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1 Historie
1.1.Ontstaansgeschiedenis

De Hoofdstraat vormt de historische drager van Hillegom. Hier hebben zich de eerste en 
belangrijkste functies gevestigd. De Hoofdstraat is feitelijk onderdeel van het historisch lint dat van 
Haarlem naar Leiden liep, op een oude hoger gelegen strandwal. Hieraan werden in de loop van de 
tijd boerderijen en landgoederen gesticht, alsmede kerken en kernen. Juist bij Hillegom lag een 
hogere bult en voerde de Hillegomse beek richting het Haarlemmermeer. Hier kwam een 
bijzondere buitenplaats (een Heerlijkheid, thans het Hof), een waterput (waar nu het Kerkplein 
ligt) en een kerk (Maartenskerk). De beek werd verder afgegraven tot haven voor aan- en afvoer 
van goederen, waardoor deze plek op de route nog meer een brandpunt werd van verschillende 
activiteiten en gebruikers. 

Het gebied transformeerde van lommerrijke buitenplaats met kleinschalige landbouw, naar een 
meer geindustrialiseerde structuur, waarbij zandafgravingen en de bollenteelt een nieuwe 
economie mogelijk maakte. De Hoofdstraat bleef de centrale straat, met in hoofdopzet een 
natuurlijk meanderend beloop en een pandsgewijze wandvorming. De straat werd verdicht en 
geformaliseerd. Steeds meer functies vestigden zich juist aan de route. Het werd steeds “stadser”, 
met name in de loop van de 19e eeuw. Zo kwam er laanbeplanting en een (Blauwe) tramlijn, als 
verbinding met Haarlem en Leiden. Er vestigden zich allerlei winkels en voorzieningen, waarvan 
sommige nog steeds (van generatie op generatie) bestaan. 
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Maartenskerk vanaf de Beekkade (1850-1900) Maartenskerk vanaf het Kerkplein (1607)
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1.2 Historische groei

De omgeving van de Hoofdstraat was door de eeuwen heen onderhevig aan allerlei veranderingen. 
Het gebruik van de landbouwgronden veranderde door afgravingen en het mogelijk maken van 
bollenteelt. Hierdoor ontstonden nieuwe boeren bedrijven achter de Hoofdstraat (met name ten 
westen ervan). De relatie met zee en kust veranderde door de opkomst van de badcultuur 
halverwege de 19e eeuw (strand en zee werden toeristisch en recreatief interessant), waardoor 
ook routes richting kust tot ontwikkeling kwamen. 

Midden 19e eeuw werd de treinspoorlijn aangelegd van Haarlem naar Leiden. Ter hoogte van 
Hillegom kwam een station, in eerste instantie voor goederentransport en overslag, later ook voor 
personenvervoer. Het station was via de oude Sixlaan en de nieuwere Stationsweg te bereiken en 
lag dus niet pal aan het centrum: een route van bijna 1900 meter vanaf de Maartenskerk, dwz bijna 
een half uur lopen en ongeveer 8 minuten fietsen. Het gebied tussen station en de 
historische kern is tot op de dag van vandaag, behalve langs de woonlinten Stationsweg en 
Wilhelminalaan, grotendeels open gebleven (agrarisch gebruik en sporttterreinen). Hierdoor is van 
een hoge woningbouwdichtheid rondom het station geen sprake. De orientatie is in die zin altijd 
op de oude lintstructuur van de Hoofdstraat gebleven, met in de loop van de tijd een uitbreiding in 
oostelijke richting.

In de loop van de afgelopen eeuw is er in Hillegom veel woningbouw bijgekomen door de 
florerende bollenindustrie. Ook na de afname van de bollenindustrie is Hillegom met name als 
dorpse woonkern aantrekkelijk gebleken door de centrale ligging bij Haarlem en Schiphol, dichtbij 
zee en duinen, en in het kleurrijke bollenlandschap. Nieuwe woonbuurten en ook bedrijfsterreinen 
zijn met name aan de oostzijde aangelegd, ver van het station, richting de Haarlemmermeerpolder 
(zie onderstaande schema’s). Op de volgende pagina is in het overzicht over de laatste 60 jaar de 
ontwikkeling goed te zien. Van een compact centrum in het open land, is de kern vanaf de 50-er 
jaren oostwaarts uitgebreid, is het groene en open karakter ten westen van de Hoofdstraat over-
eind gebleven en is de aanleg van de N208 aangevuld met de doorlopende rondweg aan de 
oostzijde. De polders zijn volgebouwd, de bollenvelden bleven bespaard. 
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Hoofdverkeer van Hoofdstraat (1870) naar N208 (1988) 
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1.3 Historische plekken en karakter
De bijzondere (landschappelijke) kwaliteiten van Hillegom, als onderdeel van de landgoederenzone 
op de bosrijke strandwallen langs het Haarlemmermeer, waren aantrekkelijk in de 16e eeuw, maar 
zijn nog steeds aanwezig en voelbaar. Weliswaar is veel bos verdwenen en omgezet in agrarisch 
open gebruik, niettemin zijn er nog veel oude bomen en is aan de bomen ook te zien dat de onder-
grond erg geschikt is. Het karakter van mooie contrastrijke landschap, met wijdse vergezichten over 
meren en polders, in de rug gedekt door boskamers en lanen, is nog voelbaar op bepaalde plekken 
aan de randen van de kern. Dit contrast is een belangrijke identiteit. 

Binnen de kern zijn met name de oude linten nog steeds erg aantrekkelijk en aanwezig. De Hoofd-
straat onderscheidt zich van de andere linten, zoals de Weerensteinstraat en de Leidsestraat, maar 
ook de Stationsweg, de Wilhelminalaan en de Meerstraat/laan, door de dichtheid en de bijzondere 
plekken die raan zijn ontstaan. Hier is de opzet van aaneengeschakelde kleinschalige panden uniek. 
Versterkt door het kronkelende beloop. De overige linten zijn eerder boomrijke lanen waaraan 
vrijstaande panden staan georienteerd. In de Hoofdstraat zijn met name het Kerkplein, de Hoftuin 
en de Haven karaktervolle relicten uit het verleden. Het Kerkplein als driehoekige verbreding bij de 
Maartenskerk, met de prachtige monumentale pandjes aan de westzijde. De Hoftuin met het oude 
landgoed en de diverse monumentale bomen in de voorruimte. De Haven als doorgaande waterlijn 
en een kadeprofiel. 

