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Lisse, 24 juli 2003

‘In een ritje met de bus naar De Keukenhof zit ik tegenover 
een Duitse meneer.
Hij vertelt me trots dat hij de fotograaf is van een tulpen-
ansichtkaart.
Niet dat hij nu foto’s gaat maken, maar hij is wel nieuwsgierig
of ze in de rekjes staan. Nee, de foto’s maakt hij liever in
Turkije, want daar is het licht beter.’

Ik vraag me af hoe realistisch het beeld is dat ik me gevormd
had over de Duin- en Bollenstreek. Hoe ziet het gebied er 
bijvoorbeeld uit na de oogst? Ik kijk opnieuw en probeer een
nieuw beeld te vormen. 

Dieuwertje Komen

Toelichting foto-essay

Het projectbureau Geest en Grond heeft fotografe Dieuwertje Komen de
opdracht gegeven om de Duin- en Bollenstreek in beeld te brengen. Naar
eigen inzicht is zij op zoek gegaan naar beelden die de streek karakteriseren.
Deze foto’s hebben geleid tot een eigen foto-essay van de streek, waarin zij
haar beelden over de Duin- en Bollenstreek voor zich laat spreken.
Daarnaast leverde zij ook een bijdrage aan de inventarisatiefase met haar
foto’s. 

Locatie foto’s: busparkeerplaats De Keukenhof, Lisse (p.29); De Keukenhof,
Lisse (p.30); Herenweg, Noordwijkerhout (p.32); Loosterweg Noord, Lisse
(p.34); Langevelderslag, Noordwijk (p.36); Katwijk aan Zee (p.38); strand,
Noordwijk (p.40); Nafkenscheidtlaan, De Zilk (p.42).
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Geest en Grond
Expeditie
Bureau Venhuizen
augustus 2003

Expeditie
Het project Geest en Grond onderzoekt de
rol die cultuurhistorisch en -actueel erfgoed
kunnen spelen in de toekomstige ruimtelijke
ordening van de Duin- en Bollenstreek. Dit
gebeurt met een tweejaar durend gefaseerd
programma, dat flexibel inspeelt op de actu-
ele ontwikkelingen in de streek. De eerste
fase, de inventarisatiefase, brengt cultuur-
historische kenmerken en kwaliteiten, land-
schappelijke ontwikkelingen en actuele
knelpunten van het gebied in kaart. Daar is
met  een open blik, zonder vooringenomen
standpunt of wetenschappelijke intentie
onderzoek naar gedaan; als ware het een
expeditie waarvan de uitkomst nog ongewis
is, maar waar met een duidelijk doel voor
ogen aan begonnen is. Het doel van Geest en
Grond is het vinden van sporen die de moge-
lijkheid in zich hebben van betekenis te zijn
in de toekomstige ruimtelijke ordening van
de streek. 

De expeditie leidde tot verschillende spo-
ren. We vonden prominent aanwezige spo-
ren, die bevestigden wat al vermoed werd,
maar ook nauwelijks waarneembare, die
nieuwsgierigheid opriepen of de belofte van
een belangrijke vondst in zich hielden. Een
aantal is in opdracht nader onderzocht door
verschillende deskundigen. Andere sporen
lieten zich vertalen naar concrete prijs-
vraagopgaven, die in de tweede fase van dit
project centraal staan. Tevens is aan drie
kunstenaars, Krijn Giezen, Tom Frantzen en
Jennifer Petterson, gevraagd te reageren op
ontwikkelingen en fenomenen in de streek.
In deze tekst wordt waar van toepassing ver-
wezen naar de prijsvraagopgaven, vervolg-
opdrachten en kunstprojecten die volgen 
uit of aansluiten bij de beschreven sporen.

Een belangrijk instrument tijdens de expedi-
tie waren sessies, waarin  vertegenwoordi-
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gers van gemeenten, bewoners en specia-
listen van binnen en buiten het gebied met
elkaar spraken over de kenmerken en kwa-
liteiten van de streek. 1 Uitspraken daar
gedaan zullen in dit expeditieverslag op
diverse plekken terugkomen.

Continuïteit in plaats van vooruitgang
In dit culturele planologie project ligt de
nadruk in eerste instantie op continuïteit en
niet op vooruitgang. In de naar vooruitgang
strevende maatschappij wordt het verleden
gezien als datgene dat we achter ons gelaten
hebben. In een dergelijke maatschappij
neemt men genoegen met een sporadische
verwijzing naar die verleden tijd. De op con-
tinuïteit gebaseerde samenleving bouwt
bewust voort op de humus die door de
geschiedenis is gevormd en gebruikt her-
kenbare fenomenen voortdurend opnieuw in
geactualiseerde gedaantes.2 Afhankelijk van
hoe landschappelijke en cultuurhistorische
sporen worden hergebruikt, kan dit leiden
tot nostalgie, maar het kan ook bijdragen
aan een bewustwordingsproces van kwa-
liteiten die onvermoed en niet eerder zicht-
baar waren. Welke rol kunnen deze kwalitei-
ten spelen  in toekomstige ruimtelijke orde-
ningsprocessen in de Duin- en Bollenstreek?
En hoe kunnen deze leiden naar mogelijke
opgaven voor optimale toepassingen in een
gegeven context? 

Hybridiseren en handelen
De schoonheid van de streek wordt geken-
merkt door het scherpe contrast tussen het
bijzondere landschap van uitgestrekte dui-
nen en de bloembollenvelden met hun unie-
ke kenmerken als  lange zichtlijnen, hoogge-
legen wegen, zandsloten en bollenschuren.
Deze cultuurhistorische en landschappelijke
kwaliteiten staan momenteel onder zware
druk. Het gebied zit ingeklemd tussen de
noord- en zuidkant van de randstad, die

altijd extra ruimte kan gebruiken. De
gemeenten in de streek zoeken zelf ook drif-
tig naar woningbouwlocaties en agrariërs
willen, vanwege de veranderingen in de
bedrijfsvoering, meer schuren en kassen
bouwen in het open bollenland. Ook niet-
agrarische bedrijven willen zich in het
gebied vestigen en zoeken ruimte. Deze
druk vergroot de angst voor het verdwijnen
van het karakteristieke landschap. 

Er bestaan vele verhalen over dit landschap,
waarin voor de bollen en bollenvelden een
hoofdrol is weggelegd. De beelden waaraan
in dit soort verhalen wordt gerefereerd, 
stroken lang niet altijd met de werkelijkheid.
Zo is het beeld van de boer op de tractor in
een kleurig weids bollenveld een bewust
gecreëerd en gecultiveerd beeldmerk, dat
wereldwijd verspreid wordt in toeristische
folders. Dit beeld heeft maar weinig te
maken met de werkelijkheid. De echte bol-
lenboer staat eerder met een aantal collega’s
gebogen over een klein veldje met veredelde
bollen. Ze schatten in hoe de bloemen het
‘op een vaas’zouden doen en aan wie zij te
verkopen zijn. Op de achtergrond zien we
geen tractor, maar BMW’s en Mercedessen.3

Dit verhaal gaat over de altijd aanwezige
drang om te veredelen of te hybridiseren, de
voortdurende zoektocht naar nieuwe soor-
ten bollen en bloemen. Maar meer nog gaat
dit verhaal over de handelsmentaliteit en het
streven om de bollen wereldwijd te ver-
kopen. Deze cultuur van hybridiseren en
handelen heeft de bollenteelt in deze streek
tot een succes gemaakt. 

Bolwerken
Om het succes van de streek te continueren
en het landschap economisch rendabel te
houden is schaalvergroting onvermijdelijk.
De schaalvergroting heeft niet alleen gevol-
gen voor de mensen in het gebied, maar gaat
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tevens gepaard met ingrijpende veranderin-
gen in het landschap, die niet altijd ten
goede komen aan de kwaliteit daarvan. Zo
heeft mechanisatie geleid tot het ontstaan
van grote kavels en daarmee tot het verdwij-
nen van de karakteristieke heggen en het
doorbreken van het traditionele kavel- en
slotenpatroon. Er zijn onaantrekkelijke
gesloten schuren, kassen en bedrijfsgebou-
wen verschenen die het karakteristieke open
landschap aantasten; heel wat anders dan de
traditionele ‘doening’van de zorgvuldig in
het landschap ingepaste schuur met woon-
huis. Aan de ene kant groeit de weerzin
tegen deze gevolgen van veranderende
bedrijvigheid, aan de andere kant is er de
trots bij de mensen die wonen en werken in
dit uitgestrekte, landelijke gebied, dat ‘hun’
landschap het enige is in Nederland dat eco-
nomisch volledig rendabel is. 

Kunstproject: Jennifer Petterson,
Huiskamers en Bolwerken; docu-
mentaire over de reactie van in het
bollenvak werkzame bewoners op
de veranderende bedrijvigheid. 

De actuele situatie in de Bollenstreek brengt
de verschillende belangen op economisch,
landschappelijk en toeristisch niveau in een
lastig parket, want een rendabel landschap
én behoud van de landschappelijke kwalitei-
ten lijken tegenstrijdig aan elkaar te zijn.
Deze tegenstrijdigheid, die ook uit het Pact
van Teylingen spreekt, wordt niet doorbro-
ken, maar door alle partijen in stand gehou-
den. De idee van een bollencomplex als het
geheel van teelt, handel, transport, kennis en
toerisme, waarvan geen enkel element kan
worden weggenomen, maakt het extreem
moeilijk beslissingen te nemen, bijvoor-
beeld ten aanzien van vestiging van nieuwe
of uitbreiding van bestaande bedrijven.

