde 

en op de juiste temperatuur hield. De komst van elektriciteit in de Duin- en Bollenstreek 

is hierbij bepalend geweest, want die is noodzakelijk voor mechanische ventilatie. 

Vanaf 1925 werd in de Bollenstreek een elektriciteitsnet aangelegd. Sommige plaatsen 

in het buitengebied werden pas na de Tweede Wereldoorlog aangesloten aan dit 

elektriciteitsnet. De ontwikkeling rond de ventilatie is zeer bepalend geweest voor de 

architectuur van bollenschuren. Hierdoor is aan de buitenkant van een bollenschuur te 

zien hoe er binnen werd gewerkt. 

Ventilatie van bollenschuren kan dus in twee typen worden ingedeeld:

- Natuurlijke ventilatie, kenmerkend zijn de grote ventilatiedeuren/-ramen;

- Mechanische ventilatie, kenmerkend hiervoor zijn de kleine ramen of het

 ontbreken van ramen in de gevel.

1.1 BOLLENSCHUREN
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De architectuurgeschiedenis van de specifiek als bollenschuur gebouwde panden 

kan grofweg onderverdeeld worden in zes tijdperken. Elke periode kent zijn eigen 

stijlkenmerken, die teruggevonden worden in de typologie van de bollenschuren. 

Bij het onderverdelen van de bollenschuren wordt gelet op onder andere het aantal 

bouwlagen, de dakvorm en de uiterlijke kenmerken zoals de ventilatiedeuren. 

De typen kort samengevat:

1.2 TYPEN BOLLENSCHUREN

Type 1

Type 2 Type 3

Type 4

Type 0

Type 5

Type Periode Bouwlagen Dak Ventilatie Gevel

0 Voor 1890 1 of 2 Zadel- of mansardekap Natuurlijk Divers

1 1850-1890 1 of 2 Zadel- of mansardekap Natuurlijk Hout

2 1890-1900 2 Zadel- of mansardekap Natuurlijk Baksteen

3 1900-1925 2 of 3 Plat dak Natuurlijk Baksteen

4 1925-1950 2, 3 of 4 Plat dak Mechanisch Baksteen

5 1945-1965 2, 3 of 4 Ronde, platte, zadeldaken Mechanisch Baksteen



Bij herbestemming van bollenerfgoed en met name die van bollenschuren, is het 

belangrijk rekening te houden met de cultuurhistorische waarden. De Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed hanteert bij de waardebepaling de volgende criteria:

1. Cultuurhistorische waarde;

2. Architectonische waarde;

3. Ensemble- en situationele waarde;

4. Herkenbaarheid;

5. Zeldzaamheid. 

Al deze criteria zijn in het volgende hoofdstuk geconcretiseerd voor bollenerfgoed.

2. De waarde van bollenerfgoed
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Het bollenerfgoed in de Duin- en Bollenstreek vormt de weerslag van de bollencultuur 

in het verleden. In een periode van 100 jaar is de manier van werken in een bollenschuur 

in hoog tempo veranderd. Ook de gebouwen werden daaraan aangepast. Dat maakt 

een bollenschuur uit 1900 anders dan een bollenschuur uit 1960. Deze veranderingen in 

architectuur van bollenschuren zijn vooral te wijten aan de verandering van de manier 

van drogen van de bollen. Er kan worden vastgesteld dat het landschap van de Duin- en 

Bollenstreek er totaal anders had uitgezien zonder het bollenerfgoed.

Het bollenerfgoed vormt een tastbaar document van de geschiedenis van de 

Duin- en Bollenstreek. Afhankelijk van de bouwstijl, de plek in het landschap en de 

ontwikkelingsgeschiedenis vertellen ze verhalen over bijvoorbeeld de maatschappelijke, 

sociaaleconomische, landschappelijke of technische ontwikkelingen.

De cultuurhistorische waarde van bollenerfgoed wordt niet alleen uitgedrukt 

door materiële zaken, maar ook door immateriële zaken, zoals de werkwijze in de 

bollenschuren en de overgeleverde kennis en verhalen. Bij behoud van bollenerfgoed 

zijn deze twee kanten onlosmakelijk met elkaar verbonden.

2.1 CULTUURHISTORISCHE WAARDE
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De eerste bollenschuren waren meestal zeer eenvoudig van architectuur. Van decoratie 

was bij deze schuren nauwelijks sprake. Naarmate de bollenteelt groeide tot een 

bloeiende economische bedrijfstak, ontstond er meer behoefte aan bouwkunst 

binnen het bollenerfgoed. Sommige kwekers wilden door middel van de esthetiek van 

hun bollenschuur laten zien hoe welgesteld zij waren. Hierdoor kwam er binnen de 

architectuur van bollenerfgoed ruimte voor ornamenten en detaillering. De schuren 

kregen door deze bouwkunst steeds meer uitstraling. Vaak werd de naam van het 

bedrijf groot in of op de gevel aangebracht. Langzamerhand werden kenmerken van 

bouwstijlen zichtbaar bij de bollenschuren. Bijvoorbeeld Art Deco en Amsterdamse en 

Haagse school.

Volgens architect Jos Warmenhoven is de architectuur van een bollenschuur ‘zuivere 

architectuur’ en dus goede architectuur. De reden hiervoor is dat vorm en functie in het 

gebouw samenkomen, aan de buitenkant is te zien waar het gebouw voor heeft gediend 

en hoe er binnen in het gebouw werd gewerkt.

2.2 ARCHITECTONISCHE WAARDE

Werken in een bollenschuur

Kwekerswoning C. Colijn te Voorhout (1902)
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Niet alleen een bollenschuur op zich kan een historische waarde hebben, ook de 

functionele en visuele verbondenheid met haar omgeving en de samenhang met 

bijhorend bollenerfgoed of andere bollenschuren spelen een belangrijke rol in 

deze waarde.

Bollenerfgoed is in de loop der tijd in het landschap ontstaan volgens een bepaald 

patroon, waarin zogenoemde linten en clusters te herkennen zijn. Bollenschuren staan 

nooit op een toevallige plek, er is altijd een sterke samenhang met de omgeving. Vaak 

liggen bollenschuren en ander bollenerfgoed langs een doorgaande weg en aan de 

destijds speciaal voor het bollenerfgoed gegraven waterwegen, dit zijn de linten. Langs 

deze linten hebben zich clusters van meerdere bollenschuren gevormd, vaak op de 

belangrijkste kruispunten van wegen en waterwegen. Deze clusters zijn zowel binnen 

als buiten de bebouwde kom nog te vinden. Het aantal bollenschuren in een dergelijk 

cluster kan variëren van enkele schuren (minimaal drie) tot clusters van vele schuren. 

Deze linten en clusters dragen bij aan de bewustwording van de 

ontstaansgeschiedenis van de Duin- en Bollenstreek. De groei en het beeld van de 

bloembollencultuur vanaf circa 1850 tot heden zijn nog steeds herkenbaar. 

In een onderzoek van de Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed van 

het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek worden drie typen linten en 

clusters onderscheden:

- Type A: Lintbebouwingclusters;

- Type B: Centrumclusters;

- Type C: Buitengebiedclusters.

2.3 ENSEMBLE EN SITUATIONELE WAARDEN 
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Bij type A, een lintbebouwingcluster, ligt het bollenerfgoed gespreid, met 

woonbebouwing ertussen. Dit bollenerfgoed ligt veelal langs een verbindende 

infrastructuur, bijvoorbeeld een doorgaande weg. Een dergelijk lint kan een paar 

kilometer lang zijn, zoals de Loosterweg in Lisse, maar kan ook 20 kilometer lang zijn, 

zoals de Rijksstraatweg te Sassenheim die doorloopt tot aan de Rijksstraatweg in 

Bennebroek. Lintbebouwingclusters vallen nog te onderscheiden in drie soorten:

- Gesloten lintbebouwing, hierbij is de lintbebouwing grotendeels aan elkaar 

 gegroeid en is het achterliggende bollenland bijna niet meer zichtbaar;

- Eenzijdige lintbebouwing, in dit geval is de bebouwing slechts aan één zijde 

 van de weg;

- Open lintbebouwing, hier heeft een lint een meer open karakter behouden.

Type B, een centrumcluster, is gelegen binnen de bebouwde kom. Hierbij is sprake van 

een sterke concentratie van bollenerfgoed. Behalve bollenschuren staan hier onder 

andere woningen van bloembollenkwekers en handelaren en veilinggebouwen. 

Deze concentratie bevindt zich bij een centrumcluster binnen een cirkel met een straal 

van 100 meter. 

Type C is een buitengebiedcluster. Dit is een sterke concentratie van bollenerfgoed 

buiten de bebouwde kom, in een situatie zoals bij type A is omgeschreven. Deze 

concentratie van bollenerfgoed bevindt zich binnen een cirkel met een straal van 100 

tot 150 meter.
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De herkenbaarheid van een bollenschuur verleent het object een meerwaarde. Het gaat 

hierbij zowel om de herkenbaarheid van het exterieur als de herkenbaarheid van 

het interieur.