In de loop van de tijd is de verkeersfunctie erg beeldbepalend geworden, met name op de kruis-
punten. Ontspannen klinkerwegen kregen bredere straatprofielen met een opdeling naar vervoers-
vormen (auto, parkeren, trottoirs). De continuiteit van die historische lijnen is in de loop van de tijd 
vaak verminkt door de hierarchie en inrichting van de hoofdontsluitingsstructuur. Een voorbeeld is 
de natuurlijke verbinding die de Hoofdstraat had met de Stationsweg, nu middels de Sixlaan. Voor-
heen was de hoofdverbinding op het station gericht, zo lijkt het. Later is met de aanleg van de N208 
en de oplossing van haakse aansluitingen, de natuurlijke verbinding met de Stationsweg verdwenen 
(zie bijvoorbeeld onderstaande foto rechts uit begin 19e eeuw, de Sixlaan loopt door, begeleid door 
bloemenvelden). 

     

Kerkplein, Houttuin of Pompplein, rond 1900Kerkplein of Houttuin, links Grote Pomp

zicht op Flora vanaf het noorden in 1896 zicht op Flora vanaf het noorden in 1910

Hoofdstraat vanaf het Kerkplein Hoofdstraat ter hoogte van Meerstraat

Haven, tegenover Hoftuin Beekkade vanaf de brug

Kerkplein of Houttuin, 10 jaar later Westzijde Kerkplein
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2 Functionele opbouw centrumgebied
Op dit moment kent de kern van Hillegom een veelzijdig winkelaanbod. Het centrum functioneert 
als winkelcentrum relatief nog goed, als je het vergelijkt met andere centra in de regio. Toch staat 
er steeds meer druk op de ondernemers om een gezond omzetniveau te bereiken.  Er komen 
enkele bijzondere speciaalzaakjes voor, maar over het algemeen zijn het juist standaardmerken en 
ketens die het aanbod niet bijzonder exclusief maken. 

De komst van het recentelijk opgeleverd Fioretti-lyceum ten westen van de Van Den Endelaan is 
een interessante (verjongings)impuls voor het centrum van Hillegom. De kerken functioneren deels 
nog (de zuidelijke St. Jozefkerk is onlangs als actieve dienstkerk gesloten), maar zijn ook op zoek 
naar nieuw en meervoudig gebruik. Er zijn scholen en welzijnsvoorzieningen bij de noordelijke 
(Mariastraat) en de zuidelijke (St. Jozefschool) entree van de Hoofdstraat. Qua horeca zijn er enkele 
aantrekkelijke vestigingen (met name bij het Martinusplein), maar is over het algemeen het aanbod 
weinig kwalitatief en beperkt. In de Hoofdstraat-zuid is er veel horeca in combinatie met 
detailhandel in levensmiddelen. Interessant. Het niveau is echter marginaal, evenals de uitstraling 
naar de openbare ruimte. 

Op verschillende vlakken is men op zoek naar modernisering, bundeling van krachten en het uit-
dragen van de specifieke kwaliteiten van het centrum van Hillegom. Je zou 4 deelgebieden kunnen 
onderscheiden. Functioneel gezien wordt het noordelijk deel bij het Martinusplein geduid als hore-
ca-gebied. Het gebied rond de kruising Hoofdstraat-Bernhardstraat- Mariastraat is in zekere zin een 
plein-achtig gebied wat versnipperd is geraakt. Er is sprake van een rommelige verkeersafwikkeling. 
Al met al heeft het daardoor geen identiteit, maar zijn er wel kansen om eenheid terug te brengen. 
Het achtergelegen Van Nispenpark is een achter struikgewas verborgen parel. Het middendeel 
van de Hoofdstraat en het Henri Dunantplein moet functioneren als een intensief winkelcircuit. 
Dan is er het deel bij Kerkplein en Hoftuin, dat als verblijfs- en parkzone dient. Het vierde deel, het 
zuidelijk deel (Hoofdstraat-zuid), wordt formeel gezien als gebied voor zakelijke en 
maatschappelijke dienstverlening. Deze opdeling is echter niet zo krachtig doorgevoerd dat 
bedrijven van elkaar kunnen profiteren en dat een ontwikkeling verder uitgewerkt kan worden. 

De horeca bij het Martinusplein blijft te beperkt en wordt niet ondersteund door een verblijfs-
vriendelijke (lees “gezellige”) pleinruimte. Het winkelcircuit in het middendeel kent te weinig beeld-
kwaliteit in de inrichting en winkelpuien, te weinig aansluiting vanuit het Henri Dunantplein qua 
winkeltjes en straatbeeld om rond te willen lopen, en teveel ongure achterafstegen naar de 
oostelijke parkeerterreintjes. Ter hoogte van het Kerkplein is de situatie te onoverzichtelijk en over-
ingericht, zodat de mogelijkheden van deze centrale verblijfsruimte niet optimaal benut kunnen 
worden. De Hoftuin is een prachtige ruimte met fantastische bomen, maar door de 
onvriendelijke inrichting wordt er nauwelijks gebruik van gemaakt. De overmaat aan verharding 
ondermijnt het tuinkarakter, maar vergroot ook nauwelijks de bruikbaarheid. De aangrenzende 
Haven is een achteraf-water geworden waar geen verblijfsplekken of horeca aan gevestigd zijn. 
Het zuidelijke deel lijkt relatief goed te functioneren, maar is meer een te brede buurtwinkelstraat 
(autostraat), dan dat het onderdeel uitmaakt van een gevarieerd en rijk centrumgebied met 
verblijfskwaliteit. Verdeling niet-woonfuncties in het centrumgebied
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3 Ruimtelijke opbouw
3.1 Hoofdstructuur
De hoofdstructuur van Hillegom is in de loop van de tijd steeds veranderd, maar de oorspronkelijke 
structuur is nog afleesbaar. Zoals in de historische ontwikkeling al duidelijk is gebleken is de oude 
Hoofdstraat de hartlijn van Hillegom altijd geweest en gebleven. Ondanks de komst van fabrieken 
en een station aan de westzijde, of het inpolderen van de oostzijde, bleef de kern dezelfde hoofd-
structuur houden. De Hoofdstraat, op de droge zandrug van en oude strandwal, vormt nog steeds 
het lint waaraan de belangrijkste functies liggen. Ook de ligging van de Hillegomse Beek met de 
haven, vormde een karakteristiek die nog steeds aanwezig is. Haaks op de Hoofdstraat, geflankeerd 
door het regionaal vermaarde Hof. 