Binnen dit naar patstelling neigend ruimte-
lijk schaakspel vinden dan ook nog onbe-
doelde ontwikkelingen plaats. Zoals de aan-
leg van Duinpark De Witte Raaf tegen de
duinrand bij Noordwijk die op basis van een
nog niet aan het Pact aangepast bestem-
mingsplan uit 1965 moest worden toege-
staan, of de Delfweg in Noordwijkerhout,
waar zich vanuit een gewone bedrijfsvoe-
ring voor de Bollenstreek langzaam maar
zeker een compleet industrieterrein heeft
ontwikkeld. De veranderingen laten zich
niet tegenhouden, ze zijn noodzakelijk voor
de economische actualisering van het land-
schap. De vraag is dus niet hoe ze vermeden
en bestreden kunnen worden, maar hoe ze
beter kunnen worden ingepast. Heel con-
creet geldt dat voor de grote, gesloten
bedrijfsgebouwen die vanwege de schaal-
vergroting steeds meer oprukken in het open
bollenland. De vraag is hoe deze gebouwen
op een dusdanige wijze in het open land-
schap kunnen worden ontworpen en inge-
past, dat de karakteristieken van het gebied
behouden blijven en versterkt kunnen worden.

Prijsvraagopgave: Het gewenste
landschap; de confrontatie van 
het open bollenlandschap met
grote bedrijfsgebouwen. 

Koesteren van een verwoest landschap
Er speelt nog iets anders mee in de wens om
het huidige, ‘oorspronkelijke’ landschap te
behouden en te behoeden voor verandering.
Met ‘oorspronkelijk’wordt het open land-
schap van kleurige bollenvelden bedoeld,
dat pas 150 jaar bestaat. Het is ontstaan door
duinafgravingen ten behoeve van de opho-
ging van onder meer Amsterdam. In feite
koestert men een ‘verwoest’oorspronkelijk
landschap, maar beschouwt juist dát als het
origineel. Niemand pleit er dan ook voor om
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op de bollengrond weer een flinke laag zand
te storten voor de teelt van helmgras, hoewel
daar een buitengewoon geldige historische
legitimatie voor te formuleren zou zijn.

Die koestering van het landschap met zijn
cultuurhistorische kwaliteiten wordt ook
gevoed door de Cultuurhistorische
Waardenkaart, uitgegeven door de Provincie
Zuid-Holland. De kaartrapportage van de
regio brengt de cultuurhistorische kenmer-
ken en waarden (landschap, archeologie en
nederzettingen) van de Duin- en
Bollenstreek in beeld en functioneert als
toetsingsinstrument bij het beoordelen van
ruimtelijke plannen. Het is minder geschikt
om in directe zin een actieve rol te kunnen
spelen bij toekomstige ontwikkelingen. Alle
geregistreerde waarden zijn van voor 1945,
dus sporen van belangrijke fysieke gebeur-
tenissen die meer recent in het landschap
hebben plaatsgevonden en daarmee ook
mogelijk toekomstig erfgoed zijn niet op
deze kaart te zien. Wat ook niet blijkt uit
deze kaart is hoe de bewoners van de streek
cultuurhistorie ervaren en wat zij daar mee
zouden willen doen: slopen, hergebruiken
of musealiseren?4 Hedendaagse menselijke
ervaringen van cultuurhistorische waarden
kunnen de Cultuurhistorische Waardenkaart
aanvullen en activeren en zo een dynamiek
opleveren die de toekomstige regionale
identiteit van de streek kan versterken.

Vervolgopdracht: Persoonlijke
Cultuurhistorische Waardenkaart,
projectbureau Geest en Grond,
Inge Hoonte; hoe beleven de 
bewoners van de Duin- en
Bollenstreek cultuurhistorie? 

Bloemencorso is afvalverwerking
Zijn er ook mogelijkheden om bepaalde als
negatief ervaren aspecten in het gebied
zodanig in te zetten dat ze een positieve
invloed kunnen hebben op archeologie en
cultuurhistorie van de streek? Het ontstaan
van het bloemencorso illustreert deze opga-
ve. De oorsprong van het bloemencorso
voert terug naar zuinigheid en hergebruik en
juist niet naar de achter het corso vermoede
spilzucht. Bloemen zijn in wezen het afval-
materiaal bij het kweken van bloembollen.
Zij worden in een vroeg stadium kort afge-
knipt om de bollen optimaal te laten groeien
en zijn daarmee ongeschikt geworden voor
de handel. Zuinigheid heeft ooit geleid tot
een bijzonder creatieve vorm van afvalver-
werking, namelijk door er wagens mee te
versieren en deze tot verwelkens toe in een
optocht de hele streek door te laten rijden.
Het bloemencorso is vanaf het ontstaan in
1947 uitgegroeid tot een begrip, een groots
internationaal evenement, waar de hele
streek zijn identiteit aan ontleent. 

Nu zijn bloemen een gewenst afvalproduct
van de bollenteelt. Slib in de sloten is dat
niet. Op de vraag van een buitenstaander
waarom het dichte netwerk van sloten in het
landschap niet wordt gebruikt voor toeristi-
sche doeleinden, bijvoorbeeld voor kano-
tochten door de kleurige bollenvelden, volg-
de het antwoord dat de sloten dichtgeslibd
zijn. Ze worden niet uitgebaggerd omdat er
in de omgeving geen slibdepot is. Daarbij is
het deels vervuilde slib door decennialang
gebruik van gewasbeschermende middelen
moeilijk te verwerken. Maar stel dat dit ver-
vuilde slib wel verwerkt kan worden, wat
zou hergebruik van dit slib dan voor het
landschap kunnen betekenen? En, kan
‘varen tussen de bollen’een nieuwe (toeris-
tische) dimensie geven aan de beleving van
dit landschap? 
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Vervolgopdracht: Slibfarm (Cecile
Oud / Gerda Zijlstra); wat kan her-
gebruik van vervuild slotenslib
voor een landschap betekenen? 

Kunstproject: Krijn Giezen,
Hopen en gaten; inventarisatie van
vuilstortplaatsen, zandafgravingen
en scheepswrakken in de Duin- en
Bollenstreek met pleidooi voor her-
gebruik van deze niemandslanden. 

Bollenstad
Woningen waar nu bollenvelden zijn, dat is
kort gezegd bollenstad. En op bollenstad zit
niemand te wachten in de streek, behalve
projectontwikkelaars en gemeenten die uit
hun voegen barsten vanwege het tekort aan
woningen, met name voor de op de woning-
markt startende eigen inwoners. Op een aan-
tal plaatsen waar in de toekomst woning-
bouw mogelijkerwijs te verwachten is,
bezitten projectontwikkelaars al een groot
deel van de bollengrond. Dit drijft de grond-
prijzen dusdanig op dat het rendabel exploi-
teren van een bollenbedrijf steeds moeilijker
wordt. Veel bedrijven vertrekken als gevolg
hiervan naar Noord-Holland, waardoor de
grond in de streek vrijkomt. Deze ontwikke-
ling staat lijnrecht tegenover de wens van
het Pact van Teylingen om de bollengrond te
behouden en daarmee de openheid van het
landschap te garanderen voor de toekomst.
Tevens bedreigt de ontwikkeling het voort-
bestaan van het bollencomplex, dat immers
afhankelijk is van het samenkomen van
zowel teelt als handel, transport, kennis en
toerisme.

Het behouden van de grond voor de bollen-
teelt leidt tot druk op de gemeentelijke gren-
zen in de streek, aangezien alle noodzake-

lijke woningbouw volledig binnen de
bebouwingsgrenzen van de huidige
gemeenten moet worden gerealiseerd.
Ondanks grootschalige nieuwbouw, blijven
gemeentebesturen vasthouden aan het dorp-
se denken: dorpen willen dorpen blijven.
Men streeft ernaar het bouwmodel van
dorpskern, buitenwijken en aangrenzend
het buitengebied in stand te houden. Dit
dorpse denken staat een ambitieuze cen-
trumvisie echter geenszins in de weg.
Vrijwel alle gemeenten van de Duin- en
Bollenstreek werken aan de herkenbaarheid
en aantrekkelijkheid van hun centrum. Het
behoud van historie is daarbij van groot
belang, maar meer nog het bouwen van
woningen en het aantrekken van winkels,
bedrijven en toeristen. 

Cultuur van de middenstand
De middenstand vestigt zich graag in de
historische centra vanwege de aantrekke-
lijkheid van historische kwaliteiten, een
goede bereikbaarheid en de economische
spin-off van het toerisme. Veel bedrijven
trekken zich echter, eenmaal gevestigd in
een historisch pand, weinig meer aan van die
kwaliteiten. De firma-standaardarchitectuur
blijkt in die gevallen belangrijker dan de
specifieke historische kenmerken, met een-
vormigheid als gevolg die afbreuk doet aan
de identiteit van de dorpskern. Gemeenten
die zich betrokken voelen bij de kwaliteit
van hun centrum, proberen zich met man en
macht tegen deze vervlakking te verzetten. 

De eerder omschreven problematische
opgave voor het Pact van Teylingen, het
combineren van een noodzakelijke actuali-
sering van het cultuurlandschap met het
behouden en versterken van de kwaliteit,
speelt in alle dorpskernen in het klein. De
middenstand speelt hierin een hoofdrol.
Enerzijds is de middenstand nodig voor het

rendabel en aantrekkelijk maken van de
dorpskernen. Anderzijds onttrekt dezelfde
middenstand, zoals hiervoor geschetst,
daarmee direct kwaliteit aan de kernen. De
efficiëntie van de maatregelen die de
gemeenten ter beschikking staan om onge-
wenste ontwikkelingen in de dorpskernen
tegen te gaan, zoals monumentenlijsten en
beeldkwaliteitplannen, staat of valt met de
mate waarin de gemeenten die maatregelen
kunnen en willen handhaven. In plaats van
de moeizame strijd tegen de aantasting van
de centrumkwaliteiten met verbod en con-
trole aan te gaan, dient de vraag zich aan
welke actieve rol de cultuur van de midden-
stand5 kan spelen bij het behoud van histori-
sche kwaliteiten in de dorpscentra van de
Duin- en Bollenstreek? 

Vervolgopdracht: De detaillist
(Gideon Boie & Matthias Pauwels,
BAVO); wat is de rol van de cultuur
van de middenstand bij het behoud
van historische kwaliteiten in de
dorpscentra van de Duin- en
Bollenstreek? 