 EXTERIEUR

De belangrijkste kenmerken van de herkenbaarheid van het exterieur van een 

bollenschuur verschillen per type, zoals omschreven in hoofdstuk 1.1. Het belangrijkste 

herkenningskenmerk van een bollenschuur zijn de grote ventilatiedeuren of de kleine 

stalen raampjes. Door middel van dit kenmerk valt per schuur te definiëren of men in de 

schuur gebruik maakte van natuurlijke ventilatie of mechanische ventilatie. Het drogen 

bepaalt in grote lijnen de herkenbaarheid van het exterieur van de bollenschuur. 

2.4 HERKENBAARHEID
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De schuren met de kleinere raampjes, waaruit blijkt dat er gebruik werd gemaakt 

van mechanische ventilatie, zijn vaak kolossaler en vierkanter dan de schuren die 

gebruik maakten van natuurlijke ventilatie. Daarnaast werden er bij deze type schuren 

ventilatieroosters toegepast. Deze roosters waren nodig om een overschot aan lucht in 

de schuur, bij het verwarmen van de bollen, kwijt te raken.

Andere belangrijke herkenningskenmerken zijn de dakvorm en het materiaalgebruik van 

de schuur. Bij de oudste types werd gebruik gemaakt van een zadel- of mansardekap, 

bij de latere types van een plat dak. Daarnaast werd bij het eerste type bollenschuur 

gebruik gemaakt van hout als bouwmateriaal, daarna werd baksteen toegepast.

Een ander kenmerk van het exterieur is een hijsbalk, waarmee de bollenmanden naar 

boven werden gehesen. Deze hijsbalk is vaak niet meer aanwezig, omdat bij de invoering 

van een lift in de bollenschuur de hijsbalk meestal werd verwijderd.

De ventilatiedeuren en de kleinere stalen raampjes

Ventilatierooster Hijsbalk
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Naarmate er meer gebouwen verdwijnen, wordt bollenerfgoed steeds zeldzamer. 

Zeker als er nog maar weinig exemplaren van een bepaald type, uit een bepaald periode 

over zijn. Ook de bouwmaterialen en de bouwtechniek kunnen zeldzaam zijn. 

De zeldzaamheid kan gelden voor een bollenschuur op zichzelf, maar kan ook schuilen 

in een grotere context waarin de bollenschuur bestaat. Zoals omliggend bollenerfgoed, 

of een volledig cluster met meerdere bollenschuren.

Herbestemming van bollenerfgoed kan ertoe leiden dat bollenerfgoed blijft bestaan, 

maar kan ook leiden tot het verlies van historische waarden en onderdelen. Bijvoorbeeld 

doordat authentieke vloeren en wanden plaats hebben gemaakt voor

‘strakke’ wanden en ‘nette’ vloeren. In het ontwerpproces moet rekening worden 

gehouden met deze karakteristieke eigenschappen van het bollenerfgoed.

2.5 ZELDZAAMHEID
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 INTERIEUR

Het herkenningspunt van een bollenschuur aan de binnenzijde zijn de droogstellingen, 

die veelal de draagconstructie van een bollenschuur vormen. Helaas zijn veel van deze 

droogstellingen verdwenen uit de bollenschuren. Deze droogstellingen zijn dan 

meestal vervangen door een interne staalconstructie, om zo ruimte te creëren voor 

de nieuwe functie.

Na de komst van elektriciteit en het drogen door middel van mechanische ventilatie 

werd de vraag ‘hoe kom ik aan warmte?’ interessant. Er werden toepassingen voor 

bedacht zoals geulen onder de vloer waar warme lucht ingeblazen werd, die door de 

stellingen naar boven werd geblazen. Later werd er geforceerd lucht van bovenaf door 

de stellingen heen geblazen, meer lucht dan eigenlijk mogelijk was. Door middel van de 

roosters aan de buitenzijde werd de overdruk verminderd. 

Het verticale transport binnen de bollenschuur vormt ook nog een herkenningspunt, de 

trap en de lift bleven bijna altijd nog intact en zijn nog aanwezig in een bollenschuur.

Ook de indeling van de bollenschuur vormt een herkenningskenmerk. Sommige 

bollenschuren hebben drie verschillende compartimenten. De schuur zelf, voor het 

drogen en het bergen van de bollen, een werkruimte om de bollen te pellen, te sorteren 

en te verpakken en een kantoor voor de directie en de administratie. Dit onderscheid in 

ruimten werd pas belangrijker en beter zichtbaar bij de groei van de export van 

de bollen.

Droogstelling en een trap in een bollenschuur 



De bijzondere waarden van bollenerfgoed worden beschermd door de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en, wanneer het een Rijksmonument betreft, door de 

Monumentenwet 1988. Daarnaast kunnen de gemeenten een belangrijke en stimulerende 

rol spelen bij het herbestemmen en behouden van bollenerfgoed in hun gebied. Zij 

hebben inmiddels tientallen bollenschuren aangewezen als gemeentelijk monument. In 

het bestemmingsplan kan de gemeente bepalen welke vormen van herbestemming zijn 

toegestaan en in de stuctuur- of toekomstvisie kan de gemeente anticiperen op hoe zij 

om wil gaan met leegstaand bollenerfgoed.

3. Het ruimtelijk beleid
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Voor de gemeenten is het belangrijk om voorbereid te zijn op verzoeken voor 

herbestemming en verbouwing van, wel of niet monumentaal, bollenerfgoed. Het 

bestemmingsplan biedt niet altijd genoeg aanknopingspunten om correct op deze 

verzoeken te reageren en eigenaren de ondersteuning te geven die ze nodig hebben. 

Gemeenten zijn verplicht om een structuurvisie op te stellen. Een structuurvisie bevat 

de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van het betreffende gebied en de 

hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid. De structuurvisie 

is geen vrijblijvende visie en moet een zekere realiteitswaarde hebben. Daarbij moet 

aangegeven worden hoe de voorgenomen ontwikkelingen kunnen worden gerealiseerd.

In deze structuurvisie kunnen gemeenten een visie ontwikkelen op de vraag hoe zij 

willen omgaan met het vrijkomen van bollenerfgoed, of in het algemeen gebouwen 

met een cultuurhistorische waarde. Gemeenten met een actief en anticiperend beleid 

voor vrijkomend of leegstaand bollenerfgoed maken vaak weloverwogen keuzes met 

betrekking tot sloop en behoud en zijn succesvol in het creëren van nieuwe functies in 

dit bollenerfgoed. Ook biedt een actieve aanpak mogelijkheden om herbestemming 

van bollenerfgoed te combineren met een mogelijke herontwikkeling van de 

directe omgeving.

Een structuurvisie bevat altijd een uitvoeringsprogramma dat aangeeft hoe de 

gemeente uitvoering denkt te geven aan de gestelde doelstellingen. Soms bevat het een 

beeldkwaliteitsplan voor het stedelijk of landelijk gebied. Dat kan een goede impuls zijn 

voor het behoud van de cultuurhistorische kwaliteit van het bollenerfgoed.

3.1 STRUCTUUR- EN TOEKOMSTVISIE 
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3.2 BESTEMMINGSPLAN

De gemeente kan de structuurvisie planologisch vastleggen in het bestemmingsplan. 

Daarmee kan de gemeente onder meer zorgen voor een goede bescherming van 

het bollenerfgoed en voor het creëren van ruimte voor nieuwe functies. Bij de 

herbestemming of verbouwing van een bollenschuur is de eigenaar gebonden aan de 

gemeentelijke regels uit het bestemmingsplan. Een bestemmingsplan is een juridisch 

bindend documenten voor zowel de overheid als voor burgers en bedrijven. In een 

bestemmingsplan worden de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vastgelegd voor een 

gebied. Een bestemmingsplan is een gemeentelijk document. Wanneer het Rijk en de 

provincie een bestemmingsplan opstellen, wordt het een inpassingsplan genoemd.

Het bestemmingsplan regelt dus het gebruik van gronden en gebouwen in het 

beschreven gebied. Het geeft de huidige toegestane en toekomstige bestemmingen van 

de gronden en gebouwen weer. Bollenschuren hebben veelal nog een bestemming voor 

‘agrarische doeleinden’.

Voor eigenaren is het bestemmingsplan van belang, omdat lang niet altijd alle nieuwe 

functies voor een bollenschuur zijn toegestaan. In het bestemmingsplan kunnen regels 

opgenomen zijn voor bijvoorbeeld de bescherming van het cultuurhistorisch landschap. 

In het welstandsbeleid of in een beeldkwaliteitsplan kunnen aanvullende regels zijn 

opgenomen voor de herbestemming of verbouwing van bollenerfgoed.

Bollenschuur Driehuizen te Lisse (1922)
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Uit een interview met een wethouder van de gemeente Lisse blijkt dat deze gemeente 

bollenschuren ziet als een element van de bollencultuur in het algemeen. Zij zien de 

bollenschuren als interessante objecten met genoeg waarde om te behouden.

In de Toekomstvisie Lisse 2020 wordt herbestemming dan ook gezien als een kans, de 

gemeente is bereid om bij herbestemming optimaal mee te werken aan de 

bijhorende procedures. 

