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De Kwekerij in 1930. Foto van Dhr. Veldhuijzen van Zanten, initiatiefnemer van het plan Kwekerij Veelzorg Hillegom
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inleiding... de droom
Voorliggend document omvat de visie omtrent 
beeldkwaliteit voor het  project Kwekerij Veel-
zorg. Het project omvat zowel de restauratie 
als de nieuwbouw van een aantal gebouwen 
binnen het ensemble van de voormalige Kwe-
kerij. Hiertoe is een stedenbouwkundig plan 
en een bestemmingsplan opgesteld. Om de 
beeldkwaliteit en de ruimtelijke samenhang te 
bewaken zijn aanvullend op het gemeentelijke 
welstandsbeleid een aantal uitgangspunten 
geformuleerd. Het beeldkwaliteitplan wordt 
vastgesteld en wordt als bijlage toegevoegd aan 
de Welstandsnota zodat het een formeel onder-
deel vormt van de welstandstoetsing.

Deze uitgangspunten vormen de basis voor 
de restauratie van de bestaande panden en de 
nieuwbouw binnen het gebied.

De droom
Aan de ontwikkeling ligt de droom van wijlen 
DHr. A,  Veldhuyzen van Zanten ten grondslag. 
Als vijfde generatie betrokken bij Veelzorg had 
hij de wens de kwekerij te behouden als cultu-
reel erfgoed voor Hillegom. Daartoe heeft hij 
BOEi (Nationale Maatschappij tot Restaureren 
en Herbestemmen van Cultureel Erfgoed) als 
herontwikkelaar ingeschakeld.
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huidig station Hillegom

Kwekerij Veelzorg

trekvaart Leiden- Haarlem

Kaart 1870: de locatie als onderdeel van het “Zanderij” gebied. 
Aan de zuidzijde van de kavel is het open agrarisch landschap te 
zien.

De Kwekerij in 1930
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hiStorie
Bron: Cultuurhistorische Effectrapportage Kwe-
kerij Veelzorg - Berns Architectuur

De Zanderij van Six
Het gebied tussen de Stationsweg, Van den 
Endelaan, Wilhelminalaan en 2e Loosterweg 
wordt ook wel de Zanderij van Six genoemd. De 
Amsterdamse burgemeester Jan Six (1668-1750) 
kocht in 1722 de Heerlijkheid Hillegom en begon 
vrijwel direct met het afgraven van de duinen 
ten westen van de Hoofdstraat. Het zand werd 
afgevoerd naar Amsterdam via de zandsloten en 
het Haarlemmermeer. Zo ontstond de Zanderij 
van Six. Hij verpachtte het land aan Hillegomse 
tuinders, die er groenten en fruit teelden voor de 
Amsterdamse markt. In 1822 verkocht Six al zijn 
Hillegomse bezittingen en werd ook De Zanderij 
verkocht.

Kwekerij Veelzorg
Een perceel van ruim 7 hectare op de Zanderij, 
tussen de (latere) Stationsweg en Wilhelmina-
laan, achter de huidige bedrijfsgebouwen van 
Veelzorg, werd in 1822 verkocht aan Rutger Veld-
huyzen van Zanten. Zo begon Kwekerij Veelzorg, 
waar vijf generaties Veldhuyzen van Zanten hun 
brood verdiend hebben. Het bedrijf breidde zich 
steeds verder uit en men had diverse percelen 
bollenland in bezit rond Hillegom. Daar teelde 
men aanvankelijk aardappelen en groenten, 
vanaf 1850 ging men steeds meer over op het 
kweken van tulpen, hyacinten en narcissen. 
Naast de kwekerij legde Veldhuyzen van Zanten 
zich vooral toe op de handel en export van 

bloembollen naar het buitenland. Zo groeide 
het bedrijf uit tot een groot bloembollenexport-
bedrijf.
In 1990 sloot het bedrijf zijn deuren en werd 
het bollenland verkocht. De kwekerijgebouwen 
staan sindsdien onaangeroerd te midden van de 
bollenvelden.

De Zanderij van Six is voor het grootste deel 
nog in oorspronkelijke staat. De indeling in 
percelen en het slotenpatroon zijn nog intact. 
Het bollenland is nog steeds in gebruik voor de 
bloembollenteelt. Langs de Stationsweg is een 
bebouwingslint gelegen waaraan vroeger veel 
verschillende bollenschuren en villa’s zijn ge-
bouwd voor bloembollenkwekers en -hande-
laren. De meeste bollenschuren zijn de laatste 
decennia afgebroken en vervangen door won-
ingbouw.
De Stationsweg had een voorname uitstraling, 
in de volksmond was dit “De Kalverstraat van de 
Bollenstreek”. Aan het eind van de Stationsweg 
ligt het station, waar vandaan bloembollen per 
trein werden verzonden. Het slotenpatroon is 
nog intact.
Tussen de woningen door zijn op diverse 
plaatsen open ruimten, die zicht geven op het 
achtergelegen bollenlandschap, dat nog steeds 
in gebruik is voor de bloembollenteelt.

Waardevol ensemble
Vanwege de herkenbare cultuurhistorie, de 
gaafheid van de structuur en de historische en 
beeldbepalende bebouwing zijn de lint-

bebouwing aan de Stationsweg (oranje lint) en 
het open bollenlandschap op de Zanderij (oranje 
gebied) aangemerkt als zeer waardevol ensem-
ble in de CultuurHistorische Hoofdstructuur van 
de Bollenstreek (Provincie Zuid-Holland, 2006).