Bevriezen, verpretparken of transformeren
Niet alleen centra lopen het gevaar onder-
ling inwisselbaar te worden, ook woningen
kunnen te veel op elkaar gaan lijken,
waardoor veel van de aantrekkingskracht
verloren gaat. In het essay dat Paul Meurs
voor dit project schreef over de nieuwe toe-
komst van Nederland worden drie mogelijke
richtingen omschreven die gestalte kunnen
geven aan de culturele identiteit van de
Duin- en Bollenstreek. Voor regiospecifiek
bouwen kan de opgave worden gesteld om te
kiezen tussen bevriezen, verpretparken of
transformeren van de culturele en land-
schappelijke kwaliteiten van de streek. De

keuze is afhankelijk van de rol die aan het
verleden wordt gegeven en van de vraag
welke identiteit bepalend is voor de regiona-
le bebouwing, zodat nieuwe woonwijken er
niet overal hetzelfde gaan uitzien. 

Welke kenmerken zouden in de architectuur
moeten terugkomen om te zorgen dat deze
de identiteit van de streek weerspiegelt?
Wanneer we ons beperken tot de meest
zichtbare, springen natuurlijk de cultuur van
het bollenlandschap en de restanten van de
buitenplaatsencultuur het meest in het oog.
Aangezien de streek zeker sinds de
Romeinse tijd bewoond wordt, zijn ook
andere historische referentiemogelijkheden
ruim voorhanden. De nagenoeg onzichtbare
Romeinse geschiedenis kan wellicht onver-
wachte aanknopingspunten bieden, net als
sporen die de Tweede Wereldoorlog achter-
liet in de vorm van de Atlantikwall.

Bij een keuze voor de gewenste strategie
valt bevriezen meteen af, omdat bevriezen
ontwikkelen juist uitsluit. Als we verpret-
parken opvatten als het in de architectuur
verwerken van overdreven verwijzingen
naar de cultuurhistorie, dan kunnen we daar-
voor op dit moment in Noordwijk terecht,
waar een potpourri aan historische referen-
ties in de hotelarchitectuur het wandelen op
de boulevard tot een verbazingwekkend
feest maakt. Deze historiserende architec-
tuur markeert de nadagen van de vooruit-
gangsmaatschappij, waarin het belang van
het verleden als identiteitsdrager inmiddels
wel is erkend, maar nog vooral wordt toege-
past in een naar het verleden verwijzende
saus over de moderne architectuur. 

De toenemende snelheid is mede schuldig
aan die al te nadrukkelijke verwijzingen.
Mensen doen steeds meer indrukken op in
steeds kortere tijd. Men beschouwt het land-
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schap niet meer, maar flitst er aan voorbij.
Deze snelheid zit in alle vormen van waar-
neming. Hierdoor moet beeldinformatie in
steeds intensere prikkels worden aangebo-
den, wil zij nog waargenomen kunnen wor-
den. Omdat de omgeving sneller verandert
dan de mensen, verslechtert het cultuur-
historische collectieve geheugen, dat ver-
volgens op steeds intensievere wijze moet
worden aangesproken.4

In het onderzoek naar de mogelijkheden
voor regiospecifieke architectuur streven we
binnen Geest en Grond naar een subtiele
continuering van de culturele en landschap-
pelijke kwaliteiten van de streek.

Prijsvraagopgave: Nieuw erfgoed /
New heritage; een vertaling van de
cultuurhistorische kwaliteiten van
de Duin- en Bollenstreek in nieuwe
typologieën voor woningbouw. 

Het ongewilde centrum van de Bollenstreek
De Keukenhof is de grootste trekpleister van
de streek en dat mag op zich al een wonder
heten. Mr. Johan Steengracht van
Oostcapelle van landgoed Keukenhof ver-
zette zich in het midden van de 19e eeuw
namelijk met hand en tand tegen de opruk-
kende bollencultuur. Gedurende die eeuw
verdwenen de buitenplaatsen, werden bos-
sen gerooid en strandwallen afgegraven om
vervolgens plaats te maken voor de bloem-
bollenteelt. De weigerachtige houding zijn
buitenplaats op te offeren voor afzandingen
maakte Steengracht van Oostcapelle in de
streek niet populair. Echter, die houding
heeft de Bollenstreek uiteindelijk wel aan
een alom gerespecteerd lommerrijk centrum
geholpen.
Toeristen komen echter niet alleen voor De
Keukenhof; ze vinden het strand en het

omliggende landschap van even groot
belang. De invloed van schaalvergroting,
toename van woningbouw en bedrijfsvesti-
ging in het landschap heeft dus ook gevol-
gen voor de toeristische sector. Hoewel het
toeristische seizoen rond De Keukenhof
zich beperkt tot hooguit twee maanden per
jaar, is de helft van de streekomzet uit de
toeristische sector afkomstig. Dit pleit voor
het behoud van het unieke karakter van de
streek als motor voor de economie. Op dit
moment ontvangt de streek drie tot vier mil-
joen bezoekers per jaar, waarvan slechts de
helft in het gebied overnacht. 

Hergebruik bollenschuren
Opvallende karakteristieke elementen in het
landschap zijn de historische bollenschuren. 
Door de eisen voor het droogproces van de
bollen is een typische bouwtypologie ont-
staan van veelal bakstenen gebouwen met
veel ramen en deuren voor een optimale kli-
matologische beheersing van de opslag-
ruimten. Veel van ons erfgoed, dat we nu als
kenmerkend voor de streekidentiteit
beschouwen, is ontstaan vanuit dit soort
praktische eisen van productie, uitgewerkt
binnen de beperkende mogelijkheden van de
tijd. Al geruime tijd hoeven er geen inge-
wikkelde schuren meer gebouwd te worden
voor de klimaatbeheersing, maar hangt men
eenvoudigweg een machine in een blikken
hal die het klimaat veel adequater weet te
beheersen. Hiermee heeft de klimaatbeheer-
sing van de opgeslagen bollen zijn functie
als motor voor streekeigen bouwwerken
verloren. 

Kunstproject: Tom Frantzen,
Projectie; onderzoek naar motoren
voor streekeigen verbijzondering
van het productieproces van
bloembollen. 
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Veel van de oorspronkelijke bollenschuren
zijn in verval geraakt en worden bedreigd
met afbraak. Om deze schuren voor afbraak
te behoeden, is in 1996 door museum De
Zwarte Tulp het initiatief genomen voor een
projectgroep ‘Behoud en Herbestemming
Oude Bollenschuren’. Deze projectgroep
heeft opdracht gegeven een uitgebreide
inventarisatie te maken van mogelijkheden
voor hergebruik, waardoor de schuren
behouden kunnen worden. Problemen zijn
er voldoende, zoals bestemmingsplannen
van gemeenten, privacybehoefte van boeren
op wier grond de schuur staat en projectont-
wikkelaars die belang hebben bij verpaupe-
ring om vervolgens, na sloop, iets te kunnen
bouwen dat op de onroerend goedmarkt
hoger wordt gewaardeerd dan in onbruik
geraakte bollenschuren. Kansen zijn er ech-
ter ook. Om een bijdrage te leveren aan toe-
risme en landschapsbeleving door toeristen
zouden bollenschuren ingericht kunnen
worden als logiesvoorziening. In navolging
van de Spaanse ‘Paradores’en de Franse
‘Chambres d’hôte’, zouden de bollenschuren
in de Duin- en Bollenstreek ook uit kunnen
groeien tot een succesvolle onderneming.

Prijsvraagopgave: Bulb &
Breakfast; hergebruik van oude
bollenschuren als chambres d’hôte 

Onzichtbaar erfgoed
Veel cultuurhistorisch erfgoed is als zodanig
gemakkelijk te herkennen. Bollenschuren,
historische panden of een markant straten-
plan houden de herinnering aan vroeger
levend. Hoe werkt dat voor erfgoed dat in de
grond verborgen is? Kan dat nog invloed uit-
oefenen op het leven boven de grond en zo
ja, hoe? Voor veel mensen uit de streek
begint de geschiedenis van het landschap
pas rond 1850, bij het ontstaan van de bol-

lenteelt. De geschiedenis gaat echter veel
verder terug en bestaat uit meer historische
lagen, die lang niet altijd zichtbaar of waar-
neembaar zijn voor een leek. De Limes is
zo’n onzichtbare laag. Lang voor het begin
van de bollenteelt liep De Limes, de noord-
westelijke grens van het Romeinse Rijk,
door het gebied tussen Katwijk en Leiden
ten zuiden van de vroegere loop van de
Oude Rijn. Ondanks de onzichtbaarheid van
De Limes spreekt de Romeinse geschiede-
nis wel tot de verbeelding. Het succes van de
‘gave graafdagen’, die het publiek in staat
stelden het opgegraven Romeinse schip De
Meern 1 te bezichtigen in Leidsche Rijn en
het onderzoek van projectbureau Belvedere
naar de ontwikkeling van De Limes als
nationaal project, zijn daar het bewijs van.

Kan de herleving van De Limes in de Duin-
en Bollenstreek ook een succes worden?
Wat zijn de mogelijkheden om het land-
schap te verbinden aan deze aantrekkelijke
cultuurhistorische kwaliteit zonder verpret-
parking van de waarden? Een mogelijkheid
doet zich voor bij de geplande aanleg van de
RijnGouweLijn, een lightrailverbinding tus-
sen Gouda, Katwijk (en Noordwijk), precies
op de plek van De Limes. Kan dit archeolo-
gische netwerk van waterwegen en neder-
zettingen voor verdediging en transport nog
een cultuurhistorische waarde meegeven
aan de RijnGouweLijn en haar omgeving? 

