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Geachte dames en heren, 
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Algemeen 
 
Inleiding  
 
De Duin- en Bollenstreek is een uniek gebied, 
waar op een kleine oppervlakte verschillende 
bijzondere landschappen te vinden zijn en waar 
goed te zien is hoe de mens het landschap 
naar zijn hand heeft gezet.  
Aan de westkant liggen de Noordzee en de 
duinen met de kustdorpen, die van vissersdor-
pen tot badplaatsen zijn uitgegroeid. Ten oos-
ten daarvan liggen de strandwallen waarlangs 
de dorpen ontstonden en waar in de 18e eeuw 
de rijke stedelingen hun landgoederen aanleg-
den. 
Op de afgegraven duingebieden kwam in de 
19e eeuw de bloembollencultuur tot stand. Dit  
zanderijlandschap met zijn zeldzame patroon van hoge wegen, rechte zandsloten en lintbebou-
wing is uniek in de wereld. Verder naar het oosten gaat het zandgebied over in het veenweide- en 
plassengebied.  
 
 
Cultuurhistorische schatkamer 
Elementen uit de geschiedenis van de Duin- en Bollenstreek zijn terug te vinden in het landschap 

en de bebouwing, zoals ruïnes, kastelen, 
buitenplaatsen, monumentale bollenvilla's, 
boerderijen en bollenschuren. Ook de bo-
dem herbergt nog vele archeologische 
schatten. De Duin- en Bollenstreek kan 
met recht een cultuurhistorische schatka-
mer genoemd worden, waarvan de waarde 
door velen (nog) wordt onderschat.  
Het is belangrijk dat de essentiële waarden 
van de Duin- en Bollenstreek zorgvuldig 
bewaard blijven. Op deze manier blijft er 
een link met het verleden en kunnen de 
generaties die na ons komen het land-
schap blijven begrijpen en er zich thuis 
voelen. Dit is van grote waarde in de snel 
veranderende wereld van tegenwoordig. 

 
Missie van het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) 
De cultuurhistorische waarden bepalen in belangrijke mate de huidige identiteit, leefkwaliteit en  
belevingskwaliteit van de Duin- en Bollenstreek. In de loop der tijd is hiervan al behoorlijk veel ver-
dwenen en heeft het landschap andere bestemmingen gekregen.  
 
Er is echter nog voldoende overgebleven om te beschermen, maar we moeten er dan wel voor 
zorgen dat deze nu in de planologische ontwikkelingen van de streek en in de omgevingsvisies 
van de gemeenten de aandacht krijgen die zij echt verdienen! 
 
MISSIE VAN HET CULTUURHISTORISCH GENOOTSCHAP DUIN- EN BOLLENSTREEK:  
 
"BEHOUDEN EN BESCHERMEN VAN HET WERELDWIJD UNIEKE KARAKTER VAN DE  
 DUIN- EN BOLLENSTREEK” 
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JAAR 2020 
 
1.  ORGANISATIE 
 
1.1  Kernactiviteit 
Het CHG wil landschappelijke en cultuurhistorische aangelegenheden op regionaal en gemeente-
lijk niveau behartigen door samen te werken met andere lokale en regionale erfgoedorganisaties 
en met de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek. Hierdoor ontstaat een breed platform voor be-
houd en herbestemming van het cultuurhistorisch erfgoed en bescherming van het unieke land-
schap. Het CHG participeert met bestuurs- werkgroepleden in gemeentelijke, intergemeentelijke 
en provinciale gremia op het gebied ruimtelijke ordening, landschap en erfgoed. Ook laat het CHG 
regelmatig van zich horen in gemeentelijke erfgoedcommissies. Door de cultuurhistorische waar-
den van de streek met nieuwe ruimtelijke inzichten en gemeentelijke omgevingsvisies te verbinden 
probeert het CHG het landschap, het gebouwd erfgoed en het historisch groen te behouden voor 
de toekomst. Anticiperen op ruimtelijke ontwikkelingen is een kernactiviteit van het CHG.  
 