De structuur van strandwallen en strandvlakten vormt een parallelstructuur dat doorloopt tot de 
Haarlemmermeerpolder. De bodemsamenstelling heeft door de eeuwen heen het gebruik bepaald 
en daarmee ook de hoofdopbouw van de kern. Bossen, weilanden, heide en open water wisselden 
zo elkaar af. De strandwallen zijn van zand en daarmee goed bebouwbaar, terwijl de strandvlakten 
veen kennen en daardoor afgegraven zijn en daarna voor agrarisch gebruik (en bollenteelt) heel 
geschikt waren. De weilanden in de polders tussen de strandwal en het Haarlemmermeer, zijn later 
ingezet voor woningbouw. De strandvlakte ten westen van de kern bleef altijd (gunstige) landbouw-
grond.

De kern kent een kruisvormig hart: de Hoofdstraat en de Hillegommer Beek. Hier is ’t Hof ontstaan 
en vergroeid. Hier is ook de Maartenskerk gebouwd en opnieuw opgebouwd, met het opmerkelijke 
driehoekige Kerkplein ernaast. Een lint met een tuin. Een bosrijke strandwal met lanen en buiten-
plaatsen. De Molenstraat vormde naast de beek de verbinding naar het westen. Daar waar de zee 
is. Visserij, schelpen voor de kalkfabriek, buitenplaatsen, maar ook zeker de bollenindustrie hebben 
die orientatie op het water altijd sterk getypeerd voor hillegom. Tussen zee en meer. Met vaarten 
en sloten als ontsluitingsstraten. 

In het centrum van Hillegom komt dit groen-blauwe kruis nog matig tot uiting. De beek valt door 
de civieltechnische bruggen nauwelijks op. De aandacht gaat eerder uit naar verkeersborden en 
lijnen op asfalt, in plaats van een ruim profiel met water, geflankeerd door herbergzame kades en 
groene tuinen. Het groen is bijna overmatig aanwezig. De structuur is nauwelijks nog herkenbaar 
als laanstructuur versus tuingroen. Ook hier is de inrichting van de verkeersruimte met bermen, 
muurtjes, parkeervakken en een diversiteit aan bomen, de reden. 

Opbouw van de ondergrond: parallelstructuur

Een kruispunt van route en waterweg
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3.2 structuurelementen
De krachtige structuur van de Hoofdstraat wordt gemarkeerd door de drie kerken. Deze prachtige 
exemplaren staan stuk voor stuk voor een geschiedenis en een tijdsbeeld. Helaas is de St. Jozefkerk 
niet meer als zodanig in gebruik. Een nieuwe functie wordt gezocht. De kerken staan ieder op een 
eigen wijze georienteerd. Niet allemaal oost-west, zoals te doen gebruikelijk vanuit de Middel-
eeuwen. De Maartenskerk en de Martinuskerk zijn gebouwd op de fundamenten van een oudere 
kapel. Alleen de St. Jozefkerk staat exact Oost- west. Geen van alle staat daarmee direct aan de 
Hoofdstraat, maar juist iets gekeerd en teruggelegen. Dat heeft geleid tot verbijzondering van de 
ruimte ervoor en eromheen. Overigens zijn de afzonderlijke pastoriewoningen wel direct aan het 
lint georienteerd. Daarmee vormen de kerken met hun pastorie bijzondere ensembles in de 
Hoofdstraat.

De ruimtevorming is met name karakteristiek in de pandsgewijze opbouw van de meanderende  
Hoofdstraat. De kerken vormen daardoor prachtige orientatiepunten die zichtbaar zijn van afstand 
(geleidelijke kronkelvorm) en juist van dichtbij (open ruimte ervoor). Het gemeentehuis van ’t Hof 
is door de Hoftuin vrijliggend en daarmee een verbijzondering in de kern. Voor het overige valt 
op dat de zuidelijke wand aan de Hillegomse Beek/Haven mooi continu is, terwijl de noordzijde 
verbrokkelt en open is. De ruimte van de N208 wordt ter hoogte van het centrum keurig begeleid 
door een heldere bebouwingswand, terwijl met name ten noorden van het centrum de openheid 
typerend is. 

Met betrekking tot de morfologie is een onderscheid te maken tussen het dichte noordelijke deel 
en het meer open zuidelijke deel. De Molenstraat lijkt daarbij de grens. Dit toont heel goed aan dat 
de inspanningen van de afgelopen jaren zich op dit deel hebben toegespitst. Ook valt de openheid 
ten westen van de N208 goed op. Het asymmetrisch profiel van de Weeresteinstraat (westzijde 
meer open met grote tuinen en doorzichten, oostzijde gesloten wandvorming langs de ventweg) 
versterkt de orientatie. Daar ligt het centrum en daar de akkers, zee en duin.