Vervolgopdracht: De Limes (DAF
architecten); Op welke wijze kan
de Romeinse geschiedenis van het
gebied worden hergebruikt bij toe-
komstige bouwplannen? 
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Erfgoed ontstaat en blijft bestaan
Vanuit de overtuiging dat objecten en struc-
turen vooral blijven bestaan omdat ze wor-
den hergebruikt, is in deze expeditie gezocht
naar een continuïteit van de
(gebruiks)waarde van sporen uit het verle-
den. Op die manier kan erfgoed ontstaan en
blijven bestaan. Ingrijpen in dit voortdurend
in beweging zijnde proces is geen kwestie
van nieuw erfgoed verzinnen, maar van het
scheppen van voorwaarden voor het ont-
staan ervan. Hierbij is het van belang de ver-
schillende culturele en ruimtelijke program-
ma’s die nogal eens langs elkaar dreigen te
lopen, met elkaar te verbinden en elkaar te
laten versterken. Het project Geest en Grond
wil hieraan een bijdrage leveren en geeft
met deze publicatie, de vervolgopdrachten
en de drie prijsvraagopgaven een aanzet
hiertoe. 

Zoals eerder geschetst is de typologie van de
bollenschuur met de karakteristieke ramen
en deuren ontstaan vanwege klimatologi-
sche eisen, uitgewerkt binnen de beperken-
de randvoorwaarden van de tijd. Die schu-
ren verloren met de ontwikkeling van
machinale klimaatbeheersing hun functie en
werden vervangen door blikken hallen. Nu
klimaatbeheersing in dit geval niet langer
een generator voor erfgoed is, zou de land-
schappelijke inpassing van de inwisselbare
blikken hallen dat juist wel kunnen zijn.
Tegelijkertijd zijn de ligging en de ruimte
van de oude schuren belangrijke elementen
die kunnen bijdragen aan effectief herge-
bruik ervan. Een zelfde redenering kan
gevolgd worden voor het hergebruik van
slib. Vroeger werd slib uitgesmeerd over het
land, niet alleen om de sloten bevaarbaar te
houden, maar ook vanwege de bemestende
kwaliteiten ervan. Tegenwoordig wordt slib
eerder als last gezien die niet hergebruikt
wordt, maar weggevoerd uit het gebied, wat

alles te maken heeft met het vervuilde
karakter. Echter, in de behandeling van ver-
vuild slotenslib schuilen opnieuw mogelijk-
heden voor landschappelijke ontwikkeling.
Specifieke behandeling en verwerking van
vervuild slib zou - als een slimme versie van
een oud gebruik - nieuw erfgoed in de vorm
van cultuurlandschap op kunnen leveren. 

Het is deze manier van laten ontstaan, van
het volgen van dynamieken die al aanwezig
zijn, van het zoeken naar onverwachte ver-
bindingen en daar alert op te reageren, die
de werkwijze van het project Geest en
Grond kenmerken. Expedities hebben per
definitie iets avontuurlijks in zich. De con-
touren van de zoektocht zijn dan wel
bekend, maar de situatie en kansen ter plek-
ke moeten nog ontdekt gaan worden. In dit
verhaal zijn die contouren geschetst en de
sporen waarlangs de expeditie verder trekt.
De invulling ervan volgt in het vervolg van
dit project, met prijsvraaginzendingen en
uitgewerkte vervolgopdrachten.

1 Met dank aan de mensen die naast conceptmanager 
Hans Venhuizen deelnamen aan de volgende sessies o.l.v. 
moderator Bert van Meggelen:

Centrumontwikkeling: Daan Binnendijk, Tom Frantzen, 
Maurits Klaren, Paul Meurs2, Sjaak Smakman
Infrastructuur en Archeologie: Hans Jungerius, Jan Kolen4,
Geertje Korf, Wies Sanders, Douwe Sikkema,
Veranderende bedrijvigheid: Frank Helsloot, Jennifer Petterson,
Jelle Vervloet, Marc Witteman, Martin Zandwijk
Hergebruik Erfgoed: Marca Bultink, Krijn Giezen, Jan Jongert,
Peter Nijhof, Ineke Schwartz
Human Heritage: Gert Greveling, Hans van Houwelingen5, 
Cor van der Heijden, Joop Zwetsloot3

Publieksdag:  Margreet Aangeenbrug, Marca Bultink, 

Ton Cats, Karola Dierichs, Cees Freeke, Rudi Halewijn, 

Johannes Langeveld, Margret van Leeuwen, Jan van Nieuwkoop,

Henk van Os, Lilian Roosenboom, Tjeerd Scheffer, Mark Tilli,

Christina Wallone, Bert Wolthuis
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Geest en Grond
Kunstopdrachten

Krijn Giezen 
Hopen en Gaten

Tom Frantzen 
Projectie

Jennifer Petterson 
Huiskamers en bolwerken

De inventarisatie van Geest en Grond
De idee dat een kunstenaar in een zelfgeko-
zen isolement creatief werk maakt, is
achterhaald. Dat beeld van de kunst is ont-
staan in een tijd dat kunstenaars wilden
opkomen voor de zelfstandige waarde van
hun vak, beroep en talent. Voor het zelfbe-
wustzijn van de kunstsector is die opvatting
van belang geweest; tegelijkertijd heeft het
de kunstenaar regelmatig vervreemd van
zijn omgeving.

Maar zoals gezegd, ‘de kunst om de kunst’ is
achterhaald. De kunstenaar kiest er nu voor
om in de maatschappij -naast bijvoorbeeld
de inbreng van economische, juridische en
psychologische specialisten- creatieve des-
kundigheid in te zetten bij de benadering
van sociaal-maatschappelijke ontwikkelin-
gen. Dit geldt zeker voor de problematiek
van de ruimtelijke ordening van de (natuur-
lijke) omgeving. 

‘Natuur’ is in Nederland in feite geen gepast
woord meer. Wat in Nederland als natuur
wordt ervaren, is zorgvuldig zo aangelegd.
Bij het scheppen van dit cultuurlandschap is
de rol van de kunstenaar gegroeid. De laat-
ste dertig jaar zijn kunstenaars op tal van
gebieden bezig geweest om vanuit hun dis-
cipline een bijdrage te leveren aan de kwa-
liteit van de leefomgeving. Dat gebeurt van-
zelfsprekend vooral vanuit de persoonlijke
doelstellingen en interesses van individuele
kunstenaars.

In de inventarisatiefase van Geest en Grond
heeft beeldend kunstenaar/conceptmanager
Hans Venhuizen kunstenaars Krijn Giezen,
Tom Frantzen en Jennifer Petterson
gevraagd te reageren op de cultuurhistori-
sche en -actuele kenmerken van deze streek.
Hij zet daartoe een specifieke kwaliteit van
de beeldende kunst in, namelijk die van
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onderzoek, studie en experiment. Aan ieder
kunstwerk gaat een proces vooraf van over-
wegen, verwerpen en kiezen en altijd vanuit
samenhangende motieven die betrekking
hebben op inhoud, kwaliteit en uitvoering.
Als je dat principe hanteert voor het ontwik-
kelen van ideeën over ruimtelijke ordening,
ontstaan voorstellen die ongedachte benade-
ringen mogelijk maken, omdat ze ontstaan
vanuit het beeldend denken en niet vanuit
het rationeel overwegen, hoewel er aan beel-
dend denken vanzelfsprekend wel rationele
overweging te pas komt.

De vraag is in hoeverre de cultuurgeschiede-
nis van het gebied een rol kan spelen in de
toekomstige ruimtelijke ordening en hoe die
zichtbaar wordt. De kunstenaars verbeelden
de mogelijkheden die zij hiervoor ontdek-
ken.

Krijn Giezen
De opdracht om in het gebied naar nieuwe
mogelijkheden voor cultureel erfgoed te kij-
ken, is Krijn Giezen op het lijf geschreven.
Hij is in 1939 in Noordwijk geboren en
beschouwt het landschap van zee, duinen en
achterland als zijn werkmateriaal. Heel let-
terlijk doet hij dat door wat aanspoelt uit zee
te gebruiken als materiaal voor objecten: uit
het scheepsafval van viskisten en verweerde
netten maakt hij bijvoorbeeld vogels, vissen
en andere diervormen. Giezen noemt zich-
zelf ‘beelddyslectisch’waardoor hij in dat
soort afvalmateriaal iets anders ziet dan een
ander. Als een hedendaags archeoloog is hij
nu al geïnteresseerd in de kwaliteit die onze
beerputten eeuwen later zullen prijsgeven;
iets is nog niet weggegooid of het heeft bij
hem al een herwaardering ondergaan, een
andere betekenis gekregen. Dat geldt trou-
wens niet alleen voor kleinere objecten,
maar ook voor de massale verplaatsing van
zeezand om de kust te verdedigen en grind-

en zandafgravingen die zijn gedaan voor de
bollenteelt. De gaten die in het landschap
zijn achtergebleven, ziet hij als erfgoed met
mogelijkheden voor hergebruik, zoals een
twintig meter diep gat dat is volgelopen met
water en vuilnisbelten die heuvels in het
landschap zijn geworden. Deze ‘hopen en
gaten’vormen het ‘niemandsland’van de
Duin- en Bollenstreek dat Giezen inventari-
seert op de mogelijkheden van beeldende
potentie.

Zijn werkruimte is sinds 1980 een oude bol-
lenschuur in Noordwijkerhout. Daarvoor
werkte hij op een nettenzolder en op een
voormalige vuilnisbelt. Hij is altijd het
meest geïnteresseerd geweest in de visserij
van Noordwijk en Katwijk, in de scheeps-
wrakken, het aangespoelde materiaal op
strand en in het duinengebied. Het achter-
land waar het bollengebied is gecultiveerd,
heeft nooit zo zijn belangstelling gehad. De
teloorgang van de kleinschalige visserij, zijn
grote liefde, en de opkomst van de bollen-
cultuur waarvoor veel cultuurlandschap is
omgevormd, zijn uitingen van tegenstrijdige
belangen die Giezen moeilijk kan verdra-
gen. Zijn observatievermogen kwam in die
omstandigheden onder grote druk te staan,
hij verloor enigszins de grip op de streek.
Dat is niet vreemd voor iemand die al vanaf
zijn zestiende in het duinengebied en aan het
strand aquarellen maakte en in de zomer-
vakanties een maand met vissersschepen
mee de zee opging. 