1.2  Aangesloten organisaties 
Het CHG telde aan het einde van het verslagjaar 20 lokale aangesloten organisaties: 
 
-  Atlantikwall Museum Noordwijk              -  Stichting Vrienden van het Overbosch  
-  Stichting Vrienden van Dever                -  Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout 
-  Stichting Vrienden van Oud Hillegom          -  Stichting Noorwijkerhout Van Toen  
-  Stichting Beheer Park Rusthoff                               -  Museum Engelandvaarders 
-  Vereniging Oud Lisse                    -  Historische Kring Voorhout 
-  Genootschap Oud Noordwijk               -   Stichting Kasteel Keukenhof 
-  Vereniging De Oude Dorpskern Noordwijk      -  Streekmuseum Veldzicht 
-  Genootschap Oud Rijnsburg                -  Museum De Zwarte Tulp 
-  Stichting Oud Sassenheim                 -  Stichting Beheer Kasteel Teylingen 
-  Genootschap Oud De Zilck                 -  Historisch Genootschap Warmelda 
 
Het CHG onderhoudt contacten met Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond 
(ANLV Geestgrond), AWN Archeologie (Afdeling 6, Rijnstreek), Genootschap Oud Kat-
wijk/Museum Katwijk en Vereniging Oud Valkenburg. 
 
1.3  Afgevaardigdenbijeenkomsten 
Het CHG organiseert tweemaal per jaar een afgevaardigden bijeenkomst. Vanwege de corona-
pandemie konden de twee geplande bijeenkomsten met afgevaardigden van de aangesloten or-
ganisaties in het verslagjaar niet doorgegaan.  
 
1.4  Werkgroepen 
Het CHG heeft vier werkgroepen, waarin vrijwilligers uit de dorpen in de Duin- en Bollenstreek par-
ticiperen. De meeste vrijwilligers zijn verbonden aan een lokale historische vereniging of erf-
goedorganisatie.   
-  De Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed zet zich in voor behoud en 
   herbestemming van historische bollenschuren, landschuurtjes en overig bollenerfgoed en  
   beheert de Beeldbank Bollenerfgoed.  
-  De Werkgroep Cultuurhistorische Atlas Duin- en Bollenstreek beheert de digitale  
   cultuurhistorische Atlas. Hierin zijn de waardevolle elementen in het landschap opgenomen. 
-  De Werkgroep Ruimtelijke Ordening volgt de planologische ontwikkelingen in de Duin- en 
   Bollenstreek. 
-  De Werkgroep Historisch Groen richt zich op behoud, herstel en heraanleg van hagen en  
   bosschages, komt op voor behoud van oude bosgebieden, koebosjes en oude zandsloten.  
   De werkgroep zet zich in voor het landschappelijk inpassen van nieuwe bollenschuren.      
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2.  WERKGROEPEN 
 
2.1  Werkgroep Cultuurhistorische Atlas Duin- en Bollenstreek 
 
In 2016 is de cultuurhistorische Atlas van de Duin-en Bollenstreek online gekomen. Dankzij de in-
zet van veel vrijwilligers is het toen gelukt vele cultuurhistorische gegevens te verzamelen en in te 
voeren in een database. Talrijke cultuurhistorische objecten kunnen nu online worden opgezocht 
en gecheckt. De Atlas wordt periodiek geactualiseerd en aangevuld. De werkgroep kent per ge-
meente teams van deskundigen. 
 
In 2020 heeft Werkgroepteam Hillegom veel werk verricht 
en regelmatig samengewerkt met de gemeente Hillegom.  
Hillegom is de eerste van de drie HLT-gemeenten die een 
Cultuurhistorische Waardenkaart (CHWK) samenstelt. 
Een verplichting die voortvloeit uit de Omgevingswet. Het 
CHG werkte eerder mee aan de CHWK’n van Katwijk en 
Noordwijk. Een groot aantal gegevens in de Atlas m.b.t. 
Hillegom zijn geactualiseerd en aangevuld. Erfgoed Lei-
den en Omstreken (ELO) heeft vervolgens de gegevens 
in het GIS-systeem gezet en doorgegeven aan de ge-
meente Hillegom. Team Hillegom participeerde een aan-
tal maal in de gemeentelijke Klankbordgroep CHWK. De 
werkzaamheden m.b.t. de waardenkaart van Hillergom 
zijn in het verslag jaar afgerond. Hierover is een persbe-
richt uitgegaan. In 2021 zal de aandacht uitgaan naar de 
waardering van de elementen in CHWK van Hillegom. 
 