Wel worden de aanvragen van geval tot geval bekeken, niet alle nieuwe functies zijn 

wenselijk in de structuurvisie en het bestemmingsplan van de gemeente. Met name in 

het buitengebied kan dit een probleem vormen, de bollenschuren in het buitengebied 

staan bijna altijd midden in het open bollenveld en vallen dus op. De gemeente wil dit 

open karakter van het bollenlandschap behouden en zal dus een nieuwe functie, waarbij 

veel bedrijvigheid plaatsvindt of veel auto’s geparkeerd staan, proberen te weren. De 

gemeente zal proberen hiervoor een geschikte oplossing te vinden in overleg met de 

welstands- of de monumentencommissie.

Elke gemeente in de Duin- en Bollenstreek heeft haar eigen beleid met betrekking tot 

bollenschuren, maar over het algemeen ligt de visie van de gemeenten niet ver uit 

elkaar. Een eenduidig beleid met betrekking tot herbestemming van bollenschuren

is er niet, maar elke gemeente houdt zich wel aan de hoofdlijnen van het 

Regionaal Bollenschurenbeleid. 

3.4 GEMEENTE LISSE
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In 2005 is de nota Regionaal Bollenschurenbeleid opgesteld door de Werkgroep 

Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed, in samenwerking met tien gemeenten in 

de Duin- en Bollenstreek. Het bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 

heeft hiervoor in 2004 opdracht gegeven, opdat de meest waardevolle bollenschuren 

behouden blijven.

In de nota staat de Regionale Collectie Bollenschuren vermeld. Dit is een dynamische 

collectie met circa 100 bollenschuren, die uit bouwkundig en cultuurhistorisch oogpunt 

voor de gehele Duin- en Bollenstreek van waarde zijn. Deze collectie is opgesteld op 

basis van gezamenlijke criteria. De Regionale Collectie Bollenschuren geeft een beeld 

van de bouwgeschiedenis en het gebruik van bollenschuren door de jaren heen. 

De Regionale Collectie Bollenschuren is overigens geen monumentenlijst, want de 

bollenschuren op de lijst worden niet formeel beschermd tegen sloop of aantasting. 

Gemeenten en particulieren moeten elkaar erop aanspreken dat de bollenschuren uit de 

Regionale Collectie zo goed mogelijk behouden worden. 

Behalve de Regionale Collectie Bollenschuren is in de nota een scala aan 

beleidsinstrumenten verzameld voor het behouden en herbestemmen van 

bollenschuren. Op die manier is er een eenduidig regionaal beschermings- en 

herbestemmingsbeleid tot stand gebracht. 

Het Algemeen Bestuur van de regio Holland Rijnland heeft in februari 2006 besloten 

de nota als bouwsteen te gebruiken bij de Regionale Structuurvisie Holland 

Rijnland. De nota is ook doorgestuurd naar de gemeenteraden, met het verzoek de 

beleidsuitgangspunten te betrekken bij het gemeentelijk beleid op het gebied van 

ruimtelijke ordening en cultuurhistorie.

De nota Regionaal Bollenschurenbeleid en de Regionale Collectie Bollenschuren zijn 

te vinden op de website van de Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed, 

www.bollenerfgoed.nl. 

3.3 REGIONAAL BOLLENSCHURENBELEID



In het oriëntatieproces is de voorbereiding het belangrijkste aspect. De voorbereiding 

is cruciaal voor een goede uitkomst. De eigenaar van het bollenerfgoed kan voordat hij 

begint aan de herbestemming meerdere verdiepende onderzoeken uitvoeren om zo 

voldoende kennis te krijgen van de mogelijkheden tot herbestemming. Als de eigenaar 

vroeg contact opneemt met de juiste partijen wordt duidelijk wat wel en niet mogelijk is.

4. Het oriëntatieproces
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De eerste stap is het betrekken van de juiste partijen in het beginstadium van de 

herbestemming. Om tot een goedgekeurd plan te komen, is kennis, inbreng en advies 

van externe partijen nodig. Dit met betrekking tot bijvoorbeeld vergunningprocedures, 

financieringsconstructies, de bouwkundige en architectonische opgaven en 

mogelijkheden voor de verbouwing van het bollenerfgoed. Het is verstandig om 

deze externe partijen - zoals de architect, de bouwhistoricus, de gemeente en de 

Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed - op tijd bij elkaar te brengen. 

Tijdens een vooroverleg kunnen ervaringen en kennis worden uitgewisseld. Vanuit 

het programma van eisen van de eigenaar kunnen de partijen dan gezamenlijk 

de financieringsmogelijkheden onderzoeken en voorwaarden creëren voor een 

optimale bouwvoorbereiding. Op deze wijze komt er een compleet plan op tafel 

en kan een bouwhistorisch onderzoek worden voorbereid. Het is verstandig om 

een dergelijk overleg te plannen voordat de omgevingsvergunning (en mogelijk de 

monumentenvergunning) wordt aangevraagd. Op deze manier worden verassingen 

achteraf voorkomen.

Voor een goed herbestemmingsplan is relevante kennis benodigd. Kennis over 

bollenerfgoed algemeen en over het betreffende bollenerfgoed is te vinden bij 

provinciaal en regionaal georganiseerde instellingen, zoals de Werkgroep Behoud en 

Herbestemming Bollenerfgoed, bij gemeentelijke archieven en bij de Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed. Bijlage 4 geeft een overzicht van nuttige adressen voor 

deze informatie.

Behalve deze kennis is het verstandig om te werken met partijen die ervaring hebben 

met het herbestemmen en verbouwen van bollenerfgoed. Een goede architect, die 

betrokken is bij bollenerfgoed, heeft oog voor zowel de benodigde nieuwe ingrepen als 

voor de cultuurhistorische waarde van het bollenerfgoed. Ook is het van belang dat bij 

constructieberekeningen een constructeur wordt betrokken, die ervaring heeft met het 

vervangen van de draagconstructie in oude bollenschuren.

Zowel de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) als de gemeenten geven geen 

advies met betrekking tot architectenkeuzes. Een eigenaar kan informatie vinden op 

de website van de Bond Nederlandse Architecten (BNA) of de Vereniging Architecten 

Werkzaam in de Restauratie (VAWR). De Werkgroep Behoud en Herbestemming 

Bollenerfgoed kan wel een advies geven met betrekking tot de architectenkeuze. 

4.1 BETREK VROEG DE JUISTE PARTIJEN 
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4.2 VERKENNEND ONDERZOEK

In het verkennend onderzoek is het mogelijk de wensen, (financiële) mogelijkheden en 

benodigde vergunningen in beeld te brengen. In het verkennend onderzoek kan ook 

de historie van het erfgoed worden verzameld. Kennis van het bollenerfgoed draagt bij 

aan begrip en respect voor de cultuurhistorische waarde van het bollenerfgoed. Deze 

kennis kan worden verkregen door het plegen van bouwhistorisch en bouwkundig 

onderzoek. De RCE raadt eigenaren en ontwikkelaars aan zich al vroeg te oriënteren en 

de benodigde verkennende onderzoeken uit te voeren of laten uitvoeren.

 ORIËNTATIE OP DE VERGUNNINGVERLENING 

Voor de meeste veranderingen aan bollenerfgoed is een vergunning nodig. 

Voor herbestemming en verbouwing is een omgevingsvergunning in elk geval 

verplicht. Wanneer het bollenerfgoed een monumentale status heeft, is een 

monumentenvergunning verplicht. Zonder een dergelijke monumentenvergunning is 

een omgevingsvergunning niet van kracht.

De omgevingsvergunning kan digitaal worden aangevraagd bij de betreffende 

gemeente. Meestal is de gemeente vergunningverstrekker, in Wabo-termen het 

‘bevoegd gezag’. Het is aan het bevoegd gezag om te beslissen in welk geval een 

vergunning verplicht is en wanneer niet; dit ligt aan de aard en intensiteit van de 

verbouwing. De gemeente zal het verbouw- of herbestemmingsplan toetsen op 

meerdere beleidsterreinen, naast de omgevingsvergunning toetst zij dit bijvoorbeeld 

ook nog aan het bestemmingsplan en de milieuwetgeving. 

Voor archeologische rijksmonumenten is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de 

vergunningverlener, zij dient hier namens de Minister van OCW. Er is een mogelijkheid 

dat niet alleen het bollenerfgoed zelf, maar ook het terrein waarop het bollenerfgoed 

zich bevindt, een archeologisch monument is. De vergunningaanvraag zal dan via de 

gemeente bij de RCE terecht komen. 

Bijlage 2 van de handreiking bevat meer informatie over de Wabo, de Monumentenwet 

1988 en het Bouwbesluit 2012.
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 CULTUURHISTORISCH EN BOUWHISTORISCH ONDERZOEK

Bouwhistorisch onderzoek is een methode om de (bouw)geschiedenis van een 

gebouw vast te stellen en vast te leggen in een rapportage. Het onderzoek bestaat 

onder andere uit het opmeten, documenteren en interpreteren van een gebouw en zijn 

onderdelen. Het onderzoek wordt veelal uitgevoerd door een onafhankelijke instelling 

of bureau. Bouwhistorisch onderzoek laat zien wat het verhaal van het gebouw is, wat 

de cultuurhistorische waarde zijn van het gebouw en wat de kansen zijn 

bij herbestemming.