Ruimtevorming: wanden en bebouwingskorrel, Lint met 3 kerken als markeringen, morfologie: verdichting-blokvorming-openheid, ruimtelijke entiteiten



11

3.3 beeldbijdrage
In aansluiting op de ruimtevorming en de elementen die dat fysiek definieren, is een kaartbeeld 
ontwikkeld waarmee categorisch is vastgesteld hoeveel ieder element invloed uitoefent op het 
straatbeeld. Dit is dus geen waardering, maar een vaststelling wat de bijdrage van een gebouw 
is. Grofweg zou een dergelijke kaart onderscheid maken in voorkanten en achterkanten van een 
bebouwde kom. Er zijn plekken waar men niet of nauwelijks komt of hoeft te komen. Plekken die 
erg particulier zijn en blijven. Maar ook plekken die meer openbaar zijn dan andere. Of die zelfs erg 
beeldbepalend zijn door een confronterende ligging.

Opvallende elementen in de kern van Hillegom zijn behalve de hoge, en daamee op afstand goed 
waarneembare kerken, ook het gemeentehuis en de straatwanden die aan de open ruimten bij de 
kerken staan. Het appartementengebouw op de kruising van Kerkplein en Hoftuin staat hoog 
genoteerd, alsmede veel hoekpanden, villa Casa Nova (bij de afslag vanaf de N208) en het 
Florahotel (op de zichtas vanaf het Martinusplein).

Beeldbijdrage

zeer groot

groot

middelmatig

klein
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4 Architectuur
In Hillegom zijn in de architectuur veel tijdsbeelden terug te vinden. Er zijn relatief weinig archi-
tectonische monumenten aanwezig van beroemde architecten of als onderdeel van bijzondere 
architectuurstromingen. Maar er zijn wel veel exemplarische gebouwen die passen bij de streek en 
bij de specifieke gebruikers. Mooie villa’s, kerken en arbeiderswoningen wisselen elkaar af. 

Er is veel gebouwd in de jaren dertig, wat veel zorgvuldig vormgegeven woonbuurtjes heeft 
opgeleverd die nog steeds erg gewaardeerd worden. Oude villa’s en landgoederen tonen de 
rijkdom die de bollenindustrie in deze regio hebben gebracht. 

4.1 waardering architectuur
Over het algemeen is de waardering van de architectuur hier bezien vanuit de rol die het steden-
bouwkundig speelt. Past het in de functie binnen de ruimte? Past het bij het gebruik en de histo-
rische context? Of voegt het zelfs middels achitectuur nog iets extra’s bij in de ruimte? 

In deze zin zijn er enkele gebouwen als niet passend gecategoriseerd op beeldbepalende 
locaties. Het is mogelijk om op dergelijke wijze een overzicht te krijgen welke gebouwen een 
meerwaarde vormen in de ruimtebeleving en welke juist storend zijn. Passende maatregelen aan 
gebouw of omgeving is hierbij gewenst.

Waardering architectuur

zeer groot

groot

middelmatig
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4.2 bebouwing Hoofdstraat
Specifiek voor de Hoofdstraat is een overzicht gemaakt van de aanwezige panden en hoe die 
architectonisch in hun waarde worden gelaten. Belangrijk hierbij is de historische waarde die de 
straat heeft en de grote hoeveelheid historische panden die deze structuur letterlijk nog vormen. 
De historische panden hebben over het algemeen zwaar te leiden onder de reclame uitingen in de 
plint (en soms daarboven). Regelmatig zijn er nieuwe puien aan de panden aangebracht, voorzien 
van overstek en grote letters. Probleem is dat deze oplossingen over het algemeen niet aansluiten 
op de rest van de gevel. Het pand is niet meer bepalend, maar de etalage en de wijze waarop het 
opvalt aan de straat. Ook zijn er enkel panden die door het opdelen van het eigendom, niet meer 
als een eenheid is behandeld (een helft wit geverfd, de andere in baksteen). Het respecteren van de 
bouweenheid versterkt de kwaliteit van de panden enorm. Ook een juiste kleur- en materiaalkeuze, 
afgestemd op de historische waarde van de straat, kan de straat veel meer eenheid en klasse geven. 
Een collectief gedragen kleur- en materiaalbeleid leidt tot zorgvuldigheid en aandacht in te maken 
keuzes bij aanpassingen of verbouwingen. Op termijn kan de straat transformeren tot een op-
merkelijk samenhangend geheel. 

Er zijn reeds enkele prima voorbeelden, ook in Hillegom zelf, aan te wijzen die de kracht van zorgvul-
dige gevelbehandeling bewijzen. Hierbij is het pand als geheel gerespecteerd, waarbij de 
etalage en de pui-indeling juist voortkomt uit de gehele gevel. Met een indeling en geleding die 
vanuit de verdiepingen juist doorloopt in de begane grond. Met een gelijke behandeling van het 
raam- en kozijnwerk. Met ingetogen reclameuitingen in het puivlak. Dit levert een gevoel op van 
kwaliteit en klasse. Van smaak en respect. En het stoort niet het gehele straatbeeld. Een goede 
samenwerking en afstemming in de architectonischge behandeling van panden en met name de 
winkelpuien maakt van de gehele straat een aantrekkelijker geheel. En kan de straat als geheel een 
enorme kwaliteitsimpuls geven. 

Eenheid binnen oorspronkelijk pand respecteren. Rust en allure straat wordt ernstig aangetast door behandeling puien. Mooie voorbeelden zijn er ook (“De kleine beurs”)

Casa Nova St. Jozefkerk

Kerkplein Martinuskerk en parochiehuis

voormalig postkantoor voormalige pastorie Maartenskerk
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5 openbare ruimte
De inrichting van de openbare ruimte is van grote invloed op de beleving van een leefomgeving. Waar 
de meeste mensen uitgaan van gebouwen als bepalend voor de beeldkwaliteit, is juist de openbare 
ruimte vaak bepalend voor dat beeld. De opbouw van de ruimtelijke structuur is vaak eeuwenoud, 
maar de bebouwing is over het algemeen veel jonger. De openbare ruimte definieert het publieke 
domein en de overgang met het prive-domein.    