De duinafgravingen om zand te winnen voor
nieuwbouw, de zandwinning uit zee om de
ontstane gaten in het duingebied weer op te
vullen; het zijn vicieuze cirkels die Krijn
Giezen graag zou willen doorbreken door in
de ruimtelijke ordening bepaalde aspecten
voor de verandering eens intact te laten.
Giezen ziet dat de mens soms grote wonden

in zijn leefomgeving slaat, vanuit het idee
deze te verbeteren. In zijn voorstel wordt de
ruimtelijke ordening geïnterpreteerd als een
genezingsproces; niet om het oude te her-
stellen, en zeker niet als een cosmetische
operatie, maar om te voorkomen dat we blij-
ven weggooien wat achteraf zo waardevol
zal blijken te zijn. Fragmenten van wat
wordt weggedaan wil hij handhaven als een
vingerwijzing, een teken aan de wand in het
landschap.

Tom Frantzen
De inventarisatie van Tom Frantzen (1971)
richt zich sterk op het economische gebruik
van de grond in de bollencultuur. Frantzen,
die is opgeleid als architect aan de TU
Eindhoven, concentreert zijn ruimtelijk
denken voornamelijk op de regels, clichés
en veronderstellingen die met het ontwerpen
gepaard gaan. Simpel gezegd: als hij voor
iemand een huis bouwt, gaat de opdrachtge-
ver uit van een entree met een hal en een
trap. Frantzen stelt dan meteen de vraag of
die trap wel in de hal moet liggen. Het bou-
wen is in Nederland aan een doolhof van
regels onderworpen. Frantzen zoekt in die
omstandigheid juist de verborgen mogelijk-
heden achter de beperkingen. Zo bracht de
praktijk dat voor een gemiddelde dakkapel
nauwelijks een bouwvergunning nodig is,
hem op het ontwerp van een woning die uit-
sluitend uit dakkapellen bestaat. In feite
wentelt Frantzen zich volledig in de regels,
maar wel met de bedoeling de onverwachte
en soms zelfs ongewenste gevolgen van
regelgeving te gebruiken. Zijn ontwerpen
worden in het ideale geval concreet uitge-
voerde objecten en gebouwen. Eigenlijk
begint voor hem alles bij de mogelijkheid
die de technische tekening aanreikt: de
tweedimensionale lijnen projecteren het
ruimtelijke idee dat hij wil verwezenlijken.
Niet voor niets heeft hij een aantal van die

technische tekeningen letterlijk gereali-
seerd, bijvoorbeeld door constructietekenin-
gen van een trap en vloeren op de werkelijk
uitgevoerde vloeren en trap zelf aan te bren-
gen. Daarmee laat hij de fictieve ruimte die
hij als architect creëert, samenvallen met het
gebouwde object. Het aardige van de bol-
lenstreek is nu dat de bollenvelden zelf óók
een ruimtelijke uitvoering van een gepland
ontwerp vormen. Zes weken per jaar is die
sensatie voelbaar in de kleurvelden die de
bloeiende bollenvelden tot een van de groot-
ste toeristische attracties van Nederland
maken.

Het kleurenpalet van de bollenvelden wordt
samen met molens, klompen en
Delftsblauwe miniaturen, gezien als hét
beeld van Nederland, met de Keukenhof als
ultieme representant daarvan. De kracht van
dit beeld is enorm, zeker als je bedenkt dat
de bloeitijd zo kort is. De toeristenindustrie
van de Duin- en Bollenstreek draait dus in
feite een zeer laag rendement. Frantzen
inventariseert de mogelijkheden om dat ren-
dement te verhogen en komt met een een-
voudig uitvoerbaar, maar tegelijkertijd radi-
caal voorstel.

Als de bollenvelden niet in bloei staan, zijn
de akkers vooral groen, bruin en grijs. De
vraag die Frantzen zich stelt, is of het moge-
lijk is ook buiten het bloeiseizoen die kleur-
velden te realiseren. Op ‘natuurlijke’wijze
kan dat niet, maar wel door middel van een
simpele ingreep. In de winter worden de vel-
den afgedekt met stro dat wordt besproeid
met bestrijdingsmiddelen om de bollen tot
het voorjaar vrij van ziektekiemen te
houden. Aan de kleurloze bestrijdingsmid-
delen wordt een kleurstof toegevoegd, zodat
ze als zodanig herkenbaar en te onderschei-
den zijn. Frantzen onderzocht of er aan die
middelen zo’n sterk pigment kan worden



toegevoegd dat het stro ook daadwerkelijk
kleur krijgt. Met de firma BASF kwam hij
op een pigment dat dit idee realiseert.
Tijdens het besproeien van het stro met
bestrijdingsmiddelen worden de velden van
kleur voorzien. Tegelijkertijd kwam
Frantzen op het idee dat je door middel van
het kleuren van het stro, de complexe verka-
veling van het gebied zichtbaar maakt.
Hierdoor wordt duidelijk welke teler welke
velden bewerkt en leg je de ruimtelijke orde-
ning van dit gebied bloot. Frantzen ontrafelt
in beeldende zin een raadsel met een onver-
wacht gekleurde uitkomst. Hij zet het cliché
van het gebied in om iets anders zichtbaar te
maken.

Frantzens rationele benadering leidt tot een
consequent stappenplan dat niet per defini-
tie leidt tot het uitblijven van absurditeit: het
kleurenpalet van de bollenvelden zichtbaar
in de winter. Frantzen kenmerkt zich als een
architect met dadaïstische inslag die een
systematiek ontwerpt met resultaten die niet
rijmen met de veronderstellingen waarmee
we leven.   

Jennifer Petterson
Vijf jaar geleden kwam Jennifer Petterson
(1974) uit Zweden om aan de Rietveld
Academie in Amsterdam te studeren. In juni
2002 studeerde ze af met een aantal opmer-
kelijke video’s waaronder de film ’Hurrah,
tomorrow we’re going home’. Daarin volgt
ze haar vader die op vakantie in Cuba niet
kan ontkomen aan de volstrekt kunstmatige
situatie die voor hem als toerist is ingericht
en die hem verhindert het werkelijke leven
van Cuba te ondergaan. Het ontneemt hem
iedere zin om in Cuba aanwezig te zijn. 

Als Zweedse is Petterson opgegroeid in
gebieden die je kunt kenmerken als wijd
open ruimtes; zelfs als inwoner van een

Zweedse stad ervaart ze nog de enorme
ruimte om de bebouwing heen. Nederland is
voor haar vooral een ‘interieure beleving’.
In Nederland ben je in haar opvatting altijd
‘binnen’en kun je dus eigenlijk niet naar
‘buiten’. De tuinbouwcultuur van
Nederland is slechts gedeeltelijk zonder
dak; de Nederlander heeft de natuur gedo-
mesticeerd.

Opvallend aan de Duin- en Bollenstreek is
dat het zo’n uniform karakter heeft gekre-
gen. Met name het bollengebied bestaat uit
percelen grond die allemaal op dezelfde
wijze worden benut. Toch is de omgang met
grond en bijbehorende problematiek per
persoon totaal verschillend en doen zich
zowel op micro- als macroniveau botsingen
van belangen voor. Jennifer Petterson is van-
uit haar journalistieke, sociologische inte-
resse die de grondslag voor haar kunstenaar-
schap vormt, deze uiteenlopende belangen
in een gefilmde documentaire in kaart gaan
brengen. Haar documentaire is echter wel
het werk van een beeldend kunstenaar. 
De manier waarop ze beelden combineert,
collages maakt en haar perspectieven kiest,
leidt tot een strakke mix van contrasten 
zonder dat er een oordeel wordt geveld.
Kenmerkend is het beeld van een bollenteler
die staand op zijn akker opeens wordt 
doorsneden door een gele lijn, een voort-
snellende trein die achter hem over het 
spoor dwars door het beeld rijdt. 

In haar documentaire komen verschillende
mensen aan het woord: een hovenier van De
Keukenhof, een verkoopster in een bloe-
menstal, een wethouder ruimtelijke orde-
ning, een grote bollenteler en een kleine bol-
lenteler, een Pools stel dat seizoensarbeid
verricht, een veredelaar, een watercontro-
leur, de oude veilingmeester van Lisse, een
projectontwikkelaar en een architect die als

outsider een toekomstbeeld voor het gebied
schetst.

In de documentaire ontmoeten de mensen
elkaar niet, maar worden ze tegenover elkaar
geplaatst in de manier waarop ze dezelfde
omstandigheden verschillend ondergaan.
Petterson heeft de mensen in haar film uit-
gedaagd vooral ook beeldend te vertellen.
Daarvoor heeft ze haar handicap dat ze het
Nederlands nog niet volledig beheerst, 
hoewel ze zich uitstekend verstaanbaar kan
maken, ingezet om mensen met behulp 
van bijvoorbeeld kopjes en schoteltjes hun
ideeën zichtbaar te laten maken. 

Voor ze met filmen begon, heeft Petterson
een synopsis gemaakt die het tegenover
elkaar plaatsen van toekomstbeelden per
persoon recht zou doen. Tijdens het filmen
heeft ze deze voortdurend aan moeten 
passen, omdat haar verwachting niet over-
eenkwam met de realiteit. Ze heeft niet die
realiteit in haar vorm gedwongen, maar de
werkelijkheid haar vorm laten ontwikkelen.

Alle personen in de documentaire heeft ze
dezelfde vragen gesteld. De uitkomsten van
de gesprekken heeft ze letterlijk in beeld
gebracht, je kunt horen wat de mensen zeg-
gen, en in figuurlijke zin - je kunt zien hoe
Petterson haar beeld heeft gevormd door uit-
eenlopende visies binnen één kader te plaat-
sen.

Verbeelding
Krijn Giezen, Tom Frantzen en Jennifer
Petterson tonen aan dat de verbeelding van
ideeën een belangrijke rol speelt bij het ont-
wikkelen van de ruimtelijke ordening van
dit gebied. Je kunt je als gebruiker van het
gebied veel voorstellen bij plattegronden,
technische tekeningen, maquettes enzo-
voort, maar dergelijke uitwerkingen moeten

ook met beelden worden gevoed. De oude
slogan ‘de verbeelding aan de macht’hoeft
voor dit principe niet uit de kast te worden
gehaald, maar de kunstenaar bewijst hier
wel ‘de kracht van de verbeelding’.

