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Amendement voor de vergadering van de raad van: 28 mei 2020 
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Onderwerp: Concept Regionale Energiestrategie (RES) Hillegom - bollenvelden 

 

 

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

 

In besluitpunt II.1 het zinsdeel “maar zijn niet voornemens om een onevenredig groot 

deel van duurzame opwekking te realiseren op deze beschermde bollenvelden” 

vervangen door “maar zijn niet voornemens om duurzame opwekking te realiseren op 

bollenvelden wanneer dit het cultuurhistorische karakter van het landschap aantast”. 

 

 

Toelichting: 

Als regio hebben we een opgave om de doelen van het Energieakkoord Holland Rijnland 

te realiseren. Daarin zal ook de Duin- en Bollenstreek zijn aandeel moeten leveren. 

Iedere regio kent zijn eigen kansen en beperkingen. De beperking in de Duin- en met 

name Bollenstreek is het unieke cultuurhistorische karakter van het landschap*. Hier zal 

terdege rekening mee gehouden moeten worden om dit niet onherstelbaar aan te tasten. 

 

 

Hillegom, 28 mei 2020 

 

Namens de fracties van 

 

D66,  Bloeiend Hillegom, VVD, 

S. Boschma  A. Heemskerk-Rekké I.B. Buijck 
 

 

*Dr. Jan Beenakker (1946-2013) van de Universiteit van Amsterdam typeerde de Duin- en 

Bollenstreek bijvoorbeeld als volgt: “De Duin- en Bollenstreek is in cultuurhistorisch opzicht, zowel 

nationaal als internationaal, uniek vanwege de op een betrekkelijk kleine oppervlakte aanwezige 

afwisseling van verschillende bijzondere landschappen: Oude en Jonge Duinen (strandwallen), 

strandvlakten, zanderijen, de oeverwallen langs de Rijn, veenweidegebieden, plassen en 

droogmakerijen. De cultuurhistorische waarde van de Duin- en Bollenstreek wordt extra versterkt 

doordat nog een aantal andere opvallende elementen in het landschap aanwezig is. Slechts enkele 

voorbeelden hiervan zijn het scherpe contrast tussen duinen en zanderijen, bloembollenvelden, 

lange zichtlijnen, een patroon van hooggelegen wegen en zandsloten, weteringen, de trekvaart 

tussen Leiden en Haarlem, lintbebouwing, buitenplaatsen, een ridderhofstad, watertorens, 

bollenschuren met een bijzondere architectuur, duinrellen, oude beken en beukenhagen. Samen 

vormen deze elementen een karakteristiek landschap dat op zeer veel plaatsen nog gaaf aanwezig 

is. Vandaar dat de Duin- en Bollenstreek met recht een cultuurhistorische “schatkamer” kan 

worden genoemd.”  
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