De inrichting van de openbare ruimte staat in dienst van het gebruik en de algemene beleving van de 
ruimtelijke opbouw. Het verkeer en verblijven in de openbare ruimte moet ondersteund en gefa-
ciliteerd worden middels de inrichtingsoplossingen. Verder is het vooral belangrijk (en een kunst) 
om de ruimte ingetogen en terughoudend in te richten. De gebruiker, de mens zelf, moet de ruimte 
krijgen om divers gebruik mogelijk te maken. Moet uitgenodigd worden in de openbare ruimte. Moet 
daar waar mogelijk geattendeerd worden op aantrekkelijke mogelijkheden. Moet zich veilig kunnen 
voelen. Maar moet zich vooral niet teveel opgedrongen voelen, of gestoord in het gebruik van de 
openbare ruimte.

In Hillegom is de inrichting van die opmerkelijk krachtige historische structuur, totaal onnavolgbaar 
geworden. Een stapeling van goede intenties en ideeen door de tijd. En daarmee ook een stapeling 
van elementen en vormen in de ruimte. De inrichting helpt je niet bij de orientatie en kent ook geen 
herkenbare identiteit op zichzelf. Allerlei oplossingen en elementen lopen dwars door elkaar. Het leidt 
daarmee in directe zin af van de intrinsieke schoonheid en kwaliteit van Hillegom.

In het algemeen lijkt er van alles teveel te zijn. Zoveel elementen vertroebelt het mooie straatbeeld. 
Alleen al in de Hoftuin staan er ongeveer 15 prullenbakken (5 verschillende typen!). Er zijn nog aparte 
hondenpoep-bakken. In de winkelstraat zijn veel groepen fietsennietjes. Erg ruimtebepalend op deze 
wijze en wellicht zijn fietsvakken of minder nietjes even efficient. Op het oog zijn er teveel 
lantaarnpalen. Zoveel licht lijkt overbodig. En wellicht zijn ze elders harder nodig (zijstraten, Hoftuin). 
De bomen zijn rondgesnoeid, wat erg bewerkelijk en onnatuurlijk oogt. Paaltjes zijn er in talloze 
uitvoeringen, soms wel 5 verschillende in een oogopslag! Bankjes ook. En de bebording verdient aan-
dacht. Het regime in de winkelstraat is te vaag en daar wordt misbruik van gemaakt. Als de 
ruimtelijke opbouw helder is zijn ze grotendeels overbodig! 

boomkrans: hout boomkrans: betonnen paaltjes

boomkrans halfverharding boomkrans: betonnen band

veel elementen veel verschillende elementen

continuiteit van Hoofdstraat wordt aangetast: onderbroken laanstructuur (soorten lopen niet door), te brede wegdelen in asfalt, onduidelijke afslagen, vlakken op kruispunten
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5.1 Inrichtingsvorm
In een overzicht zijn alle inrichtingsvormen weergegeven die in het centrum van Hillegom 
voorkomen. Het kleur- en materiaalgebruik is vrijwel in iedere straat of deelgebied anders. Deze 
veelheid kan wellicht gezien worden als vrolijk en afwisselend, maar in de praktijk is dit even onbe-
doeld als verwarrend. En soms zelfs ronduit storend. 

Veel van de inrichtingsoplossingen zal ingegeven zijn door verkeerskundige overwegingen, maar 
zeker niet alle. Er lijken verschillende ontwerpideeen half of doorelkaar toegepast te zijn. En ook 
in de materialisering en het meubilair is nauwelijks een lijn te ontdekken. Soms staan er 6 verschil-
lende paaltjes op een plek! Of is iedere boomkrans anders. Is ieder straatdeel anders verhard. Staat 
er overal wel een vuilnisbak op de hoek van de straat. Daar let vrijwel niemand op, maar iedereen 
voelt het.  

Ook het groengebruik speelt een belangrijke rol. De straatbomen zijn (zoals ook in het volgend 
hoofdstuk staat weergegeven) relatief ongestructureerd aanwezig (of juist overgestructureerd?). 
Oneerbiedig gesteld zie je door de bomen het dorp niet meer. Met name op het Kerkplein is de 
laanstructuur niet meer helder en lijken enkele aanpassingen nodig om het totaalbeeld te helpen. 
Naast de bomen is de aanleg van struiken en plantsoentjes een kritisch punt. De groen-
invullingen zijn vaak functieloos en leiden tot storing van de vrije bewegingsruimte, het overzicht 
en de schoonheid van het straatbeeld. Een mooie vlakte van een herkenbare en zorgvuldig gekozen 
verharding geeft meer rust, openheid en ruimtelijkheid. Dan nog is er ruimte voor bomen en 
meubilair, maar met meer overzicht en eenheid.

Overzicht van inrichting en materiaalgebruik in centrum Hillegom
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5.2 Inrichting Hoofdstraat
In de Hoofdstraat is ruim 10 jaar geleden een nieuwe inrichting voltooid, die passend moet zijn bij 
het karakter van de winkelstraat: een autovrije straat, waarbij de voetgangers en fietsers 
prioriteit hebben. Dus geen indeling van de straat naar verkeersvormen. Begeleidende boompjes 
en lantaarnpalen zijn voldoende. Toch zijn er ook (antiparkeer)paaltjes geplaatst en werken de vele 
fietsennietjes als buffers in de ruimte. Daarnaast is de afwatering middels een lijngoot erg aanwezig 
(versterkt de gecompartimenteerde opzet, opgebouwd uit stukjes, geen vloeiend geheel). Hierdoor 
ontstaat toch een straatruimte waarin voelbaar is dat een middendeel open en vrij moet blijven 
voor autoverkeer. De zijkanten staan daarentegen relatief vol. De vierkante natuursteenvlakken op 
de kruisingen markeren waarschijnlijk de dwarsrelaties. Dit lijkt beredeneerd vanuit de filosofie dat 
het winkelcentrum meer is dan alleen de Hoofdstraat en dat juist ook de zijstraten meedoen. Deze 
verbijzondering is echter niet consequent en bij bepaalde ondergeschikte dwarsrelaties niet gepast. 
De vlakken zijn rommelig gematerialiseerd en storend voor de continuiteit en de rust in het beeld. 