Alex de Vries
juli 2003
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Krijn Giezen 
Hopen en gaten

Iemandsland
Dat afvalstortplaatsen en zandafgravingen
deel uitmaken van ons erfgoed staat voor
Krijn Giezen buiten kijf. Verwonderd was
hij dan ook dat deze hopen en gaten bij de
uitgebreide inventarisatie van de
Cultuurhistorische Hoofdstructuur in de
Duin- en Bollenstreek, samengebracht in
een uitgave van zeven fraaie kaarten, ner-
gens voorkwamen. Deze onontgonnen
archeologische vindplaatsen van onze
recente geschiedenis leken bij dit overzicht
van cultuurhistorische waarden geheel te
zijn vergeten. Ten onrechte, stelde Giezen
vast, en bracht deze plekken alsnog in kaart.
Het resultaat kan zo worden toegevoegd 
aan de doos met kaarten van de Cultuur-
historische Hoofdstructuur als kaart 5b:
Hopen en gaten – Waarden.

Giezen werkt al tientallen jaren met afval en
de vele kwaliteiten daarvan. Zo worden veel
spullen veel te vroeg weggegooid en verdie-
nen nog een tweede leven, ontwikkelt zich
op verlaten vuilnisbelten (niemandslanden
die meestal hermetisch van de buitenwereld
worden afgeschermd) een fascinerend en
hardnekkig soort natuur waar veel te weinig
waardering voor is, en niet in de laatste
plaats verschuilen zich achter de dynamiek
van afvalverwerking zelf - het verzamelen,

modelleren en afdekken van de storthopen -
kansen voor bijzondere landschapsontwik-
keling. In enkele van zijn vroegere werken
die in deze catalogus zijn opgenomen toont
Giezen aan wat voor bijzondere rol afval
voor een landschap kan spelen wanneer het
gecontroleerd wordt gestort (zie: Puinstort
de Lickebaert, Vluchtberg voor Vinex wijk
Delfgauw en Geluidswal Albrandswaard).
Maar ook wanneer er bij het storten en uit-
graven geen landschappelijk programma is
toegepast, lenen deze hopen en gaten zich
uitstekend voor hergebruik.

Op vuilnisbelten, zeker wanneer ze meer
dan 50 jaar oud zijn, kun je uitstekend ken-
nismaken met onze recente geschiedenis, en
er nog bruikbare spullen vinden ook.
Archeologen springen doorgaans een gat in
de lucht wanneer ze op een vuilnisbelt stui-
ten uit bijvoorbeeld de Middeleeuwen of de
Romeinse tijd. Via het afval leert men de
historische mens het allerbeste kennen. En
dat is voor de jongere afvalhopen niet
anders. Op vuilnisbelten zou men ‘jonge
archeologie’kunnen bedrijven. Gaandeweg
de hopen afgraven, het afval zuiveren en
gebruiken om de gaten te dempen. Deze
gaten ontstonden uit de zandwinning voor
de bouwproductie en hebben vaak een diep-
te van meer dan 25 meter. Een diepte waarop
het water zo goed als dood is en zich nauwe-
lijks natuurontwikkeling voordoet. De
gezuiverde hopen kunnen zo de gaten vul-
len, een soort landschappelijke vereffening
zoals Giezen eerder in Frankrijk, in het
stroomgebied van de Seine voorstelde rond
hopen en gaten die de realisatie van La
Défense met zich mee bracht (Memoriaal

voor La Défense). Op de gevulde gaten ont-
staat natuur of misschien zelfs een bouwlo-
catie. Gebouwd kan ook worden op de afge-
graven hopen, of het afval kan hier in het
vervolg gecontroleerder worden aangevoerd
en daarmee een bruikbaarder en interessan-
ter landschap veroorzaken.

Zijn inventarisatie van de hopen en gaten in
de Duin- en Bollenstreek vergeleek Giezen
met de informatie die bij de Provincie Zuid-
Holland voorhanden was. De hopen en
gaten bleken een veel grotere dynamiek 
te kennen dan verwacht. Zo bleken gaten op
de kaart in de werkelijkheid reeds te zijn
gedicht, bestaande vuilnisbelten in de pro-
vinciale informatie niet te zijn aangegeven
(Westeinde bij Leeuwenhorst, Noord-
wijkerhout), of aangegeven vuilnisbelten al
te zijn omgevormd tot nieuwbouwwijken
(Luizenmarktpolder, Voorhout). 

Een gebied waar de dynamiek van de gaten
en hopen zich helemaal aan het zicht ont-
trekt is de zee. De Duin- en Bollenstreek
houdt namelijk niet op bij de duinen maar
loopt nog kilometers ver door in de zee. Op
de zeebodem ontstaan gaten doordat zand
wordt opgepompt voor de kustversterking.
Hopen ontstaan door (il)legale stort van
afval, staande booreilanden of door onge-
lukken als omgevallen booreilanden en
gezonken schepen. Dit soort informatie is
terug te vinden op zeekaarten (zie: Hopen en
gaten – Waarden). Deze jaarlijks geactuali-
seerde informatie is namelijk onontbeerlijk
voor de succesvolle navigatie rond deze
obstakels. Wat niet op deze kaarten staat is
de waarde die de aanwezigheid van schoon

afval en schone scheepswrakken voor de zee
kunnen betekenen. Deze obstakels voor de
scheepvaart blijken namelijk prima bio-
topen voor het leven in zee te zijn. Zo’n 12%
van het leven in zee speelt zich af rond wrak-
ken. Deze wrakken veroorzaken schuilplek-
ken en paaiplaatsen voor vis. Vissers navi-
geren tot precies boven de wrakken en gooi-
en daar hun netten uit. Deze vissers zijn dan
ook niet blij met het in kaart brengen van
deze voor hun waardevolle informatie, daar
heeft vervolgens vooral de concurrentie ple-
zier van. Ook de afvalstort in zee zou gecon-
troleerd kunnen gaan plaatsvinden. Eerder
stelde Giezen voor in Bunker recycling
langs de Deense westkust, om Atlantikwall-
bunkers, die op een of andere manier in de
weg lagen, in zee te dumpen. Op deze plek
zouden ze namelijk wel gewaardeerd wor-
den en het zeeleven een nieuwe biotoop kun-
nen bieden. En daarmee worden de contou-
ren van een nieuwe opgave zichtbaar: wat
zouden we door gecontroleerde stort in zee
en door in het vervolg slim buitengaats te
bouwen aan de zee kunnen toevoegen in
plaats van haar te vervuilen en kwaliteit af
te nemen?

Hans Venhuizen
augustus 2003
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Hopen en gaten, niemandsland
Duin- en Bollenstreek 2003
Vraag: inventarisatie van erfgoed en her-
gebruik in de Duin- en Bollenstreek in 
verband met herziening bestemmingsplan.
Hopen op het land ontstaan door sloopresten
en afvalberging, wrakken en dumpplekken
in zee.
Gaten ontstaan door het onttrekken van
grondstoffen aan het landschap, zand, grind,
klei.

Hoe ga je met dit materiaal om en met deze
gebieden, hopen en gaten, niemandsland?
Enkele voorstellen en uitgevoerde werken
van Krijn Giezen. Foto: Martijn Leclerq.
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Geluidswal Albrandswaard Haven Rotterdam 1989
De wal, 400 meter lang en 6 meter hoog, is gevormd van puin van
wegen en gebouwen die moesten verdwijnen voor de uitbreiding van
de haven van Rotterdam. De wal beschermt het dorp Rhoon tegen
geluidshinder van de haven.
Oplevering in 1991.  Foto: Aeroview Rotterdam.

Memoriaal voor La Défense Parijs 1994
De stad eet (zand-, steen- en grindgroeves), de stad ontlast zich (stort-
plaatsen). De Grand Axe, de lijn Louvre – La Défense, wordt naar het
westen doorgetrokken. Aan twee kunstenaars is gevraagd om op het
thema Stad naar Natuur te reageren.
Krijn Giezen trekt de Axe extreem door, Grand. De Axe kruist de
meanderende Seine en loopt over zand-, steen- en grindgroeves, stort-
plaatsen, gaten en hopen, ontstaan door bouw en sloop van de stad. Het
voorstel is om één van de groeves, een wond in het landschap, te helen
met het bouw- en sloopafval dat vrijkomt bij de voortdurende uitbrei-
ding van La Défense: een Memoriaal voor de architectuur en beelden-
de kunst. Bijzondere architectonische fragmenten zijn te bezoeken per
boot de Seine volgend en per helicopter in rechte lijn vanaf het dak van
de Arche.
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Bunker recycling langs de Deense westkust 1995
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden bunkers gebouwd voor mili-
taire verdediging. Fragmenten van bunkers die in de weg liggen of
gevaar opleveren worden gebroken en tot 4 tons blokken gevormd.
Deze blokken beschermen de Deense kust tegen erosie. De blokken
zijn gemerkt 5 mei 1995. Uitgevoerd ter gelegenheid van de herden-
king van de bevrijding.

Bunkers langs de kust van Nederland 1939-1945
Veel bunkers in Nederland zijn direct na de oorlog opgeblazen of met
zand bedekt / aan het oog onttrokken. Afgedekte architectuur: archeo-
logie van de toekomst. Sommige functioneren als vleermuisoverwin-
teringsplek. Foto: collectie Bibliothèque de l’architecte.
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Hier kunst Vinex complex Delfgauw, Pijnacker 1997
Voorstel: plannen leveren voor het ter plaatse verwerken van sloop-,
grond- en bouwresten die vrijkomen tijdens de bouw. 
Afval = Materiaal. Uitgespaarde stortkosten komen ten goede 
aan de kunst.
Vluchtberg (zeespiegelstijging). Basis 50 x 50 meter. Hoogte 5 meter.
Materiaal, licht vervuilde grond en afdeklaag. Opgeleverd in 1997.