Kwekerij Veelzorg in 1930
Op de zwartwit-foto op de linkerpagina is te zien 
uit welke gebouwen het complex van Kwekerij 
Veelzorg in 1930 bestond.
De vooroorlogse bebouwing is hier nog goed 
zichtbaar: v.l.n.r. langs de Stationsweg de siertuin 
en het woonhuis Vredehof (1896). Rechts van 
de inrit het oude woonhuis/later kantoor (1850) 
met rechts daaraan vast de vier verdiepingen 
hoge oude bollenschuur (gesloopt rond 1940) 
en een houten loods (eveneens gesloopt).
Achter het kantoor links de hyacinten-holkamer 
(1906) en rechts daarvan een bollenschuur met 
zadeldak (1906, afgebroken in 1988).
Rechts langs de Zanderijsloot met loswal, de 
“nieuwe” schuur (1928) met aangebouwde lat-
tenloods voor narcissen (1928) en achteraan de 
garage voor de vier directieauto’s (1928).

Bouwhistorie
Het complex ‘Kwekerij Veelzorg’ bestaat uit een 
ensemble van diverse cultuurhistorisch waarde-
volle gebouwen, in hun oorspronkelijk setting: 
aan de achterzijde het bollenland op de Zanderij 
met de zandsloten en loswal, ernaast de kwe-
kerswoning met siertuin en omringd door de 
lintbebouwing op de Stationsweg.
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De Kwekerij in 1999

Kwekerij Veelzorg in 1999
Op de kleurenfoto hiernaast v.l.n.r. langs de Sta-
tionsweg achtereenvolgens: 
de siertuin, het woonhuis Vredehof (1896). 
Rechts van de inrit het oude woonhuis/later 
kantoor (1850) met daarachter de hyacinten-
holkamer (1906). Rechts daarvan de recente 
bedrijfsloods (1988), die is vastgebouwd aan 
de “nieuwe” schuur (1928) met aangebouwde 
lattenloods voor narcissen (1928). Die zijn beide 
bereikbaar vanaf de Zanderijsloot met loswal. 
Links achter op het perceel, grenzend aan het 
bollenland, de garage voor de vier directieauto’s 
(1928).
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Het complex omvat de volgende historische 
gebouwen:
1. Het kantoor, in 1850 gebouwd als woonhuis;
2. De hyacintenholkamer uit 1906;
3. De grote bollenschuur uit 1928 met laad- en 
loskade aan de sloot, is gebouwd als stellingen-
schuur, maar later gedeeltelijk aangepast aan het 
werken met gaasbakken, op de 3e verdieping is 
van stellinghout een droogsysteem gemaakt;
4. De houten narcissenloods achter de stenen 
bollenschuur, eveneens uit 1928.
Ook Villa Vredehof hoort tot het ensemble en is 
eveneens waardevol, maar dit woonhuis maakt 
geen deel uit van de plantontwikkeling. 

De gebouwen van Kwekerij Veelzorg hebben 
geen monumentenbescherming, noch van de 
gemeente, noch van het Rijk.
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Typologie bebouwing Stationsweg
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context
Deze Stationsweg vormt een belangrijke 
verbinding tussen het centrum van Hillegom en 
het station. De aangrenzende bebouwing ken-
merkt zich door een grote verscheidenheid. 

Profi el en openbare ruimte
Het profi el van de Stationsweg is relatief groen, 
maar opvallend is dat het groen zich voorname-
lijk op de privé kavels bevindt, er is weinig tot 
geen groen op openbaar terrein.

Aan beide zijden van de weg zijn er smalle 
trottoirs met langsparkeren aan de noordzijde 
van het profi el. Vanaf de straat is er sprake van 
doorkijkjes tussen huizen (langs water) door naar 
achterliggende agrarische gebied.

De meeste bebouwing is voorzien van een 
voortuin met een open uitstraling waardoor het 
zicht op de bebouwing blijft gehandhaafd. Een 
groot deel van de tuinen is vormgegeven als 
siertuin met een lage haag of muurtje als erafsc-
heiding. In de siertuinen wordt gras of grind met 
daarachter bomen. Wanneer de rooilijn dicht 
aan de gevel zit is er regelmatig sprake van een 
geveltuintje aan het trottoir.

Bebouwing
De  bebouwing aan de Stationsweg heeft veelal 
een woonfuctie waarbij de achterliggende be-
bouwing soms fungeert als bedrijfsbebouwing 
zoals de bollenschuren van Kwekerij Veelzorg.  
In deze gevallen heeft de woonfunctie een meer 
representatief front aan de voorzijde (voorbeeld 
complex Welgelegen nr 23) en de achterliggen-

de bebouwing een functioneel en industrieel 
karakter. 

De aanwezige bebouwing kent een diversiteit 
in verschijningsvormen en typologieën. We zien 
hier een variatie in:
- korrelgrootte van de bebouwing: vrijstaand, 
kort rijtje, appartementengebouw 
- individuele en projectmatige ontwikkelingen
- bouwhoogte: 1 tot 4 lagen
- rooilijn: verspringend. Soms direct aan het trot-
toir soms terugliggend
- nokrichting: dwarskappen en langskappen, ook 
platte daken

Aan de noordzijde bij het station bevinden zich 
korte rijtjes met metselwerk streklagen met een 
hoogte van 2 bouwlagen + kap en dakkapel aan 
de voorzijde. 