Over de gehele linie is de Hoofdstraat opgedeeld in stukjes. Ruimtelijk zijn er verbredingen en 
pleinvormingen, maar de inrichting onderstreept niet de continuiteit die het historisch lint heeft. 
Bij het Martinusplein is het materiaalgebruik volledig anders als in de Hoofdstraat-winkelgebied, en 
ook weer volledig anders als ter hoogte van de Hoftuin of in de Hoofdstraat-Zuid. Bij de overgangen 
van deze inrichtingsoplossingen ontstaan zoekmomenten, waarbij de verkeersstructuur alles 
bepalend is (en niet het gebruik of de beoogde beleving). 

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

overgangen profieldelen vormen zoekmomenten, vlakken zijn druk vormgegeven, zonering in straatruimte voelbaar profieldelen over de Hoofdstraat: verschillen in maten en inrichting
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Bij het Kerkplein is de afwijkende driehoek van keitjes wellicht een fijne afwisseling, of een nadere 
markering van de pleinruimte. Echter, de afwijking is ook erg aanwezig en leidt de aandacht af 
van de mooie aangrenzende panden en de interessante ruimtelijke opbouw. Daarbij krijgt het lint 
vanuit het noorden een natuurijke verbreding bij de Maartenskerk. De kerk is echter nog 
nauwelijks zichtbaar door alle bomen die in het zicht staan. De min of meer geleide lindenbomen 
die het kleine driehoekige figuur omlijsten, lijken niet gezond en storen het beeld nog meer.

De Hoftuin is nauwelijks een tuin te noemen, met name bij de oversteek naar het Kerkplein. De 
noordelijke helft is voornamelijk verhard. Met asfalt! En om de toegankelijkheid van dat enorme 
asfaltvlak te beperken zijn er enkele gigantische bloembakken bij de entree bijgeplaatst. Zoveel ver-
harding is dan toch ook niet gewenst? Daarnaast zijn er talloze muurtjes die het beeld bepalen en is 
de overgang naar de omgeving vormgegeven met lage struiken. Zonde van al die prachtige bomen, 
die eigenlijk in een mooi grasvlak zouden moeten staan. 

In de lengterichting van de Hoofdstraat zijn er ook steeds wisselende oplossingen. Dan weer een 
gebakken klinker voor het rijvak, dan weer asfalt, keitjes, betonnen klinkers of gekleurd asfalt met 
een print. Voor de trottoirs de ene keer een grijze trottoirtegel, dan weer een geel grijze klinker. 
Ook voor de materialisering en het meubilair geldt dat diversiteit overheerst. Dat geldt voor 
fietsenrekken, boombeugels, bankjes, prullenbakken, en ga zo maar door. Alleen de lantaarnpalen 
zijn op de Hoofdstraat consequent toegepast (behalve bij de uiteinden), maar daarvan valt op dat 
er onnodig veel lijken te zijn geplaatst. 

prullenbak: hondendrollen prullenbak: containervariant

prullenbak: modern hoekje prullenbak: bij bank

prullenbak: bij muur prullenbak: in mooie parktuin

Hoftuin niet uitnodigend: entrees dichtgezet met electravoorzieningen, plantenbakken voor het te brede asfalt (...), schaamgroen als afscherming van het water, overal muurtjes, plantenbakken verstoppen de voordeur
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6 Groenstructuur
De groenstructuur van het centrum van Hillegom is in de loop van de tijd behoorlijk veranderd. Veel 
straten waren voorheen lanen, maar zijn door (vaak praktische) overwegingen ontdaan van hun 
bomen. Soms wegens bomenziekten, dan weer wegens herinrichting en parkeerplekken, dan weer 
wegens de oorlog. Toch overheerst een groen beeld. 

6.1 Opbouw groene ruimten
De lanenstructuur is een herkenbaar gegeven. Zeker in een gebied op de strandwallen waar voor-
heen veel buitenplaatsen zijn vormgegeven. Veel groene straten (oude linten als de Stationsweg, 
Mariastraat) zijn groen door mooie oude bomen op particulier terrein. Eigenlijk wel een algemene 
eigenschap van de oude Heerenweg, de route van Haarlem naar Leiden. En veel zogenaamde lanen 
zijn nog nauwelijks lanen. Zo was de Van den Endelaan voorheen een dubbele laan. Met de herin-
richting zijn de bomen gekapt, maar zijn er nieuwe teruggeplant. 

Er zijn in de kern enkele aantrekkelijke groenplekken met veel potentie. Uiteraard de Hoftuin in 
hartje Hillegom. Een klein park dat met name wordt gekenmerkt door de grote verschillende 
bomen en de verharding eronder. De zuidelijke helft kent grasvelden, waar enkele paadjes door-
heen lopen met bankjes en kunstwerken. Voor het overige wordt een groen parkbeeld aangetast 
door de grote vlakken verharding in het noordelijk deel, aansluitend op het Kerkplein. De fontein en 
het voorplein liggen exact in de as van het historische hoofdgebouw, en zouden als zichtas wellicht 
een open relatie met het Kerkplein moeten bewerkstelligen. Daar is echter niets van te merken. Dit 
wordt veroorzaakt door de randen. Deze zijn vormgegeven middels struiken (buffergroen) en enkele 
muurtjes, waardoor een natuurlijke continuiteit ontbreekt. Het beeld vanuit de omgeving naar de 
Hoftuin is hierdoor eerder negatief. Donker en onoverichtelijk, moeilijk bereikbaar en geen uitnodi-
gende faciliteiten of routing.

Ten noorden van het Martinusplein ligt het Van Nispenpark. Dit herbergt een grote open grasweide, 
met dichte begroeing aan de randen. Het vormt het groene hart van een omgeving van grote villa’s 
met grote tuinen. Een mooie ruimte waar nauwelijks gebruik van lijkt te worden gemaakt, maar 
dat van grote waarde kan zijn voor de groene noordelijke entree van het centrum. Bij de zuidelijke 
entree (ook weer bij een kerk) ligt het St Jozefpark. Een groene ruimte achter de Sint Jozefkerk die 
meer besloten is, maar aantrekkelijk door de aanwezigheid van grote bomen, water en een land-
schappelijke begraafplaats.
 