Meer informatie over het bouwhistorisch onderzoek kan gevonden worden in de 

Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek (bijlage 5 van de handreiking).

 BOUWKUNDIG ONDERZOEK

Voordat er een definitief plan wordt opgesteld, is het belangrijk om te weten hoe het 

gebouw is geconstrueerd en wat de bouwkundige staat van het bollenerfgoed is. Om 

onaangename verassingen tijden de verbouwing te voorkomen, is het verstandig eerst 

te onderzoeken hoeveel herstelwerkzaamheden er nodig zijn en welke kosten daaraan 

verbonden zijn. Een complete bouwkundige opname draagt bij aan het behoud van 

zoveel mogelijk historisch materiaal. Bij het uitvoeren van het bouwkundig onderzoek is 

het van belang om uit te gaan van passende materialen en herstelmethoden.

 HAALBAARHEIDSONDERZOEK

Om een duidelijk inzicht te krijgen in de (financiële) haalbaarheid van een 

bestemmingswijziging en verbouwing is een haalbaarheidsonderzoek onmisbaar. Het 

is aan te raden het onderzoek in een zo vroeg mogelijk stadium uit te voeren. In het 

haalbaarheidsonderzoek kunnen de mogelijkheden met betrekking tot onder andere 

financieringsconstructies, mogelijke subsidies en fiscale voordelen voor het onderhoud 

en de restauratie van het bollenerfgoed in kaart worden gebracht. 

Wanneer het erfgoed een monument betreft kan subsidie worden aangevraagd 

voor dit haalbaarheidsonderzoek. Dit is geregeld in de Subsidieregeling stimulering 

herbestemming monumenten. Meer informatie over deze subsidieregeling is te vinden 

in bijlage 3 van de handreiking. 
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4.3 EEN GESCHIKTE HERBESTEMMING

 PASSEND GEBRUIK

Belangrijk bij herbestemming van bollenerfgoed is het zorgen dat er met respect wordt 

omgegaan met specifieke cultuurhistorische aspecten van het bollenerfgoed in de 

nieuwe functie. Als alleen wordt gelet op de maximale bruikbaarheid van het casco, gaat 

men voorbij aan de betekenis van het gebouw. 

Bij passend hergebruik moeten er meestal meerdere aanpassingen worden gedaan 

aan het gebouw, waardoor de fysieke verschijningsvorm van de oude functie niet altijd 

volledig kan worden behouden. Omgekeerd kan de bestaande vorm mogelijkheden 

bieden aan de nieuwe functie. Door dit raakvlak van oud en nieuw kan er inspiratie 

ontstaan voor een nieuw ontwerp.

Het standpunt van de Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed is dat bij 

passend gebruik de authentieke architectuur en de aanpassingen aan de schuur voor 

het agrarisch bedrijfsproces, zichtbaar moeten blijven. Er moet, ook na herbestemming, 

aan de buitenkant af te lezen zijn in welk stadium van de ontwikkeling van het bollenvak 

de schuur zich bevonden heeft.

Daarnaast moet bij een bollenschuur in het buitengebied rekening worden gehouden 

met het open landschappelijk karakter. Dit moet worden behouden, want ook dat hoort 

bij de cultuurhistorie van de Duin- en Bollenstreek. 

Interieurs van herbestemde bollenschuren naar een kookstudio en een woning 



 DUURZAAMHEID

Het begrip duurzaamheid kan op vele manieren worden geïnterpreteerd. In het 

herbestemmingsproces is het opnieuw gebruiken van het gebouw al duurzaam op zich. 

Daarnaast is het belangrijk dat de nieuwe bestemming op lange termijn duurzaam moet 

zijn in het gebruik, zowel in economisch opzicht, als wat betreft de instandhouding van 

het bollenerfgoed. Bij een goede herbestemming van bollenerfgoed wordt een nieuwe 

functie gerealiseerd, die een duurzame instandhouding combineert met het behoud van 

de cultuurhistorische betekenis van het gebouw. Hierdoor wordt zo min mogelijk schade 

aan het gebouw en haar omgeving aangebracht, zowel in fysiek als in visueel opzicht.

De Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed geeft aan dat de werkgroep 

van mening is dat het hele herbestemmingsproces dé definitie voor duurzaamheid is. 

Het gaat hier immers om behoud van en pand, dat ooit gebouwd is voor een ander doel. 

Architect Jos Warmenhoven sluit zich hier bij aan, als de ontwikkelaar iets van 100 jaar 

oud een tweede leven geeft voor 40 jaar of langer, dan is dit duurzaam. 

Volgens Jos Warmenhoven is de kern van duurzaamheid; het langer meegaan en niks 

verloren laten gaan van een gebouw. Met betrekking tot de nieuwe functie van een 

bollenschuur vindt hij een woonfunctie of een woon/werkfunctie het meest duurzaam. 

Ook de gemeente Lisse geeft aan dat zij een woonfunctie het meest duurzaam vinden.
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Wanneer er in het oriëntatieproces een nieuwe geschikte functie voor het bollenerfgoed 

is gevonden en duidelijk is aan welke eisen de herbestemming moet voldoen, kunnen de 

wensen en uitgangspunten van de eigenaar vertaald worden in een concreet ontwerp. 

Een goed ontwerp valt te definiëren als een ontwerp waarin de nieuwe elementen en 

functies voortbouwen op de cultuurhistorische waarden van het bollenerfgoed, zodat de 

karakteristiek van het bollenerfgoed herkenbaar blijft.

5. Het ontwerpproces
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Herbestemming kan worden gezien als een nieuwe stap in de constante ontwikkeling 

van het bollenerfgoed. Dit vanuit het besef dat maatschappelijke ontwikkelingen steeds 

weer andere eisen stellen aan mensen en hun omgeving. Dit maakt het vanzelfsprekend 

dat ook het historisch bollenerfgoed mee-ontwikkelt met haar tijd. Vanaf het moment dat 

het gebouw is neergezet tot het moment dat herbestemming noodzakelijk wordt, is het 

gebouw naar alle waarschijnlijkheid al verschillende keren veranderd. Die veranderingen 

moeten zoveel mogelijk zichtbaar blijven.

Bij het herbestemmen van bollenerfgoed hebben alle betrokkenen de taak om te 

zorgen dat veranderingen aan het bollenerfgoed passen binnen de cultuurhistorische 

context. Een succesvol ontwerp is een ontwerp waarbij rekening wordt gehouden met 

de historische betekenis, de geschiedenis van het gebouw én een garantie voor een 

duurzame instandhouding van het bollenerfgoed. Deze filosofie wordt door de RCE 

vertaald in zes algemene uitgangspunten voor het ontwerp.

 1. RECHT DOEN AAN DE CULTUURHISTORISCHE BETEKENIS

Een van de grootste uitdagingen bij herbestemming en verbouwing van bollenerfgoed, 

is om het ontwerp recht te laten doen aan de specifieke cultuurhistorische betekenis. De 

rode draad van het ontwerp moet de karakteristiek, betekenis en context van het gebouw 

zijn. Deze rode raad vereist kennis en begrip van de kenmerken van het bollenerfgoed, 

de relatie met haar omgeving en haar zogenoemde ‘verandercapaciteit’. Na het kennis 

nemen van deze aspecten kan de architect beginnen met de vraagstukken die te maken 

hebben met de aanpassing van het bollenerfgoed.

 2. STREEF NAAR BEHOUD VAN DE HISTORISCHE BOUWSUBSTANTIE

Een deel van de cultuurhistorische waarden van bollenerfgoed ligt besloten in de 

‘bouwsubstantie’. Die kan worden gedefinieerd als ‘het geheel van de oorspronkelijke 

materialen en constructies’. Deze oude bouwmaterialen en bouwtechnieken zijn 

vaak zeldzaam en kunnen, wanneer ze verloren zijn gegaan, niet meer worden 

teruggebracht. Mede door dit gegeven is het belangrijk te streven naar behoud van 

deze bouwsubstantie. 

5.1 UITGANGSPUNTEN VOOR EEN GOED ONTWERP
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 3. AANDACHT VOOR BIJZONDERE KENMERKEN

Elementen met een bijzondere waarde kunnen in het ontwerp worden meegenomen 

als een betekenisvolle referentie. Voorbeelden van deze elementen zijn de hijsbalken 

aan de gevel of de trappen en liften in een bollenschuur. Deze elementen versterken de 

identiteit van het erfgoed.

 4. MAATWERK

De verbouwingsmogelijkheden van bollenerfgoed en de manier waarop een nieuwe 

bestemming kan worden ingepast, zijn afhankelijk van verschillende aspecten van 

het bollenerfgoed. Het belangrijkste aspect daarbij is het type bollenschuur, zoals 

omschreven in hoofdstuk 1.2. Het verbouwen van een type 2 bollenschuur vergt andere 

ingrepen dan het verbouwen van een type 4 bollenschuur. Hierbij moet steeds worden 

gezocht naar de juiste balans, maatwerk dus.