Aan de zuidzijde bij het station bevinden zich 
enige vrijstaande woningen waaronder ook en-
kele onder moderne architectuur gebouwd met 
een garage onder de woning.

Transformatie van bedrijf naar woningbouw
Ooit waren er zo’n 20 bloembollenbedrijven aan 
de Stationsweg gevestigd. In de afgelopen de-
cennia hebben meerdere agro-industriële com-
plexen aan de Stationsweg hun functie verloren 
en zijn de bollenschuren vervangen door wo-
ningen. Opvallend hieraan is dat de bestaande 
bebouwing hier meestal geheel is gesloopt en 
er nieuwe buurtjes voor zijn teruggekomen die 
slechts een beperkte relatie hebben met indus-
trieel of agrarisch verleden.  Met de herontwikke-
ling van Kwekerij Veelzorg wordt dit waardevolle 
bollencomplex voor Hillegom behouden.

Kwekerij Veelzorg
Projectmatige ontwikkeling langs Stationsweg 
Links: Recent nieuwbouwproject met centrale ontsluiting en zich-
tas naar achterliggend gebied. Villa’s met voorzijde aan de straat en 
achterzijde aan het water.

Midden: Recent nieuwbouwproject met centrale ontsluiting en 
zichtas naar achterliggend gebied. Combinatie van kleinschalig 
appartementen complex (11x) en tweekappers.
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Beschrijving plangebied
Het plangebied wordt aan de oost- en de west-
zijde begrensd door een zanderijsloot die vanaf 
de Stationsweg zicht biedt op de achtergelegen 
bollenvelden. Het stelsel van zanderijsloten 
heeft een waterbergende functie en staat in 
verbinding met het boezemwater van de polder. 

Het plangebied zelf heeft van oorsprong een 
industriële uitstraling. Op het terrein domi-
neren de bedrijfsgebouwen, die het zicht op de 
achtergelegen bollenvelden ontnemen.
Aan de noordzijde langs de Stationsweg is een 
groen voorterrein aanwezig met een beeldbe-
palende plataan. Aan de achterzijde wordt het 
perceel begrensd door een sloot op de overgang 
naar de bollenvelden. Deze was achter de tuin 
van de Villa Vredehof reeds aanwezig maar is 
onlangs doorgetrokken achter de bedrijfsge-
bouwen. Tussen deze sloot en de achterkant van 
de bedrijfsgebouwen is nog een stukje groen 
weiland gesitueerd. Aan de oostzijde wordt het 
plangebied begrensd door de groene tuin met
bomen bij de Villa Vredehof. Het achterste 
gedeelte van deze tuin zal bij de planontwikke-
ling worden betrokken, en is daartoe inmiddels 
vrijgemaakt.

Beschrijving bebouwing

1. Het kantoor (voormalig woonhuis 1850)
Aan de Stationsweg bij de ingang van het terrein 
is het huidige kantoor gesitueerd dat in 1850 
werd gebouwd als woning voor het gezin Veld-
huijzen van Zanten. Nadat in 1896 villa

Vredehof was gebouwd, werd het oude woon-
huis verbouwd tot kantoor.

2. Villa Vredehof (1895)
Ook villa Vredehof is aan de Stationsweg gesitu-
eerd en behoort tot het ensemble van Kwekerij 
Veelzorg. Het woonhuis wordt nog steeds
bewoond door de familie Veldhuijzen van 
Zanten en maakt geen deel uit van de beoogde 
herontwikkeling.

3. De hyacinten-Holkamer (1906)
Bollenschuren worden gebruikt om bloembollen
te drogen en op te slaan.
De hyacinten-Holkamer is een speciale bollen-
schuur voor de vermeerdering van hyacinten. 
Zulke speciale ‘Holkamers’ zijn zeldzaam in de 
Bollenstreek.

4. De bollenschuur aan de Zanderijsloot (1928)
In 1928 werden door architect Leen Tol uit Lisse
drie gebouwen aan het Van Zanten- complex
toegevoegd: de grote Bollenschuur aan de
zanderijsloot, de narcissenloods en de garage
voor de directiewagens.

5. De Narcissenloods (1928)
Aan de Bollenschuur grenst een open houten
narcissenloods met een zadeldak, eveneens
gebouwd in 1928. Narcissenbollen hoeven niet
te worden bewerkt , opslag in een goed
geventileerde houten schuur is voldoende. De
narcissenloods is gebouwd met gevels van
houten latten op regels met regelmatige
ventilatiekieren en heeft een gemetselde
borstwering. 

De loods is beschadigd en in matige staat.  
Zowel vanuit technisch als vanuit functioneel 
opzicht is de loods niet geschikt om te restau-
reren.  Daarom is ervoor gekozen het gebouw te 
slopen.
Aan de westzijde van de Narcissenloods bevindt 
zich de zanderijsloot waarbij de oude loswal nog 
aanwezig is.

6. Moderne bedrijfsloods
Tegen de oude bollenschuur aan is een moderne 
bedrijfsloods gebouwd. De loods ontneemt het 
zicht op de oude bollenschuur en concurreert 
wat betreft afmetingen met de oude bollen-
schuur. De moderne bedrijfsloods wordt
gesloopt.

