Bollenerfgoed, het behouden waard
Bollenschuren, maar ook koelhuizen, landschuurtjes, veilinggebouwen en woonhuizen
van bollenfamilies vormen het erfgoed van de bloembollencultuur. Dit bollenerfgoed
heeft, in combinatie met het landschap, een grote cultuurhistorische waarde voor de
Duin- en Bollenstreek.
Wat is bollenerfgoed?
Bollenschuren vormen de erfenis van het
rijke verleden van de bloembollenteelt.
Het zijn gebouwen met een unieke
architectuur: functie en vorm vallen
samen. De bollenschuren zijn
onlosmakelijk verbonden met het unieke
zanderijenlandschap, met de
bollenvelden, zandsloten en hagen.
Maar ook de koelhuizen, landschuurtjes,
de tuinbouwschool, veilinggebouwen en
woonhuizen maken deel uit van het bollenerfgoed.
Behoud en herbestemming
Doordat veel van deze gebouwen geen agrarische
functie meer hebben, dreigt het bollenerfgoed uit het
landschap en uit de dorpen te verdwijnen.
Daarom werkt de Werkgroep Bollenerfgoed al sinds
1997 aan behoud van de meest waardevolle
bollenschuren in de Bollenstreek. Enerzijds door ze
een vorm van bescherming te geven en anderzijds
door te bevorderen dat ze een nieuwe functie krijgen.
Op die manier kan het bollenerfgoed behouden blijven voor de toekomst.
Activiteiten
In de afgelopen ruim 15 jaar heeft de Werkgroep Bollenerfgoed vele activiteiten
ontplooid. Hierdoor is de aandacht voor de bollenschuren en het draagvlak voor behoud
ervan flink gegroeid, zowel bij de eigenaren als
bij de overheid. Enkele voorbeelden:
* Advisering over restauratie en herbestemming
aan eigenaren, overheden, aannemers etc.
* Gezorgd voor aanwijzing van Rijks- en
gemeentelijke monumenten
* De Regionale Collectie Bollenschuren
samengesteld (Top 100 bollenschuren)
* Samen met de overheid het Regionaal
Bollenschurenbeleid opgesteld
* Schildjes “Monumentale bollenschuur” op 50

bollenschuren geplaatst
* Uitreiking van de jaarlijkse Zwarte Tulp Prijs voor eigenaren die hun bollenschuur op
zorgvuldige wijze hebben behouden of een nieuwe functie hebben gegeven
* Database met foto’s en gegevens over ca. 450 bollenschuren in de regio * Onderzoek
gedaan: o.a. rapport “Linten en clusters van bollenerfgoed” (2010)
* Boeken uitgegeven: “Beelden van Bollenschuren” (1998), “Nieuw leven voor oude
bollenschuren” (2006) en de routegids “Fietsen langs bollenerfgoed” (2009)
* Publiciteit: Lezingen, excursies, exposities, website www.bollenerfgoed.nl
Nieuw boek op komst
De Werkgroep Bollenerfgoed werkt
aan een nieuw boek over het cultuurlandschap van de Bollenstreek.
Hoe heeft de bloembollencultuur zich
ontwikkeld? Wat is de invloed van de
bloembollen-families daarin geweest?
Wat voor effecten heeft dat gehad op
het unieke cultuurlandschap? Welk
erfgoed heeft de bloembollencultuur
ons nagelaten?
Werkgroep Bollenerfgoed van het CHG
De Werkgroep Bollenerfgoed valt onder het Cultuur Historisch Genootschap (CHG)
Duin- en Bollenstreek. De leden van de Werkgroep zetten zich belangeloos in:
* Piet Goemans Sr.
voorzitter en coördinator Werkgroep Bollenerfgoed
* Joop Zwetsloot
oud-voorzitter van Museum De Zwarte Tulp, CHG en de
Stichting Hou het Bloeiend
* Peter Nijhof
deskundige industrieel erfgoed Rijksdienst Cultureel Erfgoed
* Jos Warmenhoven
architect, bouwkundig adviseur bollenerfgoed
* Jos Beugelsdijk
agrarisch-juridisch adviseur
* Rob Arnold
penningmeester CHG-bestuur
* Marca Bultink
communicatie en cultuurhistorie
* Tineke van Rijn
notulist

Word Vriend van het Bollenerfgoed
De Werkgroep Bollenerfgoed van het Cultuur Historisch Genootschap werkt al ruim 15
jaar aan bescherming en herbestemming van het erfgoed van de bloembollencultuur,
zodat dit voor de Duin- en Bollenstreek behouden blijft. Dat kunnen wij echter niet
alleen! Daarbij hebben wij uw steun hard nodig!
Er is geld nodig voor advisering en onderzoek, voor ondersteuning van de Werkgroep,
voor publiciteit, voor de jaarlijkse Zwarte Tulp Prijs en vele andere activiteiten.

Bollenerfgoed
Het erfgoed van de bloembollencultuur
in de Duin- en Bollenstreek

Als Vriend van het Bollenerfgoed steunt u het werk van de Werkgroep Bollenerfgoed
met een jaarlijkse bijdrage. Dat kan op twee manieren:

Vriend

Bijdrage van € 100,00 per jaar. U ontvangt dan als dank:
- het fietsrouteboekje “Fietsen langs bollenerfgoedschuren”
- het boek “Nieuw leven voor oude bollenschuren”
- vermelding van uw naam op de website www.bollenerfgoed.nl (indien gewenst)

Vriend Plus

Bijdrage van € 200,00 per jaar. U ontvangt dan als dank
- het bovenstaande, plus het nog te verschijnen boek “De Bollenstreek,
Cultuurlandschap met verleden en toekomst”
Wilt u ons helpen? Word dan Vriend van het Bollenerfgoed
Dat kan door invulling van het aanmeldingsformulier ‘Vrienden van het bollenerfgoed’.
Uw gift kan belastingvoordeel opleveren. Het Cultuur Historisch Genootschap Duin- en
Bollenstreek heeft de ANBI status. Uw belastingvoordeel is afhankelijk van uw situatie.

Vrijwillige bijdrage
Als u ons werk belangrijk vindt, maar de Vrienden-status u niet goed uitkomt, dan kunt u
natuurlijk ook een vrijwillige bijdrage schenken. U kunt uw gift overmaken op Rabobank
rekening: IBAN NL07RABO0141500522 op naam van het CHG Duin- en Bollenstreek,
onder vermelding van ‘Vrienden van het Bollenerfgoed’.

CultuurHistorisch Genootschap
Duin- en Bollenstreek
Werkgroep Bollenerfgoed
Contact: Piet Goemans Sr. (coördinator)
Telefoon: 0252-524107 of 06-53295091
Postadres: 1e Havendwarsstraat 4a, 2161 HG Lisse
E-mail: bollenerfgoed@gmail.com
Website: www.bollenerfgoed.nl

De Werkgroep Bollenerfgoed is onderdeel van het
CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek.

www.bollenerfgoed.nl