 5. REVERSIBILITEIT

Een synoniem van reversibiliteit is omkeerbaarheid. Met betrekking tot bollenerfgoed 

houdt dit in dat een nieuwe toevoeging ongedaan kan worden gemaakt. Oud en nieuw 

blijven gescheiden, zowel materieel als visueel. Een omkeerbare ingreep heeft daarom 

de voorkeur boven een onomkeerbare ingreep, omdat de ingreep dan, wanneer gewenst 

binnen een bepaalde tijdsperiode, weer ongedaan kan worden gemaakt. Wanneer een 

investering in een reversibele constructie echter hoger is, is de verwijderbaarheid van de 

ingreep minder realistisch. Als een nieuwe, wel of niet omkeerbare, ingreep een langere 

periode mee moet gaan, moet de ingreep aansluiten op de cultuurhistorische waarden 

en voldoende kwaliteit meebrengen om het bollenerfgoed voldoende te respecteren.

 6. HOGE KWALITEIT VAN ONTWERP EN VAKMANSCHAP

Aan te bevelen is om bij herbestemming en verbouwing van bollenerfgoed te werken 

met gekwalificeerde en ervaren architecten, ontwikkelaars en aannemers, die kennis 

hebben van historische gebouwen, materialen en bouwtechnieken. Door te werken 

met dergelijke ervaren partijen kan de nieuwe functie beter worden afgestemd op het 

gebouw en kunnen de herstelwerkzaamheden alleen waar nodig worden uitgevoerd.



Aan de buitenkant van de bollenschuur is te zien hoe er binnen in de bollenschuur werd 

gewerkt. De werkwijze, en dan met name het droogproces van de bollen, verschilt per 

type bollenschuur en is af te lezen aan de aanwezigheid van grote ventilatiedeuren 

of de kleinere raampjes. Een nieuwe functie vraagt veelal om extra daglicht of extra 

deuren. Door optimaal gebruik te maken van de bestaande gevelopeningen kunnen 

nieuwe ramen en deuren in aantal en omvang worden beperkt. Wanneer er toch nieuwe 

ramen of deuren worden gemaakt, moet de nadruk worden gelegd op het zorgvuldig 

ontwerpen van deze nieuwe gevelopening, zodat deze passen in de bestaande 

karakteristiek van het gebouw. 

Vooral bij bollenschuren waarin men gebruik maakte van mechanische ventilatie is 

daglichttoetreding, door de kleine raampjes, een handicap. Er kan dan worden gekeken 

of er de mogelijkheid is om een originele gevel op te offeren voor bijvoorbeeld een 

glazen pui, om op deze manier genoeg licht binnen te krijgen. Of er kan, zoals in het 

volgende hoofdstuk uitgebreid wordt besproken, via het dak extra daglichttoetreding 

verkregen worden. 

In hoofdstuk 2.4 staat beschreven dat sommige bollenschuren uit drie verschillende 

compartimenten bestaan. De schuur zelf, voor het drogen en het bergen van de bollen, 

een werkruimte om de bollen te pellen, te sorteren en te verpakken en een kantoor 

voor de directie en de administratie. Aan de gevel is vaak goed af te lezen in welk 

gedeelte van de schuur deze verschillende compartiment zijn gevestigd. In het geval van 

herbestemming en verbouwing is het van belang om dit onderscheid herkenbaar 

te houden.

5.3 DAKVORM

De dakvorm verschilt per type bollenschuur en is vaak ook een belangrijk 

herkenningskenmerk van het bollenerfgoed. Bij de types met een zadel- of mansardedak 

zijn de dakvlakken meestal gesloten, met uitzondering van een takelraam of een 

klein dakraam. Wanneer de zolder niet meer fungeert als opslag en een nieuwe 

bestemming krijgt met een verblijfsfunctie, zijn ventilatie en daglicht noodzakelijk. 

Belangrijk daarbij is dat de originele dakvorm wordt behouden. Het plaatsen van 

bijvoorbeeld een dakkapel breekt deze originele vorm en wordt hierom afgeraden. 

Dakramen hebben de voorkeur, dit omdat deze geplaatst kunnen worden in het 

dakvlak, waardoor ze het minst afbreuk doen aan de originele dakvorm. Wel wordt 

aangeraden het gesloten karakter van het dakvlak zoveel mogelijk te behouden en het 

aantal toe te voegen openingen te beperken. Behalve dakramen is er nog een andere 

mogelijkheid om daglichttoetreding in de zolder te realiseren. Er kan een zogeheten 

Solatube geïnstalleerd worden, een Solatube is een smalle buis waarin daglicht 

wordt opgevangen. Eén uiteinde van de Solatube steekt een stukje buiten het dak, 

waar het met een koepel daglicht opvangt. De Solatube transporteert het licht door 

middel van een zeer reflecterende buis in en door het gebouw. Op deze manier kan 

daglichttoetreding worden gerealiseerd op de meest onverwachte plaatsen en blijft het 

dakvlak vrijwel gesloten. 

Bij bollenschuren met een plat dak zijn er geen mogelijkheden zoals dakkapellen of 

dakramen. Bij deze types is het dakvlak ook niet zo in het zicht als bij de types met een 

zadel- of mansardedak. Een voordeel bij de schuren met een plat dak is dat de bovenste 

verdieping veelal voldoende gevelopeningen heeft, die voldoende daglichttoetreding 

mogelijk maken. Wanneer er toch nog meer daglichttoetreding gewenst is, kan er 

worden gekozen voor een lichtkoepel, een lichtstraat of ook een Solatube. 

5.2 GEVELINDELING EN GEVELOPENINGEN
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In hoofdstuk 2.4 staat beschreven dat sommige bollenschuren uit drie verschillende 

compartimenten bestaan, de schuur zelf, een werkruimte en een kantoor. Van deze 

compartimenten is de droogschuur het grootst. Die bestaat meestal uit meerdere 

verdiepingen. De werkruimte en het kantoor zijn vaak aangebouwd en hebben alleen 

een begane grond. De ruimtevorm van het bollenerfgoed is belangrijk, omdat deze 

vertelt over de indeling en werkwijze in de bollenschuur. 

Waar mogelijk zou de open ruimte van het drooggedeelte (waar de droogstellingen 

verwijderd zijn) ongedeeld kunnen blijven, waardoor de openheid kan worden 

gerespecteerd. Wanneer de originele droogstellingen nog intact zijn is het aan te raden 

een deel van deze droogstellingen in stand te houden, bijvoorbeeld in de entree of op 

de overloop, en ze te benutten als opbergruimte. 

Ideaal is een losse invulling die schadevrij kan worden weggehaald. Reversibiliteit van 

onder andere vloeren en wanden heeft hierbij de voorkeur boven aan, in of op het 

bollenerfgoed verankerde voorzieningen. Een doordachte materiaalkeuze kan ook 

bijdragen aan het in stand houden van de ruimtelijke kwaliteit van het schuurgedeelte. 

Toepassing van glas als scheidingswand kan bijvoorbeeld bijdragen aan een 

ruimtelijk gevoel. 

5.4 DE INDELING 5.5 HISTORISCH MATERIAAL

Probeer bij de verbouwing het historisch materiaal zoveel mogelijk te herstellen 

en te behouden. Veelal zijn bijvoorbeeld de spanten in het zadel- of mansardedak 

nog in goede staat. Knap deze op en houd ze dan in het zicht. Ook kunnen de 

verdiepingsbalklagen, na een versteviging, gehandhaafd blijven. 

Wanneer herstel niet mogelijk is, dan kan het met hetzelfde materiaal worden 

aangevuld. Als er toch besloten wordt de ingreep in eigentijdse materialen uit te voeren, 

zorg dan dat de uitvoering en detaillering van de nieuwe invulling zowel wat betreft 

materiaalgebruik als vorm aansluit op de kenmerken van het bollenerfgoed. Wanneer 

bijvoorbeeld ramen met een roedeverdeling worden vervangen, doe dit dan in het 

originele materiaal en behoud de roedeverdeling.

Als bijvoorbeeld de ventilatiedeuren van de bollenschuur aan vervanging toe zijn, 

probeer dit dan ook met hetzelfde materiaal te herstellen. Veel van de deuren werden 

vroeger gemaakt in Amerikaans grenen. Een nadeel van dit hout is dat het bij vervanging 

vaak jong hout is. Dit betekent dat het hout uiteindelijk nog gaat zetten en mogelijk 

krom gaat trekken, waardoor de deuren niet meer fatsoenlijk passen. Probeer de oude 

deuren dus zoveel mogelijk te herstellen of nieuwe te maken uit bijvoorbeeld oude 

balken, die uit de schuur worden verwijderd.

Besteed daarnaast aandacht aan het correct opknappen en in stand houden van de 

originele details, zoals de ventilatieroosters, schoorstenen, betonnen ornamenten en 

wanneer aanwezig de naam van de kweker in de gevel, om zo de geschiedenis en het 

originele ontwerp zichtbaar te houden.