7. Loods aan zijde Stationsweg
Ook aan de zijde van de Stationsweg is een 
moderne loods tegen de oude bollenschuur 
aangebouwd. Ook deze moderne loods wordt 
gesloopt om de bollenschuur weer zichtbaar te 
maken vanaf de Stationsweg.

8. Garage
Achter op het terrein staat de oude garage ten 
behoeve van de voormalige directiewagens. 
De garage verkeert in slechte bouwkundige 
staat en de vormgeving en maatvoering zijn 
zodanig incourant dat behoud niet mogelijk is. 
Het gebouw wordt gesloopt en vervangen door 
een eenlaagse woning die wat betreft situering 
en vormgeving naar de oude bedrijfssituatie 
verwijst.
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Eén statige entree

Doorzicht naar polder

Verhard autovrij binnenterrein Zicht op bollenschuur vanaf Stationsweg
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hiStoriSche kwaliteit alS baSiS voor het plan

Groene kwaliteit voorkantPad aan voorzijde Stationsweg

Het complex heeft van zichzelf al een bijzondere 
waarde, enerzijds voortkomend uit de kwalitei-
ten uit de directe omgeving, anderzijds gerela-
teerd aan de kenmerken van de gebouwen zelf. 

De volgende waarden vormen uitgangspunten 
bij de herontwikkeling van Kwekerij Veelzorg:

Doorzicht naar het achterliggende bol-
lenveld
Van oorsprong kenmerkt het complex zich door 
doorzichten vanaf de Stationsweg en vanaf 
het terrein naar het achterliggende bollenveld. 
Deze doorzichten - gedeeltelijk over de sloten, 
gedeeltelijk tussen de gebouwen - zijn kenmerk-
end voor de Stationsweg en zullen dan ook een 
bepalende factor zijn in de nieuwe situatie.

Waardering en behoud van de gebouwen
Wij hebben onderzocht om alle historische ge-
bouwen te behouden behoudens de nieuwe hal. 
Helaas is gebleken dat de garage en de narcis-
senloods in zeer slechte staat zijn. Hierdoor is 
besloten de garage te herbouwen op de locatie 
en twee woningen binnen de contour van de 
narcissenloods te ontwikkelen. Het ensemble 
blijft hierdoor behouden. 

Door het verwijderen van de nieuwe hal en de in 
slechte staat verkerende loods aan de zijde van 
de Stationsweg wordt de oude bollen-
schuur langs de Zanderijsloot weer in volle glorie 
zichtbaar vanaf de Stationsweg. 

Bij de herontwikkeling van Kwekerij Veelzorg is 
ervoor gekozen om de mooie historische be-
bouwing - de oude bollenschuur, het kantoor 
en de holkamer - weer vol in het voetlicht te 
zetten. Een hofachtig binnenplein versterkt de 
herkenbaarheid van het complex en verbindt 
de oorspronkelijke en de nieuwe bebouwing tot 
één bijzonder ensemble.

Groene voorzijde
Voor oorsprong worden de gebouwen door een 
groene zone en een pad op afstand gehouden 
van de Stationsweg. In de loop der jaren is 
er hier plataan gegroeid die als waardevol is 
aangemerkt. Het totaal van de groene zone, 
het hekwerk en de bestaande plataan geven 
het complex al op enige afstand een statig 
aanzicht.  Deze elementen worden dan ook in 
de herontwikkeling behouden en vormen aan-
knopingspunt voor het stedenbouwkundig plan.

Een waardige entree
Zowel Kwekerij Veelzorg als Villa Vredehof heb-
ben altijd één gezamenlijke entree gedeeld. 
Wanneer men het complex betreedt via het fraai 
vormgegeven hekwerk wordt de relatie met de 
achterliggende bollenvelden direct zichtbaar. 
Ook in de toekomstige situatie zal de huidige 
entree dienen als enige ontsluiting van het com-
plex en Villa Vredehof. 
De bebouwing en de bollenvelden blijven zo op 
een vanzelfsprekende manier met elkaar ver-
bonden. 
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13.045 - SCHETSONTWERP HERONTWIKKELING VEELZORG HILLEGOM - d.d. 28-09-2015

SITUATIETEKENING MET REFERENTIES

bestrating plein refereert naar posities gesloopte gebouwen

referentie parkeren (stelconplaten tussen klinkerverharding)

referentie straatwerk (gebakken klinkers)

referentie perceelscheiding 

entree / hekwerk handhaven

Blok A

zichtlijn zichtlijn

entree hekwerk

toegang brandweer

Blok B

Blok F

Blok E

plein

perceelscheiding

beukhaag

8 pp

2 pp

1 pp

2 pp

7 pp

totaal 12 pp

7 pp

straatwerk

Blok D

Blok G

Blok C

13.045 - SCHETSONTWERP HERONTWIKKELING VEELZORG HILLEGOM - d.d. 28-07-2015

SITUATIETEKENING MET REFERENTIES

bestrating plein refereert naar posities gesloopte gebouwen

referentie parkeren (stelconplaten tussen klinkerverharding)

referentie straatwerk (gebakken klinkers)