Puinstort de Lickebaert Maasland 1984
Masterplan voor de reconstructie van Midden-Delfland: van 
agrarisch naar recreatiegebied. Een geplande puinstort is onderdeel
van dit plan. Voorstel voor de puinstort: storten in een tevoren bepaal-
de vorm met een functie. Ontwerp voor een amfitheater (20.000 zit-
plaatsen) met flexibel tentdak, verdiept circuit voor sporten met
lawaaioverlast ‘je hoort ze niet, je ziet ze niet’, evenemententerrein
met windbreek. Te bereiken via spoor, weg en water.



Tom Frantzen 
Projectie
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Duin van Heemskerk
Provinciaal drinkwaterproductiebedrijf Noord-Holland 1997
Bij het uitgraven van de waterkelders ontstond een artificieel duin.
Voorstel om dit te laten liggen en tegen verstuiven te beplanten met
helm. Relatie tuin – gebouw – omringend duinlandschap. In de toe-
komst wordt het bedrijfsgebouw uitgebreid. Het duin kan dan geheel
of gedeeltelijk worden verkocht en plaats maken voor of opgenomen
worden in een meer definitief tuinontwerp. Het ‘laat maar liggen’
geldt ook voor de parkeerplaats van stelconplaten van 2 x 2 meter.
Deze vormt een contrast met het duin en heeft dezelfde flexibiliteit.
Gebruik deze tot er een meer definitieve uitspraak is over het gebied.
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Een studie die diep graaft zal eerst door 
de oppervlakte heen moeten. Een diep-
gravende studie naar de bollenstreek 
zal dan ook nooit compleet zijn zonder 
het meest in het oog springende aspect 
van de streek in ogenschouw te nemen:
de bollenvelden. 

Dat Nederland bestaat uit kaas, klompen,
water en bloemen is een oppervlakkig cli-
ché, maar daarom niet minder waar. De
kwaliteit van een cliché is dat het begrip
ervan wijdverspreid en universeel is en
daarom een enorme aantrekkingskracht
heeft. De bollenstreek heeft dankzij dit 
cliché een toeristische attractie van wereld-
formaat, wie Nederland wil ontdekken,
moet de bollenvelden in het echt gezien 
hebben. De bollenvelden hebben echter 
een evident nadeel, de bloeitijd van half
april tot eind mei is nogal kort.

Toeristen die Nederland gezien willen 
hebben, komen dus allemaal tegelijk in 
een periode van nog geen twee maanden 
de streek bezoeken. Vanachter de ruiten van
de airconditioned touringcar wordt lang-
zaam filerijdend de kortste route naar De
Keukenhof genomen. Het toeristische beeld
van de echte bollenstreek blijkt slechts een
vlakke projectie op het glas. Pas in De
Keukenhof wordt bewezen dat het daad-
werkelijk bloemen zijn die de velden op de
route in vlammende kleuren schilderen.

Toen ik een bevriende bloemenhandelaar 
uit Katwijk naar de meest typerende 
karakteristiek van de bollenstreek vroeg,
noemde hij niet de bloemen zelf maar het
“kleurenpalet”. Waarschijnlijk doelde hij op
het kleurenpalet van het bloeiseizoen, want
gedurende het grootste deel van het jaar is
de bollenstreek overwegend groen en bruin,
welke nogal algemene landschappelijke
kleuren zijn. Kennelijk zijn de kleuren uit
het bloeiseizoen zo indrukwekkend dat zij
zelfs bij lange periodes van afwezigheid het
beeld bepalen.
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Het werkelijke beeld van de bollenstreek
wordt, anders dan het clichébeeld, niet
bepaald door kleuren, maar door productie.
Ten behoeve van agrarische rentabiliteit
bevinden zich in het landschap grootschali-
ge bedrijfshallen en een grote hoeveelheid
tuinbouwkassen, zodat het gebied ruimtelijk
dicht slibt. 
Omdat woningbouw en landbouw steeds
dichter in elkaars nabijheid plaatsvinden,
wordt de publieke opinie over de methodes
van landbouw steeds kritischer.

De transformatie van het landschap ten
gevolge van productiemethoden is zeer goed
te zien in het begin van december, wanneer
de bollenvelden worden afgedekt, om een 
te hevige inwerking van de vrieskou op de
ondergrondse bollen te voorkomen. Tot 
eind februari blijft het land bedekt. Waar 
als afdekking in de bloementeelt in Noord
Holland voornamelijk acryldoek wordt
gebruikt, is het gebruik van stro kenmer-
kend voor de bollenstreek.

Wanneer het stro is verspreid worden half
december gewasbeschermingsmiddelen als
Chloor IPC, Round Up en Paraquat gespo-
ten, hetgeen op veel maatschappelijke kri-
tiek en weerstand stuit.
Deze middelen bevatten net als bijvoorbeeld
brandspiritus een kleurstof om ze te onder-
scheiden van drinkwater. Deze kleurstoffen
tasten het groeiproces van de bloembollen
niet aan. Oorspronkelijk zijn deze kleurstof-
fen zelfs ontwikkeld om zaad mee te verven,
zodat herkenbaar werd welk zaad van welke
boer afkomstig was.

+
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Het is technisch mogelijk om zonder schade
aan de gewassen de concentratie kleurstof in
de bestrijdingsmiddelen zodanig te verho-
gen dat de gewasbeschermingsmiddelen een
soort verf worden. Omdat de gebruikte
kleurstoffen zeer goed oplosbaar zijn, zou
een bollenteler zelf kleurstoffen kunnen toe-
voegen aan de spuittank die de pesticiden
bevat. Na een aantal meters rijden met de
hele spuitinstallatie is de menging optimaal. 
Wanneer vervolgens het met stro bedekte
land wordt bespoten, verandert het grijze
winterlandschap in een kleurrijke vlakken-
compositie. De kosten bedragen slechts
zo’n 200 euro per ha.

Wanneer iedere teler een eigen kleur aan
zijn gewasbeschermingsmiddelenmengsel
zou toevoegen wordt er bovendien iets zicht-
baar aan het land, wat tot nu toe nooit te
ervaren was. In het gebied is weinig bekend
over de eigendomsverhoudingen van het
land, laat staan over het gebruik ervan. Veel
telers leasen stukken land, zodat het grond-
gebruik met de jaren wisselt. 

Door gewasbeschermingsmiddelen te
gebruiken als kleurcodering wordt niet
alleen een onzichtbaar aspect van de ruimte-
lijke ordening van het gebied zichtbaar,
maar is ook het kleurenpalet dat zo kenmer-
kend is voor het clichébeeld van de bollen-
streek gedurende een langere periode in
werkelijkheid te ervaren.

REALITEIT HALF APRIL - HALF MEI

PROJECTIE CONTINU 

POTENTIE DECEMBER - MAART

TELER A TELER I

TELER B TELER J

TELER C TELER K

TELER D TELER L

TELER E TELER M

TELER F TELER N

TELER G TELER O

TELER H TELER P



Geest en Grond, culturele planologie in de Duin- en Bollenstreek / Kunstopdrachten / september 2003 pagina 84 Geest en Grond, culturele planologie in de Duin- en Bollenstreek / Kunstopdrachten / september 2003 pagina 85

Jennifer Petterson
Huiskamers en bolwerken

?

?

?

?

?

?
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De documentaire Huiskamers en bolwerken portretteert een aantal
mensen die op verschillende wijze getroffen wordt door de verande-
ringen in de streek en daar vanuit diverse, soms zelfs contrasterende
levensstijlen op reageert. Tegelijkertijd brengt Jennifer Petterson het
complexe landschap onder de aandacht. Zij maakt duidelijk dat aan
iedere situatie meerdere aspecten kleven en dat verschillende menin-
gen elk hun eigen waarheid bezitten. In deze documentaire, waarvan
enkele stills zijn afgebeeld, vertellen de beelden het verhaal, aange-
vuld met interviews.
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Geest en Grond 
Prijsvragen

Bulb & Breakfast
Het gewenste landschap / The desired landscape
Nieuw erfgoed / New heritage
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Prijsvragen

In het kader van het project ‘Geest en Grond, culturele planologie
in de Duin- en Bollenstreek’ worden door het Erfgoedhuis Zuid-
Holland drie internationale ontwerpprijsvragen uitgeschreven. 
Het thema van deze prijsvragen is de onverwachte rol die cultuur-
historie, erfgoed en regionale identiteit kunnen spelen bij het aan-
sturen van ruimtelijke ontwikkelingen in de Duin- en Bollenstreek,
kort gezegd: de geest van de grond. De prijsvragen hebben als
doel innovatieve plannen te genereren om cultuurhistorische en
actuele kwaliteiten in het gebied zichtbaar te maken. 

De prijsvragen worden inhoudelijk en praktisch zo opgesteld 
dat zowel ontwerpers uit de hele wereld als mensen uit de streek
kunnen deelnemen. Voor die laatsten wordt een aparte categorie
voor ervaringsdeskundigen opgesteld met toegankelijke vraag-
stellingen en randvoorwaarden.

De eerste fase van het project Geest en Grond heeft een inventa-
risatie van bestaande en gewenste culturele kwaliteiten, land-
schappelijke ontwikkelingen en actuele knelpunten in de Duin- en
Bollenstreek opgeleverd. Hieruit zijn drie opgaven gedestilleerd.
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Bulb & Breakfast
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Opgave 1: 

Bulb & Breakfast

Hergebruik van oude bollenschuren als chambres d’hôte

Hét culturele erfgoed
In de Bollenstreek wint het idee terrein dat de bollenschuur
beschouwd moet worden als hét culturele erfgoed van de regio.
Rond 1900 ontstond de typische ‘bollenschuur’, met veel ramen 
en deuren, die op regelmatige afstand in de gevels werden aange-
bracht voor een goede ventilatie. Bollenschuren werden ‘tot de
nok toe’ gevuld met stellingen, een soort open kast, waarin de bol-
len werden gedroogd en opgeslagen. Bij de bouw van de schuur
vormden het opslagsysteem en de constructie één geheel. De
grote winsten die werden gemaakt tijdens de ‘gouden jaren’ van
de bollenteelt in de jaren twintig hadden hun weerslag in de bouw
van de bollenschuren. Er verschenen schuren van een omvang 
die tot dan toe ongekend was, echte ‘bollenburchten’ van goede
architecten, die zeer opvallende en expressieve schuren ontwier-
pen in de heersende bouwstijlen van de jaren twintig. Fabrieken
werden het, waar niets aan het toeval werd overgelaten. Het rege-
len van het schuurklimaat door zon en wind maakte, met de uit-
vinding van een warmtebehandeling waardoor bloemen eerder
bloeien, plaats voor kunstmatige beheersing van temperatuur en
luchtvochtigheid. De vele openslaande deuren en ramen werden
daardoor overbodig en vaak dichtgezet.