Gevelreiniging en het volledig nieuw voegen wordt in principe afgeraden. De uitvoering 

hiervan is schadelijk voor het milieu en ook zal de gevel na behandeling sneller 

vervuilen. Slechts in een aantal gevallen is er sprake van pure noodzaak, bijvoorbeeld 

als er een verontreiniging is die schade aan het gevelmateriaal kan veroorzaken. Meer 

informatie over gevelreiniging is te vinden in de brochure van de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed (bijlage 5).
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De toepassing van reversibele materialen, zoals bijvoorbeeld voorzetwanden, geeft 

mogelijkheden voor het wegwerken van onder andere leidingen. Leidingen voor 

bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water kunnen prima worden weggewerkt in een 

voorzetwand. Een dergelijke voorzetwand is direct van isolerende waarde, oude 

bollenschuren zijn over het algemeen namelijk niet geïsoleerd. Het aanbrengen van 

deze isolatie is maatwerk en vraagt om aandacht. Het verkeerd aanbrengen van isolatie 

kan tot ernstige schade leiden, zoals vochtophoping. Ook ventilatievoorzieningen 

zijn dus erg belangrijk, om dergelijke vochtophopingen tegen te gaan. Wanneer er 

vanwege bijvoorbeeld de monumentale status van een bollenschuur geen dubbel 

glas mag worden geplaatst, kan achterzetbeglazing een oplossing bieden, zo wordt de 

authentieke uitstraling en originele beglazing behouden.

5.6 INSTALLATIES EN ISOLATIE 5.7 EVENTUELE NIEUWBOUW

Wanneer het beschikbare volume van een bollenschuur tekort schiet voor de 

nieuwe functie, is nieuwbouw een optie. Belangrijk bij nieuwbouw is dat het nieuwe 

gedeelte op een zorgvuldige manier wordt ingepast en dat men rekening houdt met 

de cultuurhistorische waarden van het bollenerfgoed. Hierbij moet inzicht worden 

verkregen in de situering van het gebouw en de samenhang met haar omgeving of 

andere bouwwerken. Nieuwe toevoegingen aan het bollenerfgoed kunnen het beeld 

totaal veranderen, ook als dit niet bewust de bedoeling is. Probeer ervoor te zorgen dat 

de nieuwbouw echt onderdeel wordt van het bollenerfgoed, maar maak wel duidelijk 

dat het een nieuw gebouwd gedeelte is. 

Zowel vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als vanuit de Werkgroep Behoud 

en Herbestemming Bollenerfgoed wordt positief naar nieuwbouw gekeken. Wel hebben 

beide partijen een sterke voorkeur voor ‘niet historiserend’ bouwen, maak het dus liever 

afwijkend en niet hetzelfde als het origineel. Hierdoor wordt het bollenerfgoed intact 

gelaten en is duidelijk zichtbaar welke wijzigingen er zijn gemaakt voor de moderne 

inpassing. Blijf dus eerlijk over wat nieuw is en wat oud is.

De gemeente Lisse heeft geen algemeen standpunt of algemene richtlijnen voor de 

nieuwbouw bij een bollenschuur, de gemeente laat zich in dit soort gevallen altijd 

adviseren door de welstandscommissie of door de monumentencommissie wanneer het 

om een monument gaat. Er wordt hierbij dus gekeken van geval tot geval.
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Wanneer een bollenschuur een nieuwe functie krijgt, moeten er veelal nieuwe 

parkeerplekken worden gecreëerd. Vooral bij een bollenschuur die zich bevindt in het 

buitengebied kan dit een knelpunt zijn, vanwege het open karakter van het landelijk 

gebied. Wanneer de bollenschuur zich binnen de bebouwde kom bevindt, is het creëren 

van nieuwe parkeerplekken vaak geen probleem.

Van een ontsluiting is in het buitengebied meestal wel sprake. Toen de bollenschuur 

nog in dienst was als bollenschuur moest die immers ook bereikbaar zijn. Wanneer dit 

een zandpad is, kan dit natuurlijk veranderd worden in een verharde weg, zonder enig 

bezwaar vanuit de gemeente. Wanneer het gaat om parkeren in het buitengebied ligt 

dit anders. Elke nieuwe functie in een bollenschuur moet parkeergelegenheid hebben, 

of het nu gaat om een werk- of woonfunctie, aan beide functies zijn parkeernormen 

verbonden. Zowel de gemeente Lisse als de werkgroep vindt het belangrijk dat er geen 

schade wordt toegebracht aan het open karakter van het omliggende bollenlandschap. 

De gemeente geeft aan dat zij het parkeren het liefst overdekt ziet, zodat het in het 

landschap nauwelijks zichtbaar is. Architect Jos Warmenhoven is het daarmee eens. 

Een voorbeeld van een oplossing hiervoor is het ‘parkeren achter een duintje’. Hierbij 

wordt geparkeerd op een stuk grond dat een halve meter is afgegraven. Door om het 

parkeerterrein een duintje van een meter hoog te maken, vallen geparkeerde auto’s 

niet meer op en is het parkeren in het landschap ingepast. Een ander voorbeeld is 

het maken van een parkeergarage in de stijl van een typische streekeigen schuur, een 

houten narcissenloods of hyacintenschuur. Een dergelijke loods of schuur kun je aan de 

binnenzijde ook isoleren, op deze manier heb je een prachtige garage die past in het 

agrarisch landschap.

5.8 PARKEREN EN ONTSLUITING
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De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een standaard ontwikkeld voor 

de waardering van bouwkunst. Daarmee kunnen de monumentale waarden van 

een gebouw helder en eenduidig vastgesteld worden. De waardering speelt een 

leidende rol bij de aanwijzing van een gebouw als monument én bij het wijzigen van 

het beschermde gebouw. De waardering is gebaseerd op vijf hoofdcriteria die zijn 

onderverdeeld in subcriteria. De grondslagen van de waardering van het gebouwde 

erfgoed liggen in de domeinen van kunst en geschiedenis. Maar daarnaast spelen 

ook geestelijke, geografische, sociaal-economische, bestuurlijke en technische 

ontwikkelingen een rol in de waardering, naast gaafheid en zeldzaamheid. 

I Cultuurhistorische waarden

1.  belang van het object/complex als bijzondere uitdrukking van (een) culturele,  

 sociaal-economische en/of bestuurlijke/beleidsmatige en/of geestelijke   

 ontwikkeling(en);

2. belang van het object/complex als bijzondere uitdrukking van (een)   

 geografische, landschappelijke en/of historisch-ruimtelijke ontwikkeling;

3. belang van het object/complex als bijzondere uitdrukking van (een) technische  

 en/of typologische ontwikkeling(en);

4. belang van het object/complex wegens innovatieve waarde of    

 pionierskarakter;

5. belang van het object/complex wegens bijzondere herinneringswaarde.

II Architectuur- en kunsthistorische waarden

1. bijzonder belang van het object/complex voor de geschiedenis van de   

 architectuur en/of bouwtechniek;

2. bijzonder belang van het object/complex voor het oeuvre van een    

 bouwmeester, architect ingenieur of kunstenaar;

3. belang van het object/complex wegens de hoogwaardige esthetische   

 kwaliteiten van het ontwerp;

4. belang van het object/complex wegens het bijzondere materiaalgebruik, de   

 ornamentiek en/of monumentale kunst;

5. belang van het object/complex wegens de bijzondere samenhang tussen   

 exterieur en interieur(onderdelen).

Bijlage 1: Waarderingscriteria
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III Situationele en ensemblewaarden

1. betekenis van het object als essentieel (cultuurhistorisch, functioneel en/of   

 architectuurhistorisch en visueel) onderdeel van een complex;

2. a. bijzondere, beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van  

 zijn omgeving;

 b. bijzondere betekenis van het complex voor het aanzien van zijn omgeving,  

 wijk, stad of streek;

3. a. bijzondere betekenis van het complex wegens de hoogwaardige kwaliteit             

 van de bebouwing in relatie tot de onderlinge historisch-ruimtelijke  

 context en in relatie tot de daarbij behorende groenvoorzieningen, wegen, 

 wateren, bodemgesteldheid en/of archeologie;

 b. bijzondere betekenis van het object wegens de wijze van verkaveling/ 

 inrichting/ voorzieningen.

IV Gaafheid en herkenbaarheid

1. belang van het object/complex wegens de architectonische gaafheid en/of   

 herkenbaarheid van ex- en/of interieur;

2. belang van het object/complex wegens de materiële, technische en/of   

 constructieve gaafheid;

3. belang van het object/complex als nog goed herkenbare uitdrukking van de   

 oorspronkelijke of een belangrijke historische functie;

4. belang van het complex wegens de waardevolle accumulatie van    

 belangwekkende historische bouw- en/of gebruiksfasen;

5. belang van het complex wegens de gaafheid en herkenbaarheid van het   

 gehele ensemble van de samenstellende onderdelen (hoofd- en bijgebouwen,  

 hekwerken, tuinaanleg e.d.);

6. belang van het object/complex in relatie tot de structurele en/of visuele   

 gaafheid van de stedelijke, dorpse of landschappelijke omgeving.