referentie perceelscheiding 

entree / hekwerk handhaven

Blok A

zichtlijn zichtlijn

entree hekwerk

Blok B

Blok F

Blok E

plein

perceelscheiding

beukhaag

8 pp

2 pp

3 pp

2 pp

5 pp

totaal 12 pp

7 pp

straatwerk

Blok D

Blok G

Blok C

Plankaart met programma

restauratie:
B:  bollenschuur (5 woningen)
F:  kantoor (kantoor)
E:  holkamer (vergaderruimte, berging, stalling)

nieuwbouw:
A:  schuurwoning Stationsweg (4 woningen)
D:  garagewoning (1 woning)
C:  narcissenloods (2 woningen)
G:  villa’s (6 woningen)

totaal 18 woningen
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Stedenbouwkundig plan
Voorgaande uitgangspunten hebben geleid tot 
het stedenbouwkundig plan hiernaast.

Woningbouwprogramma
Binnen het plangebied worden 18 woningen 
ontwikkeld, deels in de bestaande panden en 
deels door middel van nieuwbouw.
Er worden 7 verschillende types gerealiseerd: 
A:  schuurwoning Stationsweg (4 woningen)
B:  bollenschuur (5 woningen)
C:  narcissenloods (2 woningen)
D:  garagewoning (1 woning)
E:  holkamer (vergaderruimte, berging, stalling)
F:  kantoor (kantoor)
G:  villa’s (6 woningen)

Naar het zuiden toe neemt de dichtheid af in de 
richting van het open landschap. Aan de zuid-
zijde van het gebied zullen er zes kavels worden 
aangeboden voor particuliere ontwikkeling.
Zowel bij de restauratie van de bestaande ge-
bouwen als bij de uitwerking van de nieuwbouw 
fungeert de uitstraling en de voormalige functie 
als inspiratiebron. 

Doorzicht van Stationsweg naar bollen-
land
Zoals eerder vermeld geldt het doorzicht tussen 
de kavel en het achterliggende gebied als één 
van de belangrijkste waarden van het complex. 
Het doorzicht wordt gecombineerd met de 
hoofdontsluiting waardoor een heldere opbouw 
van het plan ontstaat en tevens een duidelijke 
scheiding tussen het terrein rondom Villa Vrede-
hof en het te herontwikkelen complex. 

Zicht vanaf Stationsweg op bollenschuur
Het slopen van de nieuwe bedrijfshal biedt 
ruimte in het plan en een kans om de bollen-
schuur volledig tot zijn recht te laten komen.

De woningen aan de Stationsweg worden zorg-
vuldig gepositioneerd, rekening houdend met 
het handhaven van de plataan en het zicht op de 
bollenschuur vanaf de Stationsweg.
In de planontwikkeling is het aantal woningen 
aan de Stationsweg gewijzigd van zes naar vier 
waardoor er aan de voorzijde een groenere in-
vulling mogelijk is en er aan de zijde van de sloot 
meer ruimte ontstaat. 

De meest westelijke woning krijgt een entree 
aan de zijde van de Zanderijsloot. 
De zone tussen de woning en de sloot krijgt 
een verkeers- en verblijfsbestemming waarop 
een toegang voor langzaam verkeer vanaf de 
Stationsweg wordt gerealiseerd. Hierdoor wordt 
geborgd dat deze zone vrij van  bebouwing is en 
het zicht op de bollenschuur blijft gehandhaafd.
Aan de zijde van de Stationsweg worden de 
woningen voorzien van een ondiepe voortuin.

Zichtlijnen

De beeldbepalende en historische haag ten 
westen van Villa Vredehof maakt onderdeel uit 
van de zichtlijn. Om ruimte te bieden aan nood- 
en hulpdiensten wordt de haag mogelijk ver-
plaatst naar de tuin van de familie Veldhuyzen 
van Zanten. De zichtlijn wordt hiermee verbreed.

Om het doorzicht te waarborgen wordt de rooi-
lijn van de middelste villa’s strak op de zichtlijn 
gelegd. De entrees van deze villa’s bevinden zich 
aan de zijkanten.
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13.045 - SCHETSONTWERP HERONTWIKKELING VEELZORG HILLEGOM - d.d. 28-09-2015

IMPRESSIE SITUATIE VANUIT HET NOORDEN

Centrale en oorspronkelijke entree vanaf Stationsweg

Een nieuw autovrij binnenplein
Door de sloop van de moderne bedrijfsloods 
ontstaat een centrale binnenruimte die het hart 
van het plan vormt en fungeert als een autovrije 
en collectieve ontmoetingsplaats voor de be-
woners en bezoekers van het complex.  
Voor bewoners, brandweer en ambulance zal 
het terrein tijdelijk toegankelijk zijn indien dit 
noodzakelijk is (verhuizing, goederen uitladen).

Het kantoor en de holkamer vormen een omlijs-
ting van het binnenplein. Daarnaast wordt 
nieuwbouw gerealiseerd ter plaatse van de voor-
malige garage die tevens een extra wand vormt 
aan het binnenplein. 

Alle gebouwen die grenzen aan de pleinruimte 
hebben hieraan ook een entree.
In de uitwerking en materialisering van de bin-
nenruimte wordt een lijnenspel zichtbaar. Hierin 
wordt de footprint van de voormalige be-
bouwing weergegeven die de geschiedenis van 
het complex op een subtiele wijze weerspiegelt.