Groen kan een prachtige oplossing zijn voor onbestemde plekken. Zo zijn mooie plantsoenen, bin-
nenhoven of tuinen prachtige rustplekken, als contrast voor bijvoorbeeld een drukke winkelstraat of 
verkeerswegen. Van belang daarbij is wel een heldere definitie van gebruik en beheer. Het is goed 
mogelijk dat in de toekomst Hillegom bepaalde plekken in het centrum nadrukkelijker groen moet 
bestemmen, omdat anders het gebruik te ongedefinieerd wordt ten opzichte van de 
omgeving. Interessante locaties zijn in die zin de parkeerterreinen ten oosten van de Hoofdstraat, 
maar eventueel ook het Henri Dunantplein.  

Groene ruimten in en om het centrum van Hillegom
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6.2 bomen
De bomen vormen een belangrijke beelddrager van de openbare ruimte in het centrum van 
Hillegom. Er is een enorme diversiteit aan bomen terug te vinden. In soorten en maten. In ritmieken 
en structuren. Soms zijn er prachtige lanen, met bomen die allesbepalend mooi zijn. Vaak worden 
bomen ingezet om het straatbeeld te verblijden of om blinde gevels af te schermen. Maar soms zijn 
er ook boomstructuren die onbegrijpelijk zijn, die niet uit de verf komen of teveel  en die vragen om 
een nader ontwerp.

Met bomen kan gecamoufleerd en gemaskeerd worden, maar ook accenten gemaakt worden en 
structuren herkenbaar gemaakt worden. De belangrijkste historische structuur is de Hoofdstraat als 
doorlopend lint. Bomen hebben in de loop van de tijd daarin een belangrijke ondersteunende rol 
gespeeld. Er waren tijden van grote laanbeplanting in de Hoofdstraat, van meer incidentele bomen, 
maar ook perioden waarin er (gedwongen?) geen bomen in het profiel voor-kwamen. Het meest 
oorspronkelijk is een laanbeplanting aan het lint. Daarbij is een belangrijk onder-scheid te maken 
tussen de ondersteuning van de lineaire structuur enerzijds (rekening houdend met binnen en 
buitenbochten, eenzijdig of dubbelzijdig) en het tot uiting laten komen van verbijzonderingen aan 
het lint anderzijds (kerkpleinen, Hoftuin). 

Opbouw van boomstructuur en boomsoorten

Op dit moment is de boomstructuur op 
te delen in een noordelijk deel (eenzijdig 
een rij zilveresdoorns, die afslaat naar de 
Prins Bernardstraat), een middendeel in de 
winkelzone (met eenzijdig aan de westzijde 
kleine, smalgesnoeide haagbeuken en peren-
boompjes), een Kerkplein met een grote 
diversiteit aan boomstructuren, de ge-
varieerde soorten bomen van grote omvang 
in de Hoftuin (met eenzijdig aan de westzijde 
van de Hoofdstraat zilveresdoorns) en een 
min of meer continue dubbele laanstructuur 
van zilveresdoorns in het zuidelijkste deel 
van de Hoofdstraat. Bij de aansluiting op de 
N208 staan enkele platanen aan de zijde van 
de St. Jozefkerk. Deze onderverdeling onder-
mijnt de eenheid van de Hoofdstraat. De po-
sitionering, onderlinge afstand, (snoei-)vorm 
en vormgeving van de boomkrans varieert 
continu, wat ten koste gaat van een rustig 
en herkenbaar centrumbeeld. Met name ter 
hoogte van het Kerkplein zie je door de bo-
men het idee niet meer. 
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Het Kerkplein, met de uitloper naar de Hoftuin, vormt een specifieke opgave. Hier lopen verschil-
lende boomconcepten door elkaar. Allereerst is er de grote Lindeboom, ter ere van de kroning 
van de Koningin in 1980 (zoals op talloze plaatsen gebeurde in Nederland, en zoals nu ook weer 
gebeurt bij de kroning van de Koning). Deze grote solitair bepaalt inmiddels in haar eentje de ge-
hele ruimte. Op majestueuze wijze, kan je stellen. Daaromheen is een driehoek aan (min of meer) 
geleide linden geformeerd. Deze rij boompjes markeren het apart gestrate driehoek midden op het 
plein. Deze driehoek doet echter afbreuk aan de continuitiet van de Hoofdstraat, aan de prachtige 
pandjes ernaast en aan de bijzondere verwijding die de Hoofdstraat maakt naar de Maartenskerk. 
Ten noorden van de driehoek staat aan de oostzijde van de straat een klein groepje mooie zilveres-
doorns. Wellicht bedoeld ter afsluiting van de ruimte, maar geheel onlogisch. 

Ten zuiden van de driehoek staan twee grote krimlinden die de route naar de Molenstraat 
moeten begeleiden, zo lijkt het. Ondertussen staan ze wel in het zicht van de Maartenskerk. Niet 
nodig. Ten zuiden daarvan staan nog enkele krimlinden in de kerktuin. Deze flankeren het kerk-
gebouw en vormen de bekroning van de tuin. Wel logisch! Nog iets verder zuidelijk staan nog 
twee esdoorns in de tuin die de overgang moeten vormen naar de rest van het lint. Tevergeefs! 
Daartegenover, bij de Aldi, staat een grote enkele den. Een bijzonder exemplaar. Enkele kleine 
perenboompjes vormen de begeleiding van de afslag rechtsaf. Hier zouden enkele grote bomen 
niet misstaan om het gebouw op de kop wat aan het zicht te onttrekken. Verder richting het zuiden 
wordt een aardige rij zilveresdoorns langs de bebouwing aangehouden, terwijl daar tegenover de 
beuken, eiken en esdoorns van de Hoftuin staan te pronken. Hiermee wordt continuiteit versus 
verbijzondering mooi tot uiting gebracht.