V Zeldzaamheid

1. belang van het object/complex wegens absolute zeldzaamheid in    

 architectuurhistorisch, bouwtechnisch, typologisch of functioneel opzicht;

2. uitzonderlijk belang van het object/complex wegens relatieve zeldzaamheid in  

 relatie tot één of meer van de onder I t/m III genoemde kwaliteiten.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (Wabo)

Voor het herbestemmen en verbouwen van bollenerfgoed moet de eigenaar een 

omgevingsvergunning aanvragen en verkrijgen. Wanneer het bollenerfgoed een 

monumentale status heeft, zal de eigenaar eveneens een monumentenvergunning aan 

moeten vragen. Zonder deze monumentenvergunning is een omgevingsvergunning 

niet van kracht. De omgevingsvergunning is wettelijk geregeld in de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De omgevingsvergunning is één geïntegreerde 

vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. 

De gemeente adviseert elke initiatiefnemer met betrekking tot de herbestemming van 

bollenerfgoed eerst te komen praten bij de gemeente. Op deze manier kan de gemeente 

helpen en mogelijk onnodig werk en onnodige kosten besparen. Ook adviseert de 

gemeente om na een dergelijk gesprek in eerste instantie een principeverzoek in te 

dienen. Dit kost wel leges, maar het plan is dan formeel gezien nog niet ingediend en het 

echte verzoek kan trefzekerder worden ingediend.

Meer informatie over de Wabo en de omgevingsvergunning kan gevonden worden 

op de website van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 

en Milieubeheer: omgevingsvergunning.vrom.nl of bij de gemeente waarin het 

bollenerfgoed zich bevindt.

Wanneer het bollenerfgoed een Rijksmonument is, kan meer informatie met betrekking 

tot de Wabo gevonden worden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, via: 

info@cultureelerfgoed.nl 

MONUMENTENWET 1988

De wet- en regelgeving op rijksniveau rondom cultureel erfgoed is vastgelegd in 

de Monumentenwet 1988. In deze wet is geregeld hoe monumenten aangewezen 

kunnen worden als beschermd monument. De wet heeft betrekking op gebouwen en 

objecten, stads- en dorpsgezichten, archeologische waarden en op het uitvoeren van 

archeologisch onderzoek. 

Meer informatie over de Monumentenwet 1988 is te vinden op de website van de 

Rijksoverheid, of op www.wetten.overheid.nl.

Bijlage 2: Samenvatting wet- en regelgeving
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BOUWBESLUIT 2012: ‘RECHTENS VERKREGEN NIVEAU’

Waar in het Bouwbesluit 2003 bij verbouwingen in principe nog moest worden voldaan 

aan nieuwbouweisen, zijn er in het Bouwbesluit 2012 veel onzekerheden met betrekking 

tot verbouwen weggenomen door de introductie van specifieke verbouwingseisen en 

het begrip ‘rechtens verkregen niveau’. 

In het Bouwbesluit 2012 wordt verbouw gedefinieerd als “het geheel of gedeeltelijk 

vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk” (Bouwbesluit 2012, 

artikel 1.12). Het rechtens verkregen niveau wordt in het Bouwbesluit 2012 gedefinieerd 

als “niveau dat het gevolg is van de toepassing op enig moment van de relevante op dat 

moment van toepassing zijnde technische voorschriften en dat niet lager ligt dan het 

niveau van de desbetreffende voorschriften voor een bestaand bouwwerk en niet hoger 

dan het niveau van de desbetreffende voorschriften voor een te bouwen bouwwerk” 

(Bouwbesluit 2012, artikel 1.1).

Volgens het infoblad ‘Bouwbesluit 2012: verbouw en functiewijziging’ van de 

Rijksoverheid beschrijft het eerste deel van de definitie het actuele kwaliteitsniveau 

voorafgaande aan de verbouwing. Het gaat hierbij om het niveau dat verkregen is door 

bouw- en verbouwactiviteiten voor zover dat legaal is verkregen, dus met toepassing 

van de destijds bepalende voorschriften. De rest van de definitie geeft aan dat de 

verbouwingsactiviteiten nooit tot een lager kwaliteitsniveau mogen leiden dan het 

niveau voor bestaande bouw. De bovengrens ligt bij het nieuwbouwniveau van het 

Bouwbesluit 2012. 

Kortweg geeft het rechtens verkregen niveau het actuele kwaliteitsniveau van een 

bouwdeel aan, voor zover dat legaal verkregen is, en ligt tussen bestaande bouw en 

nieuwbouw in. In de praktijk betekent dit dat bij de verbouw aan het rechtens 

verkregen niveau wordt voldaan indien:

- de actuele kwaliteit van een bouwdeel niet vermindert door de verbouw, en; 

- het eindresultaat niet onder het minimumniveau voor bestaande bouw dan   

 wel het specifieke minimumniveau voor verbouw ligt.

Samengevat kunnen op een verbouwingreep de volgende niveaus van voorschriften van 

toepassing zijn:

1. het nieuwbouwniveau:

 a. indien er geen verbouwniveau is gegeven,

 b. indien het verbouwniveau niet is aangestuurd voor de gebruiksfunctie, en

 c. bij het aanbrengen of geheel vervangen van installaties als bedoeld in 

 hoofdstuk 6 van het Bouwbesluit 2012;

2. een specifiek verbouwniveau, zoals de vrije hoogte boven de vloer van 2,1 

 meter voor verblijfsgebied en verblijfsruimte (Bouwbesluit 2012, artikel 4.4);

3. het rechtens verkregen niveau waarbij moet worden uitgegaan van het actuele 

 kwaliteitsniveau van het onderdeel dat wordt verbouwd, waarbij in sommige 

 gevallen een ondergrens gegeven is;

4. het niveau voor bestaande bouw is van toepassing indien er geen sprake is van 

 een actueel kwaliteitsniveau of indien dat niveau lager ligt dan het niveau 

 bestaande bouw voor de nieuwe gebruiksfunctie. In dat geval moet bij 

 verbouw de ondergrens van het rechtens verkregen niveau worden 

 aangehouden en dat is te allen tijde bestaande bouw. Voor aspecten waarvoor 

 in het Bouwbesluit 2012 geen niveau bestaande bouw is gegeven geldt 

 geen eis. Inbraakwerendheid verwijst wel naar rechtens verkregen niveau maar 

 kent bijvoorbeeld geen niveau bestaande bouw.

Samengevat borgt het Bouwbesluit 2012 het minimumniveau, zodat de kwaliteit van het 

gebouw niet door een ondergrens zakt.
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Het infoblad ‘Bouwbesluit 2012: verbouw en functiewijziging’ geeft nog enkele 

voorbeelden. Enkele voorbeelden die van toepassing kunnen zijn op het verbouwen 

van bollenerfgoed:

Woningscheidende wanden

Bij herbestemming waar meerdere woningen of appartementen worden gerealiseerd 

in wat voorheen een lege ruimte was, worden nieuwe woningscheidende wanden 

gemaakt. Aangezien er geen sprake is van een actueel kwaliteitsniveau, omdat er nog 

geen woningscheidende wanden bestonden, moeten deze nieuwe wanden voldoen 

aan de minimale voorschriften voor verbouw. Dit houdt in dat de wanden enkel een 

minimale brandwerendheideis hebben van 30 minuten. Omdat er voor bestaande bouw 

geen eis is voor geluidwering tussen de woningen, geldt er voor de nieuwe wanden 

geen geluidseis. 

Inbraakwerendheid

Voor inbraakwerendheid mag bij verbouwing worden uitgegaan van het rechtens 

verkregen niveau. Er bestaan geen inbraakwerendheidsvoorschriften voor 

bestaande bouw, dit betekent dat het verbouwniveau geen ondergrens kent. Bij 

een verbouwing hoeven dus geen voorzieningen te worden aangebracht met 

betrekking tot inbraakwerendheid, wanneer deze er niet al zijn. Zijn er wel al 

inbraakwerendheidsvoorzieningen aanwezig, dan is het kwaliteitsniveau van deze 

voorzieningen het rechtens verkregen niveau en dan moet dit niveau bij de verbouw 

worden aangehouden.

Plafondhoogte 

Met betrekking tot de plafondhoogte mag bij herbestemming uitgegaan worden van 

het verbouwniveau. De verbouweis voor de plafondhoogte van een verblijfsruimte 

is minimaal 2,10 meter. Hierdoor wordt ten opzichte van het Bouwbesluit 2003, waar 

voldaan moest worden aan een nieuwbouweis van 2,60 meter, een groot knelpunt in de 

herbestemming van oude gebouwen weggenomen.

Meer informatie over het Bouwbesluit 2012 kan worden gevonden op de website van de 

Rijksoverheid, of op www.bouwbesluitonline.nl.

NATIONAAL RESTAURATIEFONDS

Voor de instandhouding van gebouwde rijksmonumenten bestaan 

financieringsregelingen. Een belangrijke voorwaarde voor subsidiëring, fiscale 

aftrekmogelijkheden en de financieringsfaciliteiten van het Nationaal Restauratiefonds 

is dat een monument is ingeschreven in het Monumentenregister. Meer informatie over 

deze financierings- en subsidiemogelijkheden kan gevonden worden op de website van 

het Nationaal Restauratiefonds, www.restauratiefonds.nl.