Wanden aan plein
 

Parkeerplaatsen; 39 plaatsen verdeeld over plangebied: 
 eigen terrein
 in de buitenruimte.

Ontsluiting en parkeren
Vanaf de bestaande entree wordt het gehele 
complex ontsloten. Voor de parkeerplaatsen zijn 
de gemeentelijke normen gehanteerd waarbij 
zowel rekening is gehouden met het facileren 
van parkeerplaatsen voor bewoners als voor 
bezoekers. 
In totaal zullen er 39 parkeerplaatsen worden 
gerealiseerd. Deze bevinden zich voornamelijk 
aan de zuidzijde van het gebied en zijn gekop-
peld aan de hoofdontsluiting. Een deel van de 
parkeerplaatsen zal worden gerealiseerd op 
eigen terrein van de woningen.

7 pp

1 pp
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Erfafscheiding:
 Lage haag
 Hoge haag
 Muur met hoge haag

Entrees
 

Bergingen en containers
Alle woningen krijgen een berging. Een gedeelte 
van de bergingen zal in de Holkamer worden 
gerealiseerd. Ook zal er in de Holkamer ruimte 
zijn voor een berging voor vuilcontainers. 
De bergingen worden op de volgende plekken 
gerealiseerd:
A:  schuurwoningen Stationsweg: in de Holkamer, optie op 
eigen terrein mee-ontwerpen bij de woningen
B:  bollenschuur: in de Holkamer
C:  narcissenloods: geïntegreerd in de bebouwing
D:  garagewoning: op eigen terrein
G:  villa’s: op eigen terrein

Erfafscheidingen
Voor de erfafscheiding is gekozen voor een 
typologie die van oorsprong in de regio veel 
worden toegepast:
- lage hagen aan de voorzijde van de woningen
- hoge (beuken)hagen aan weerszijden van 
de zichtlijn en aan de achterzijde van de zes 
woonkavels
- muren met hoge hagen aan het hof/ de collec-
tieve zijde
De erfafscheidingen geven warmte en eenheid 
in het plan.  Om deze eenheid te kunnen borgen
worden ze integraal meegenomen in het 
ontwerp en op voorhand gerealiseerd. 
Er worden verschillende soorten hagen toege-
past.
De (beuken)hagen ten zuiden van de kavels 
worden gerealiseerd ten behoeve van een goede 
overgang van het totale ensemble naar het 
achtergelegen open landschap. Daarnaast 
dienen ze als windscherm voor stuivend zand 
en/of bestrijdingsmiddelen vanaf de bollen-
velden.

De muren worden waar mogelijk uitgevoerd met 
hergebruikt materiaal.

Entrees en voorkanten/ achterkanten
Om het hof aan de binnenzijde van het plan zo 
levendig en aantrekkelijk mogelijk te maken 
hebben alle woningen die hieraan grenzen 
ook entrees aan het plein. Voor wat betreft de 
schuurwoningen aan de Stationsweg geldt dat 
de offi  ciële voorzijde zich - in het bestemmings-
plan - aan de zijde van de Stationsweg bevindt. 
De woningen krijgen echter ook een representa-
tieve toegang aan de zijde van het hof, die een 
directe relatie heeft met de route naar de par-
keerplaatsen aan de zuidzijde van de woningen.
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13.045 - SCHETSONTWERP HERONTWIKKELING VEELZORG HILLEGOM - d.d. 24-09-2015

SITUATIETEKENING MET REFERENTIES

bestrating plein refereert naar posities gesloopte gebouwen

referentie parkeren (stelconplaten tussen klinkerverharding)

referentie straatwerk (gebakken klinkers)

referentie perceelscheiding 

entree / hekwerk handhaven

Blok A

zichtlijn zichtlijn

entree hekwerk

toegang brandweer

Blok B

Blok F

Blok E

plein

perceelscheiding

beukhaag

8 pp

2 pp

1 pp

2 pp

7 pp

totaal 12 pp

7 pp

straatwerk

Blok D

Blok G

Blok C

Referentiebeeld: subtiele inpassing parkeerplaatsen, industriële 
uitstraling

In te richten buitenruimte

Referentiebeeld: lage hagen als erfafscheiding

Referentiebeeld: lage hagen en bestrating

geen onderdeel van 
plangebied
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inrichting buitenruimte
Principes voor inrichting
Voor de buitenruimte geldt dat deze een inte-
graal onderdeel vormt van het plan. Er wordt 
niet gekozen voor een standaard inrichting maar 
voor een bijzondere en robuuste vormgeving die 
verwijst naar het oorspronkelijke karakter van 
het Kwekerij-complex. Hier worden de volgende 
uitgangspunten gehanteerd.
- de inrichting vindt voornamelijk plaats door 
middel van harde materialen. Op deze manier 
wordt een directe relatie gelegd met het indus-
triële verleden van het complex.
- voor de materialisering wordt waar mogelijk 
gebruik gemaakt van hergebruikte materialen 
hetgeen direct sfeer en karakter aan het plan 
geeft, geen nieuwbouw-uitstraling
- alleen bij de toegangsweg worden nieuwe 
gebakken klinkers toegepast

Referentiebeeld:combinatie stelcon met gebakken klinkersReferentiebeeld: robuuste verharding direct tegen schuren aan