Behoud en herbestemming
De traditionele bollenschuren, waarvan er ooit meer dan duizend
in de streek gestaan moeten hebben, verliezen in toenemende
mate hun functie. De opslag van de bollen vindt tegenwoordig
veel adequater plaats in eenvoudig te klimatiseren standaard hal-
len. Voor de meeste van de schuren is behoud alleen mogelijk als
aan herbestemming gedacht wordt. Museum ‘De Zwarte Tulp’ in
Lisse nam in 1996 het initiatief om na te gaan in hoeverre een aan-
tal van deze karakteristieke schuren voor het nageslacht zou kun-
nen worden behouden en startte het project ‘Behoud en
Herbestemming Bollenschuren’. 

Wakker worden tussen de bollenvelden. 
Een mogelijke herbestemming die nog niet is onderzocht in dit 
traject, is een kleinschalige logiesvoorziening voor bezoekers van de
Duin- en Bollenstreek met het imago van een chambre d’hôte. De oude
bollenschuren liggen vaak in het open land en in het seizoen tussen de
bloeiende velden. Ze hebben een open karakter door de vele ramen die,
ten behoeve van de natuurlijke ventilatie, zijn aangebracht in de tijd van
voor de klimaatinstallaties. Een mooie plek om wakker te worden. 

Logiesvoorziening
Een herbestemming als logiesvoorziening werkt meerdere 
kanten op. Het leidt tot bewustzijn van het culturele erfgoed bij bezoe-
kers, maar ook bij gemeenten, eigenaren en bewoners. Daarnaast 
veroorzaakt het een effectief hergebruik. In deze prijsvraag wordt een 
bijzonder initiatief met groeipotentie ontwikkeld, een opzet voor een 
franchiseorganisatie, een handleiding waarmee een geïnteresseerde
particulier en individuele bollenschuureigenaar een dergelijke voor-
ziening kan toepassen.

Opgave:
Ontwerp een systeem waardoor tijdelijke logiesvoorziening van 
vier eenheden voor bezoekers in een oude bollenschuur ontstaat 
en ontwikkel een opzet voor een bedrijfsplan, een logo en een marketing-
campagne.

Doelgroep:
Industrieel ontwerpers, vormgevers, bedrijfskundigen, de toeristen-
branche, kunstenaars, (interieur)architecten en ervaringsdeskundigen. 

Uitwerking en realisatie:
Na de bekendmaking van de winnaars zullen teams worden gevormd 
die een ontwerp en een bedrijfsplan uitwerken. In het voorjaar van 2004
zal in een bollenschuur een pilot worden uitgevoerd met het winnende
voorstel. 
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Opgave 2: 

Het gewenste landschap / The desired landscape

De confrontatie van het open bollenlandschap met 
grote gesloten bedrijfsgebouwen 

Spagaat
Een van de hoofdpijlers van het Pact van Teylingen (het samenwerkings-
verband tussen de tien gemeenten van de Duin- en Bollenstreek),
behoud en verbetering van het open kleinschalige landschap, leidt tot 
een spagaat. Enerzijds is er de trots op het unieke productielandschap, in
Nederland het enige agrarisch rendabele landschap, en de schoonheid
ervan. Anderzijds is er weerzin tegen de aanpassingen – schaalvergro-
ting en grote gebouwen – die nodig zijn om het landschap ook rendabel te
houden. De bebouwing in het open landschap wordt over het algemeen
als een verarming ervaren door de betrokken gemeenten. Dus bedrijven
mogen zich wel ontwikkelen, maar het landschap moet er het liefst zo 
uitzien als pakweg 50 jaar geleden. 

Nieuwe typologie
De typische bollenschuur is vervangen door standaard bedrijfshallen.
Aan de buitenkant is niet te zien wat er binnen gebeurt. Is het denkbaar
dat een ontwerp van een schuur voor deze specifieke functie een econo-
misch haalbaar en duurzaam alternatief kan opleveren? Zouden, door 
bijvoorbeeld opnieuw gebruik te maken van natuurlijke ventilatie of door
de hal als gereedschap te beschouwen, energie en kosten bespaard 
kunnen worden terwijl er identiteit wordt toegevoegd?

Industrieel erfgoed van de toekomst
Nieuwe bollenschuren worden net als veel andere grote gesloten ge-
bouwen en bedrijventerreinen als lelijke obstakels in het open landschap
gezien. Dat deze gebouwen in de toekomst mogelijk als industrieel erf-
goed beschouwd zullen gaan worden, is nu nog moeilijk voor te stellen.
De ‘storende’ grote en gesloten bebouwing in het landschap kun je weg-
halen, inpakken met groen of interessanter laten verschijnen. Deze prijs-
vraag wil een nieuwe typologie voor bouwen en inpassen in het open bol-
lenlandschap onderzoeken.

Opgave: 
Ontwerp een ontwikkelingsstrategie voor het bedrijventerrein Delfweg
in de gemeente Noordwijkerhout waarin het open bollenlandschap 
optimaal gecombineerd wordt met adequate actuele bedrijfsvoering 
en -huisvesting. Baseer je daarbij op cultuurhistorische en regionale
waarden. Deze opgave kan bijvoorbeeld leiden tot landschappelijke
inpassing of het ontwerp van een nieuw bedrijfsgebouw.

Doelgroep:
Architecten, landschapsarchitecten, kunstenaars en 
ervaringsdeskundigen.

Tweede fase:
Er wordt uit de winnaars een team samengesteld dat in samenwerking
met de gemeente Noordwijkerhout de plannen verder gaat ontwikkelen
tot concrete ontwerpen. Voor de uitwerking van een nieuw bedrijfs-
gebouw wordt bij de realisatie ook een fabrikant van bedrijfshallen
betrokken. 
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Opgave 3: 

Nieuw erfgoed / New heritage

Een vertaling van de cultuurhistorische kwaliteiten van
de Duin- en Bollenstreek in nieuwe typologieën voor 
woningbouw

Bouwlust
In de gemeenten van de Duin- en Bollenstreek werd in de afgelopen
eeuw flink gebouwd en de vraag naar meer woningen bestaat nog altijd,
of wordt voorgeschreven door de landelijke politiek in verband met uit
hun voegen groeiende steden en dorpen. De angst bestaat dat door een
teveel aan woningbouw de bollenteelt het onderspit zal delven. Daarbij
doemt in de hoofden van menigeen bij dit soort landelijke beslissingen
het spookbeeld op van een bollenstad, waarmee de eigen karakteris-
tieken van de streek teniet gedaan zouden worden. Hoe zorg je ervoor
dat woningbouw in deze streek anders is dan elders?

Oorspronkelijke authenticiteit
In deze razendsnelle en door allerlei randvoorwaarden gedicteerde pro-
cessen is behoefte aan authenticiteit die niet enkel nostalgisch is of volle-
dig door techniek wordt beheerst, maar een oorspronkelijke authenti-
citeit waarmee de ene wijk of stad zich van de andere onderscheidt. Hoe
kun je interessante identiteitsdragende karakteristieken van de streek
inzetten bij het ontwerp van een woning? 

Gebiedseigen fenomenen
De prijsvraag zoekt naar een dynamische vertaling van de regionale,
sociale en cultuurhistorische kwaliteiten in architectuur. Naast sociale en
demografische fenomenen als vergrijzing, een hoog percentage auto-
bezit, het veredelen en de handelsgeest, zijn dat ook ruimtelijke cultuur-
historische fenomenen zoals de openheid van het landschap, de duinen,
De Limes, de Atlantikwall, buitenplaatsen, nederzettingen, oorspronke-
lijke bouwmethodes, bouwmaterialen en archeologische vindplaatsen. 

Twee locaties dienen als werkveld voor deze opgave van regiospecifiek
bouwen. De locaties zijn niet werkelijk bestaand en schematisch weerge-
geven. De situaties zijn ook op meerdere plekken in de Duin- en
Bollenstreek terug te vinden. Voor de eerste locatie geldt dit in het zuide-
lijk deel van het gebied rond de Oude Rijnzone, die loopt door de Leidse
regio en de fuserende gemeenten Rijnsburg, Katwijk en Valkenburg. 

De plek, waar vroeger De Limes liep en nu een spoorlijn is gepland,
nodigt uit tot een cultuurhistorische benadering.

Op de tweede locatie staan de resten van een oude buitenplaats centraal.
In de zeventiende en achttiende eeuw ontstonden talrijke buitens van
rijke stedelingen, vooral op de strandwallen in de noordelijke Duin- en
Bollenstreek. De bekendste buitenplaats is De Keukenhof in Lisse. Veel
buitenplaatsen zijn verdwenen met het oprukken van de bollenteelt, maar
soms blijken overblijfselen ervan midden in toekomstige bouwlocaties te
liggen.

Opgave: 
Vertaal een continuering van sociale en cultuurhistorische kwaliteiten 
in een concept voor een woonwijk, op basis van een zelfgekozen 
interessante mix van het technische en culturele programma voor één
van de locaties.

Doelgroep:
Architecten, stedenbouwkundigen, architectuurhistorici, filosofen,
kunstenaars en ervaringsdeskundigen.

Tweede fase:
De plannen worden uitgewerkt op een aantal concrete locaties door
teams die worden samengesteld uit de winnaars.
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Tijdens de verschillende fasen van het project Geest en Grond
verschijnen publicaties in de vorm van cahiers. Deze publicatie
documenteert de inventarisatiefase van het project Geest en
Grond. 
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