Diverse boomsoorten en vormen zoals ze in centrum Hillegom voorkomen
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7 Verkeerstructuur 
7.1 Ontsluitingsstructuur auto’s
Hillegom ligt relatief goed ontsloten. Er zijn directe verbindingen op het landelijk hoofdnet mid-
dels diverse provinciale N-wegen. Zo is de N207 de directe verbinding met de A4 over 7 kilometer. 
Een weefsel van ontsluitingswegen maakt dat er ook voldoende alternatieven zijn. Aangrenzende 
gemeenten zijn eenvoudig en op een relatief kwalitatieve (lees landschappelijk passende) wijze te 
bereiken.

In de hoofdstructuur van Hillegom valt met name de N208 op als centrale noord-zuid verbinding 
die langs het centrum loopt. Daaraan zit de ringweg Olympiaweg-Weerlaan die de woonwijken ten 
oosten van het centrum ontsluiten. Een helder principe, waarbij de ringweg middels een lus ten 
zuiden en ten noorden van het centrum weer op de N208 aansluit. Aan deze ringweg liggen ook 
de meeste bedrijfsterreinen. Naar het noorden gaat de N208 verder tot Haarlem, naar het zuiden 
via Lisse, tot aan de aansluiting op de A44 bij Sassenheim. Naar het westen, richting De Zilk en het 
strand, is er de verbinding middels de Wilhelminalaan-Beeklaan. De route naar het station via de 
Stationsweg en de Sixlaan is luwer.

Voor het centrum, het gebied binnen de ringweg, is gemiddeld de verkeersdruk nergens (te) hoog. 
Er is een fijnmazig ontsluitingsweefsel zonder veel hierarchisch onderscheid. Dit maakt dat alles 
uiteraard goed en op meerdere wijzen te bereiken is, maar een heldere opbouw ontbreekt. De 
belangrijkste ontsluitingswegen zijn toch de directe aansluitingen op de ringweg of de N208, maar 
sluipverkeer door woonstraatjes komt relatief veel voor. Het winkelgedeelte van de Hoofdstraat 
is autovrij, alleen te bereiken op gereguleerde tijden. Hier wordt overigens veel van afgeweken. 
Verder zijn er enkele straten die in de loop van de tijd eenrichting zijn geworden, zoals de Molen-
straat of de Haven. Dit betekent wel dat er meer zoekverkeer ontstaat.

7.2 Fietsstructuur
Gezien de compacte opzet van Hillegom is de fiets relatief de meest geschikte vervoersvorm. Toch 
blijkt dat niet uit de cijfers. Voor een goed fietsnet ontbreekt ook een totaalplan, ook richting de 
(aantrekkelijke) omgeving. Richting zee en strand bijvoorbeeld zijn enkele losse stukken fietspad, 
maar is van een gesloten netwerk geen sprake. Langs de N208 en de ringweg zijn vrijliggende 
fietspaden, maar door de kern moet men met de auto meefietsen. Voornamelijk de Hoofdstraat zou 
een mooie verbinding kunnen zijn in Noord-Zuid richting voor meer recreatief fietsverkeer dat ook 
wel eens een pauze nodig heeft/wenst. Wat betreft de stallingsmogelijkheden kan gezegd worden 
dat er zeker geen gebrek aan nietjes of rekken is in het centrum. Het lijken er eerder teveel, zeker 
gezien het grote aantal fietsen dat op de standaard staat. Wellicht is een aangegeven stallingsvak 
efficienter en “schoner” dan allerlei rekken.

Auto-ontsluiting regionaal niveau

Fietsstructuur regionaal
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Huidige ontsluiting centrum

Ontsluitingsstructuur plus parkeervoorzieningen

7.3 Parkeerstructuur
Er zijn bij de meeste straten langsparkeervoorzieningen. Zo ook aan de noordelijke en zuidelijke 
gedeelten van de Hoofdstraat. Daarnaast zijn er enkele parkeerterreintjes voor een meer col-
lectieve parkeeroplossing, met name ten oosten van de Hoofdstraat (Floraplein, Middenstraat). 
Maar ook op meer verloren plekken als op het Martinusplein, voor de Martinuskerk, achter de 
Maartenskerk, etc. Wat meer naar het oosten is een groter parkeerterrein bij de C1000 (Jonckheer 
Mockkade) waar geparkeerd kan worden, maar waar ook soms een markt wordt gehouden. De be-
langrijkste collectieve parkeervoorzieningen voor het winkelcentrum liggen op of onder het Henri 
Dunantplein. Er zijn vele parkeerplaatsen aan de Van den Endelaan (om de hoek) en op het 
zuidelijk deel van het HD-plein. Aan de zuidzijde van het plein is een bovengrondse parkeergarage 
en aan de noordzijde een grote ondergrondse parkeergarage. De AH garage aan de zuidzijde van 
het plein biedt ruim voldoende capaciteit, ook op piekbelasting. Dat geldt ook voor de onder-
grondse DEKA garage aan de noordzijde. De ruime aanwezigheid van parkeerplaatsen, met gratis 
parkeren,  is een unique selling point voor het boodschappencentrum. Al met al ruim voldoende 
capaciteit, ook op koopavonden en zaterdagen. Bij het HD-plein geldt feitelijk een 
onderbezetting (ook op piekmomenten), terwijl de parkeerplaatsen en terreintjes elders vol zitten 
en er verlast onstaat in de omliggende woonstraten.

7.4 Openbaar Vervoer
Hillegom heeft een treinstation dat een verbinding kent met Haarlem en Leiden. Het station 
ligt op 20 minuten loopafstand van de Hoofdstraat, maar met de fiets ben je er zo. Ondanks de 
aanwezigheid van het station, dat overigens goed wordt gebruikt, ook door mensen uit Lisse en 
Bennebroek, is er voornamelijk een autocultuur, redelijk vergelijkbaar met andere gemeenten van 
soortgelijke afmetingen. Met name voor autogebruik binnen de gemeente in relatie tot fietsge-
bruik, is het percentage relatief hoog. Er zijn ook enkele buslijnen die over N208 en de Ringweg vo-
eren. Door de kern loopt geen buslijn en zijn dus ook geen haltes. Een fijnmazig OV-net ontbreekt 
hiermee.

ondergeschikt

autovrij

parkeerterreinen

buurtontsluiting

hoofdontsluiting
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