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Aan het college van Burgemeester en Wethouders 
Gemeente Hillegom 
 
 
 
 
De erfgoedcommissie Hillegom heeft op 8 april 2021 advies uitgebracht op onderstaand plan: 
 
 
Adres   Leidsestraat 122 te Hillegom 
Status vooroverleg karakteristiek pand 
Architect Ontwerpbureau Veldhoven  
Ingediende stukken bouwhistorisch onderzoek d.d. 13.10.2020 (uitgevoerd door Ontwerpbureau 

Veldhoven en Partners), advies Cultuur Historisch Genootschap (CHG) d.d. 
12.12.2020, presentatieboek “herbestemming bollenschuur” (tekeningen 
blad 1 t/m 11) rev. J d.d. 31.03.2021, reactie gemeente Hillegom op 
vooroverleg d.d. 09.02.2021 

Korte inhoud van plan het herbestemmen van de bollenschuur 

Bezoekers dhr. Veldhoven (architect)  
Toelichting op het plan Bezoeker heeft geen bezwaar tegen de aanwezigheid van de adviseurs bij 

de bespreking van dit plan.  
Besproken wordt een aangepast plan, waarbij de nieuwbouw geheel achter 
de bollenschuur is komen te staan en in baksteen wordt uitgevoerd. De 
balkons van de woningen in de bollenschuur zijn ter hoogte van het 
tussenlid geplaatst, zodat de voormalige bollenschuur vrij blijft van balkons 
en er geen deuren aan de zichtzijde van de bollenschuur hoeven te worden 
gemaakt.   
 

Advies van de 
commissie: 

De commissie spreekt haar waardering uit voor de wijze waarop de 
architect heeft gereageerd op de door de commissie gemaakte 
opmerkingen. Het plan laat een goede verbetering zien. De commissie 
stemt daarom in principe in met het voorgelegde plan.  
Zij ziet een nader uitgewerkt plan in de vorm van een aanvraag 
omgevingsvergunning, waarbij het project nader uitgewerkt wordt in details, 
tegemoet.  
Zij verzoekt de architect daarbij ook aandacht te schenken aan een goede, 
bij de schuur passende terreinindeling te overleggen.  
Daarnaast wordt de suggestie gedaan om de nog aanwezige staanders in 
het interieur waar mogelijk te behouden, eventueel gedeeltelijk, als 
herinnering aan de bollenschuur.   
 

Conclusie: in principe akkoord 

Opmerking: - 
 
 
 
 
Namens de erfgoedcommissie, 

ir. C.M. de Kovel, secretaris 
Rotterdam, 20 april 2021 
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Secretariaat: 
Stichting Dorp Stad en Land 
Postbus 29129 
3001 GC  Rotterdam 
Telefoon: 010 - 280 9445 