Referentiebeeld materialisering

- in het plan zal beperkt groen worden gereali-
seerd. Het groene karakter komt met name tot 
uiting in de hagen grenzend aan de buiten-
ruimte. Voor de inrichting van het plein zal laag 
groen worden toegepast en er zal incidenteel 
sprake zijn van bomen.
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Welstandsnota Hillegom
Als basis voor dit beeldkwaliteitsplan is de gemeentelijke 
welstandsnota gebruikt. Het plangebied vormt onderdeel 
van het ‘Lint Stationsweg’ dat als volgt wordt beschreven: 

“Gebiedsbeschrijving
De Stationsweg is de verbinding tussen de Hoofdstraat en 
het spoor van Haarlem naar Leiden. Het gebied bestaat 
daarnaast uit de Sixlaan. Langs deze route staan statige hui-
zen en veel andere panden met een zorgvuldige architec-
tuur. Daartussen staan vanzelfsprekend ook eenvoudiger 
huizen, boerderijen en bedrijfspanden.
De bebouwing staat overwegend vrij en is gericht op de 
weg. Maat, schaal, detaillering en materiaalgebruik wis-
selen. Seriebouw komt weinig voor en betreft met name 
rijtjes oude arbeiderswoningen en recente bebouwing. De 
meeste gebouwen hebben een individueel karakter met 
een traditionele opbouw van een onderbouw tot twee la-
gen en een kap. Zadeldaken, schilddaken en mansardekap-
pen komen net als platte daken voor. De nokrichting loopt 
evenwijdig aan de weg of staat er haaks op. Bedrijfsge-
bouwen hebben in het algemeen een opbouw van één tot 
twee lagen met een flauw hellend zadeldak op plat dak.
De architectuur is representatief met een verticale geleding. 
Een traditionele opbouw met staande ramen is standaard.
De detaillering is zorgvuldig en soms eenvoudig, maar 
meestal toch rijk te noemen. Gevels van oudere panden zijn 
veelal voorzien van siermetselwerk of ornamenten. Hout-
werk zoals van kozijnen, deuren, dakgoten,-overstekken en 
gevellijsten heeft vaak een fijne detaillering. Bij nieuwere 
panden en bedrijfsgebouwen is de detaillering meestal 
soberder.
Zowel traditionele als moderne materialen komen voor. 
De meeste gevels zijn van baksteen en soms geverfd of 
gepleisterd in een lichte tint. Kozijn zijn overwegend van 
hout en geschilderd in traditionele tinten. Daken zijn af-
gedekt met donkere of rode pannen. Eigentijdse materialen 
als metselwerk, betonsteen en plaatmateriaal komen met 
name bij nieuwere panden en bedrijfsgebouwen voor.
Bijzonder zijn vooral de villa’s aan de Sixlaan, die individueel 
maar vooral als ensemble een bijzondere waarde vertegen-
woordigen.

Waardebepalingen, ontwikkelingen en beleid
De bebouwing vormt samen met de openbare ruimte een 
waardevolle en deels gave eenheid. Hoewel afwisseling een 
deel van het karakter bepaalt hebben sommige ingrepen 
waaronder schaalvergroting de beeldkwaliteit aangetast.
De dynamiek varieert van gemiddeld tot hoog. Het gaat 
daarbij zowel om wijzigingen als vervangende nieuwbouw.
Schaalvergroting langs het lint kan het beeld aantasten, 
evenals afwijkende oriëntatie, versobering van de archi-
tectuur en het gebruik van materialen en kleuren die sterk 
afwijken van de bestaande.

Aanvullend beleid
Voor het lint Stationsweg geldt geen aanvullend beleid, 
behalve dat een gedeelte van het beschermd dorpsgezicht 
‘Mariastraat en Sixlaan” is gelegen binnen dit lint Stations-
weg.

Bijzonder welstandsniveau
Voor de gevarieerde bebouwing met vaak zorgvuldige 
architectuur langs de Stationsweg geldt een bijzonder 
welstandsniveau. De individualiteit van de panden en aan-
dacht voor het gevelbeeld in samenhang met materiaal- en 
kleurgebruik zijn daarbij belangrijke aspecten.

Welstandscriteria
Bij de beoordeling van bouwplannen wordt er getoetst aan 
de hand van de volgende criteria.

Ligging
- rooilijnen verspringen ten opzichte van elkaar
- hoofdgebouwen zijn nadrukkelijk georiënteerd op het lint
- doorzichten waar mogelijk behouden
- bijgebouwen staan ruim achter de voorgevelrooilijn

Massa
- gebouwen zijn individueel, afwisselend en gedifferen-
tieerd
- villa’s bestaan uit een onderbouw tot twee lagen met een 
nadrukkelijke kap
-  de gevelopbouw van gebouwen is in geleding, verhoud-
ing en detaillering afgestemd op de gangbare gevelop-

bouw van panden in de omgeving
-  aan- en opbouwen zijn ondergeschikt en vormgegeven 
als toegevoegd element of opgenomen in de hoofdmassa
-  bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw

Architectonische uitwerking
-  de architectonische uitwerking is gevarieerd en zorgvul-
dig
-  gevels zijn gedifferentieerd en representatief
-  bakstenen gevels zijn bij voorkeur voorzien van siermet-
selwerk
-  gevelopeningen zijn voornamelijk staand
-  traditioneel houten kozijnen en profileringen vormen het 
uitgangspunt