Gedurende het verslagjaar is een CHWK-vergadering bijgewoond in Noordwijk en zijn er met Ver-
eniging Oud Lisse oriëntaties geweest over de samenstelling van het Atlasteam voor de gemeente 
Lisse. De gemeente Lisse wil in 2021 werk maken van haar CHWK. Het Lissese Atlasteam is in 
het voorjaar van 2021 met zijn werkzaamheden begonnen. De inventarisaties en updates moesten 
in zeer korte tijd worden uitgevoerd. Dit is gelukt. Ook voor Teylingen zal een Atlasteam worden 
gevormd, bestaande uit vrijwilligers uit Sassenheim, Voorhout en Warmond, zo mogelijk voorge-
dragen door de lokale cultuurvereniging. De CHWK van Teylingen staat bij de gemeente in de 
planning voor mei - juni 2022.   
 
Atlas Syllabus 
Bijzonder veel werk is gedurende het verslagjaar verricht door Sophie Visser, beheerder van de 

cultuurhistorische Atlas van het 
CHG. Zij heeft voor Atlasvrijwil-
ligers een Instructiesyllabus ge-
schreven over de ontstaansge-
schiedenis van de Atlas en met 
uitgebreide beschrijvingen van de 
werkprocessen. De Syllabus is rij-
kelijk voorzien van foto’s, kaarten 
en tabellen. Hiermee is een be-
langrijke stap gezet om vrijwilligers 
goed te kunnen begeleiden in hun 
werkzaamheden voor de Atlas. 
 

 
De volgende stap wordt het schrijven van een Koersdocument met aanbevelingen voor de toe-
komst van de CHG-Atlas. 
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2.2  Werkgroep Ruimtelijke Ordening  
 
De Werkgroep Ruimtelijke Ordening is in 1997 opgericht om de ontwikkelingen op het gebied van 
ruimtelijke ordening in de streek te volgen en om desgewenst te acteren. Vooral om het belang te 
benadrukken van behoud en bescherming van landschap en erfgoed. Dit probeert de werkgroep te 
realiseren door het schrijven van zienswijzen 
op gemeentelijke visies en bestemmingsplan-
nen en daarover in te spreken bij raden en 
raadscommissies. Het CHG wil ook een regie- 
en hulpfunctie vervullen voor de aangesloten 
organisaties op dit gebied.   
 
 
Greenportwoningen 

In het verslagjaar is door de werkgroep een 

groot aantal ontwerpbestemmingsplannen en 

enkele ontwerp omgevingsvisies bestudeerd.  

 

Op enkele daarvan werden reactienota’s, 

zienswijzen of bezwaarschriften geschreven. 

Dit gebeurde in enkele gevallen ook in samen-

spraak met een lokale cultuurhistorische ver-

eniging. Veelal ging het om Greenportwonin-

gen in het open buitengebied (bijvoorbeeld in 

Hillegom: Veenenburgerlaan) of om woning-

bouwplannen in een lint (bijvoorbeeld in 

Noordwijk: Zilkerbinnenweg), maar ook over 

nieuwbouw nabij een natuurgebied (Hillegom: 

Oude Weerlaan) of m.b.t. voornemens om 

nieuwe provinciale wegen aan te leggen (Sas-

senheim, Van Pallandtlaan). 

 

Het resultaat van de inspanningen was vaak 

nihil, omdat met name bij Greenportwoningen, 

gemeenten optimaal gebruik maakten van de ruimte in de regelgeving. Dit ten koste van fraaie 

zichtlijnen en open ruimten die vervolgens voorgoed verloren gingen. 