BELASTINGDIENST; BUREAU MONUMENTENPANDEN

Kosten van onderhoud aan een rijksmonument kunnen van de belasting 

worden afgetrokken, hiervoor gelden uiteraard enkele voorwaarden. Het Bureau 

Monumentenpanden van de Belastingdienst kan vooraf vaststellen welke kosten 

aftrekbaar zijn. Meer informatie kan worden gevonden op de website van de 

belastingdienst onder het kopje Rijksmonumentenpanden, www.belastingdienst.nl. 

SUBSIDIEREGELING STIMULERING HERBESTEMMING MONUMENTEN

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bevordert met de Subsidieregeling 

stimulering herbestemming monumenten een duurzaam gebruik van monumenten. 

De rijksoverheid kan hierbij bijdragen in de kosten:

- Om de haalbaarheid van een herbestemming te onderzoeken;

- Om het monument in de tussentijd wind- en waterdicht te houden.

Meer informatie over de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten, 

waarvoor het aangevraagd kan worden en hoe hoog het subsidie bedrag is, is te vinden 

op de website www.monumenten.nl. 

Bijlage 3: Financiering en mogelijke subsidies
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DE WERKGROEP BEHOUD EN HERBESTEMMING BOLLENERFGOED

De Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed is een onderdeel van het 

CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek, dat zich inzet voor behoud en 

bescherming van alle cultuurhistorische waarden en elementen, die bepalend zijn voor 

het wereldwijde unieke karakter van de Duin- en Bollenstreek. De Werkgroep Behoud 

en Herbestemming Bollenerfgoed richt zich specifiek op de bollenschuren en ander 

waardevol erfgoed van de bloembollencultuur.

De werkgroep heeft al meerdere publicaties uitgegeven. De werkgroep fungeert als 

adviesorgaan binnen de Duin- en Bollenstreek met betrekking tot het herbestemmen 

van bollenerfgoed. Zie ook www.bollenerfgoed.nl 

RIJKSDIENST VOOR HET CULTUREEL ERFGOED

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is het kennisinstituut over archeologie, 

monumenten en cultuurlandschap van de Rijksoverheid. Het is een onderdeel van 

het ministerie van OCW. Op de site van de RCE is veel informatie te vinden over de 

verbouwing en herbestemming van cultureel erfgoed. Zie ook www.cultureelerfgoed.nl 

NATIONAAL RESTAURATIEFONDS

Het Nationaal Restauratiefonds is een onafhankelijke stichting die financieringen 

verstrekt en subsidies uitbetaalt aan monumenteigenaren voor restauratie en 

onderhoud van hun pand. Ook verstrekt het fonds informatie en advies bij de financiële 

en procesmatige aspecten van restauratie en onderhoud van monumenten. Zie ook 

www.restauratiefonds.nl

BOEi

BOEi is een non-profit organisatie die zich bezighoudt met herbestemmen van 

industrieel erfgoed. Zij doet dit vanuit verschillende invalshoeken: als ontwikkelaar, 

belegger of adviseur, of een combinatie hiervan. Zie ook www.boei.nl

Bijlage 4: Nuttige adressen
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ARCHITECTEN

Via de website van de Bond van Nederlands Architecten (BNA) zijn bijna alle aangesloten 

architectenbureaus in Nederland te vinden: www.bna.nl. 

Daarnaast is er de Vereniging voor Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR). 

Deze leden zijn in het bezit van een GEAR-certificaat, GEAR staat voor Gezamenlijke 

Erkenningsregeling van Architecten werkzaam in de Restauratie. Deze regeling 

waarborgt dat aangesloten bureaus aan specifieke eisen voldoen om op een 

verantwoorde manier met monumenten om te gaan. Kijk op www.vawr.nl. 

RESTAURATIEAANNEMERS

Restauratiebedrijven die lid zijn van de Vakgroep Restauratie worden getoetst aan eisen 

van onder meer bedrijfsorganisatie, bouwkundig vakmanschap en deskundigheid 

op het specifieke gebied van restauratie. Op deze manier is een opdrachtgever ervan 

verzekerd dat de restauratie van zijn eigendom wordt toevertrouwd aan een expert. Een 

lijst met aangesloten bedrijven is te vinden op www.vakgroeprestauratie.nl. 

Er zijn in de afgelopen jaren al meerdere publicaties verschenen met betrekking tot 

herbestemming van bollenerfgoed. Deze bijlage geeft een aantal van deze publicaties 

weer. Daarnaast is er veel informatie en advies te vinden in brochures van de RCE over 

onderwerpen als voegwerk, gevelreiniging en bouwhistorisch onderzoek. Brochures 

besproken in deze scriptie worden hier aangegeven. De brochures zijn op te vragen bij 

de infodesk van de RCE of te downloaden via www.cultureelerfgoed.nl. 

PUBLICATIES

- Warmenhoven, J., Nijhof, P. & Bultink, M. (2006). 

 Nieuw leven voor oude Bollenschuren. 

 Lisse, Nederland: CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek.

In het boek ‘Nieuw leven voor oude bollenschuren’ staan meerdere voorbeelden van 

geslaagde renovaties van bollenschuren, die een nieuwe functie hebben gekregen. 

Op die manier kan dit cultuurhistorisch erfgoed van de Duin- en Bollenstreek behouden 

blijven. Het boek bevat ook creatieve tips voor onderhoud en renovatie 

van bollenschuren. 

- Van Amsterdam, H. & Van der Steen, E. (1995). 

 Bollenschuren: verhalen, anekdotes, feiten. 

 Sassenheim, Nederland: Lokaal Boek.

Aan de hand van verhalen, anekdotes, feiten en foto’s schetst auteur Herman van 

Amsterdam het bewogen ‘levensverhaal’ van de bollenschuren uit de Duin- en 

Bollenstreek. Met name richt hij zich op de exemplaren die zijn gebouwd in de 

periode 1870 tot 1940. Van de naar schatting ruim 1.400 die toen tussen Haarlem en 

Wassenaar zijn neergezet, resteren er nog ongeveer 500. Dit boek bevat vele uitspraken 

van schuurpersoneel en bijzonderheden over de bouw en het gebruik van de oude 

bollenschuren. Talloze foto’s laten zien hoe deze gebouwen eruit zagen in hun glorietijd 

en wat er in 1995 nog van resteerde.

BROCHURES

- Rijksgebouwendienst. (z.j.). 

 Brochure bouwhistorisch onderzoek. Nederland: Rijksgebouwendienst.

- Rijksdienst voor de Monumentenzorg [RDMZ]. (2001). 

 Het reinigen van gevels. Zeist, Nederland: RDMZ.

Bijlage 5: Verder lezen
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BNA Bond Nederlandse Architecten

CHG CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek

IenM Ministerie van Infrastructuur en Milieu

RCE Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

VAWR Vereniging Architecten Werkzaam in de Restauratie

Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WBHB Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed (onderdeel CHG)

Beeldkwaliteitsplan

 in een beeldkwaliteitsplan worden de uiterlijke kenmerken van de ruimte die

 men wil behouden of ontwikkelen benoemd en in kaart gebracht

Bollenerfgoed

 bollenschuren, woningen van bloembollenkwekers en handelaren en andere  

 gebouwen die met de teelt en verwerking van bloembollen te maken hebben

Bollenschuur

 bollenschuren zijn gebouwd om te dienen als opslag en werkruimte 

 voor bloembollenkwekers

Bouwsubstantie

 het geheel van de oorspronkelijke materialen en constructies

Handreiking

 uitgangspunten en praktische tips voor het herbestemmen en het in stand 

 houden van een bepaalde categorie gebouw

Herbestemming

 het geven van een nieuwe bestemming aan iets wat door omstandigheden zijn 

 oorspronkelijke functie verloren heeft

Monument

 een gebouw met cultuurhistorische of wetenschappelijke waarde

Verandercapaciteit 

 de veranderbaarheid en het verandervermogen van een gebouw

Waardestelling

 een waardestelling benoemt de historische waarden van een gebouw en komt 

 naar voren bij een (ver)bouwvoornemen

Bijlage 6: Verklarende woordenlijst
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De Duin- en Bollenstreek wordt gekenmerkt door haar bollenerfgoed. Onder 
bollenerfgoed vallen onder andere oude bollenschuren, bedrijfsgebouwen en 
woningen van bloembollenkwekers en handelaren. Veel van dit bollenerfgoed, met 
name de bollenschuren, is geschikt voor herbestemming. 

Maar herbestemming van dit bollenerfgoed komt door allerlei omstandigheden 
vaak onvoldoende van de grond. Er is in het verleden reeds onderzoek verricht, 
maar het ontbreekt aan een compleet overzicht van de praktijk van herbestemming 
van bollenerfgoed. 

In het kader van de afstudeerfase van de opleiding Bouwmanagement & Vastgoed  is 
er onderzoek gedaan naar herbestemming van oude bollenschuren. Aan de hand van 
dit onderzoek is deze handreiking opgesteld voor herbestemming van bollenerfgoed. 
Deze handreiking bevat uitgangspunten en praktische tips voor het herbestemmen 
en in stand houden van bollenerfgoed.

ISBN/EAN 978-90-822094-0-2