Materiaal-en kleurgebruik
- materiaal- en kleurgebruik is traditioneel en in harmonie 
met de belendingen
- gevels zijn van metselwerk eventueel voorzien van sier-
metselwerk
- daken zijn gedekt met keramische pannen
- kozijnen zijn bij voorkeur van hout
- bij kunststof kozijnen deze alleen uitvoeren in een op 
hout gelijkende uitvoering met de detaillering als van een 
houten kozijn
- gestucte gevels zijn licht van kleur
- kozijnen en ander houtwerk is in het algemeen geschil-
derd in traditionele kleuren als crèmewit en donkergroen.”
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beeldkwaliteit gebouwen
Algemene uitgangspunten
Als aanvulling op de gemeentelijke welstands-
nota worden de volgende uitgangspunten 
gehanteerd:
- er vindt zorgvuldige restauratie plaats met 
respect voor zowel de gebouwstructuur als de 
onderdelen en details van de gebouwen;
- waar nieuwbouw wordt gerealiseerd verwijst 
deze naar de geschiedenis van het complex en 
de regio;
- er ontstaat een dialoog tussen oud en nieuw, 
er wordt geen overschreeuwende architectuur 
toegevoegd;
- bijzondere historische elementen komen terug 
in de architectuur zoals afmetingen ramen, 
schuifdeuren, bijzondere toevoegingen, etc.

Restauratie bollenschuur
De bestaande bollenschuur zal worden opge-
deeld in vijf geschakelde woningen. Bij de 
uitwerking worden onder andere maatregelen 
genomen om daglichttoetreding te realiseren. 
Behoud van de bestaande karakteristiek is uit-
gangspunt.
Op het dak van de bollenschuur komen zonne-
panelen.

Restauratie kantoor
- Restauratie zowel binnen als buiten
- inrichting  zo veel mogelijk intact 
- onderzoek naar ontsluiting eerste verdieping 
via trap

Restauratie holkamer
Deze wordt casco gerestaureerd in een ingeto-
gen, sobere en doelmatige uitvoering.
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Architectonische schets nieuwbouw Narcissenloods 

Nieuwbouw Narcissenloods
- de twee woningen worden binnen de contour 
van de narcissenloods gerealiseerd;
- de gevels worden voorzien van een verticale 
houten betimmering, in een houtsoort die ver-
grijst en daarmee aansluit bij het huidige beeld 
van de schuur;
- kozijnen of andere gevelopeningen opgeno-
men in langsgevel; 
- zadeldak gedekt met keramische pannen en 
dakramen, géén kapellen;
- kopgevel wat vrijer ingedeeld;
- overstekken aan langs- en kopgevel, waarin de 
goten zijn opgenomen.

Referentiebeelden nieuwe Narcissenloods
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Architectonische schets nieuwbouw schuurwoningen Stationsweg Voorbeeld streklaag metselweg

Nieuwbouw “schuurwoningen” 
Stationsweg
- refererend aan voormalige schuur
- entree zowel aan zijde Stationsweg als aan bin-
nenhof 
- metselwerk met streklagen en rollagen ter 
plaatse van gevelopeningen
- overstekken aan langs- en kopgevel, waarin de 
goten zijn opgenomen
- zadeldak gedekt met keramische pannen en 
dakramen, géén kapellen
- gestucte plintstrook op maaiveldniveau

Referentiebeelden nieuwe Narcissenloods
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Nieuwbouw woning ter plaatse van 
garage
- Eénlaagse woning met de karakteristieken van 
de oude garage/schuur;
- Voorgevel op de erfgrens zodat het plein wordt 
gevormd;
- Tuin aan zuidzijde met parkeerplaatsen; 
- Afwerking in metselwerk;
- Plat dak met rij holle dakpannen op gevellijst;
- Metselwerk in kruisverband, refererend naar 
voormalige garage;
- Kozijnen uitgevoerd in staal in een donkere 
kleur, of aluminium gemoffeld.
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Uitwerking architectuur kavels
• beeldentaal aansluitend op de traditie van 
bouw in de Bollenstreek
• architectuur inspiratie 1850 – 1915

Samenhang 
- in materiaal: baksteen, houten geveldelen en 
houten kozijnen
- in nokrichting haaks op weg, dakbedekking 
met keramische pannen
-De bouwvolumes zijn enkelvoudig (één of 
tweelaags met zadelkap en topgevels). De 
toepassing van wolfeinden of schilden is niet 
toegestaan.

Voor de uitwerking wordt tevens verwezen naar 
de objectcriteria voor kleine bouwwerken uit de 
Welstandsnota van de gemeente Hillegom. 
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LEGENDA

kavel

bouwvlak

entree perceel

oriëntatie bebouwing

minimale afstand bebouwing tot perceelsgrens

nokrichting

2 m

2 m variabel 3 m

4 m

2 m

Kavelpaspoort

Randvoorwaarden voor uitwerking:
- maximale goothoogte 6 meter
- maximale bouwhoogte 11 meter
- dakhelling tussen 40° en 55°
- maximale footprint 120 m2
- garage of bijgebouwen direct grenzend aan de 
hoofdbebouwing
- garage of bijgebouwen voorzien van kap
- parkeernorm 2pp op eigen terrein*

*garage telt niet mee in berekening 
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