 

Wel hebben de inspanningen van het CHG bijgedragen aan de bewustwording van de gemeente-

raden in de regio dat Greenportwoningen ook een negatieve zijde kennen. 

De CHG-reacties werden vaak opgepakt door de lokale en regionale kranten.  

De werkgroep was veelal milder als het ging om nieuwe bedrijfsbebouwing, mits het initiatief  

landschappelijk goed werd ingebouwd met streekeigen groen.  

 

Omgevingsvisies 

Het CHG participeerde in 2020 in klankbordgroepen en bij inspraakbijeenkomsten over ontwerp 

versies, dan wel actualisaties van omgevingsvisies van Katwijk, Noordwijk en Hillegom. De actuali-

saties zijn een jaarlijks terugkerend gebeuren. 
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Overlegplatform Greenport RO 

Gedurende het verslagjaar was het CHG vertegenwoordigd in de bijeenkomsten van het Overleg-

platform Greenport Ruimtelijke 

Ordening en het Greenport 

House Overleg. In het Overleg-

platform Greenport RO bespre-

ken vertegenwoordigers van 

gemeenten, de provincie en het 

Hoogheemraadschap Rijnland  

initiatieven met betrekking tot 

RO met vertegenwoordigers 

van belangenorganisaties in de 

streek. 

 

In het Overlegplatform Green-

port RO heeft het CHG in 2020  

regelmatig zijn visie gegeven op 

initiatieven die op gespannen 

voet staan met de regelgeving, 

de zogenaamde ‘maatwerkconstructies’. Veelal betekenen deze initiatieven een aanslag op het 

landschap. Ook is het CHG Manifest ‘Grenzen in zicht’ bij het Overlegplatform ingebracht. Be-

langrijkste doel van het Manifest is duidelijk te maken dat voorkomen moet worden dat het open 

landschap verder dichtslipt en dat de zichtlijnen daarop intact blijven. Het Manifest is in de media 

ruim aangehaald en naar alle colleges en raadsleden in de Duin- en Bollenstreek gestuurd. Daar-

naast is in het overleg aandacht gevraagd voor de gevolgen van de energietransitie op de in-

richting van het landschap. Het CHG benadrukte daarbij dat prioriteit moest worden gegeven aan 

dubbelgebruik.  

    

 

 2.3  Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed 

 
Werkgroep Bollenerfgoed 
De Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed werkt sinds 1997 aan behoud en be-
scherming van bollenschuren en ander bollenerfgoed. Sinds 2007 maakt de Werkgroep deel uit 
van het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek.  
De Werkgroep Bollenerfgoed bestaat uit de volgende personen: Piet Goemans (voorzitter), Rob 
Arnold (penningmeester), Marca Bultink, Rutger van Rijn, Ruud Zandbergen, Gijs Braakman en 
Nico van der Poel. Deze laatste is aan de werkgroep toegevoegd voor de inventarisatie van bol-
lenschuren van na 1945.  
Vanaf maart 2020 zijn de vergaderingen van de Werkgroep online gehouden vanwege de corona-
pandemie.  
 
Advisering 
Hoofdtaak van de Werkgroep Bollenerfgoed is het advise-
ren over behoud en herbestemming van bollenschuren en 
ander bollenerfgoed. Wij denken mee over waardestelling, 
bescherming, restauratie, herontwikkeling en planolo-
gische inpassing. Daarover hebben we regelmatig contact 
met eigenaren van bollenschuren, overheden, bouwbe-
drijven, projectontwikkelaars, architecten en makelaars. 
Ook in 2020 heeft dat weer geleid tot een aantal zorgvul-
dig behouden en herbestemde bollenschuren en tot res-
tauratieprojecten die nog gaande zijn.  
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De Werkgroep Bollenerfgoed was in 2020 o.a. betrokken bij advisering over de bollenschuren 
Leidsestraat 122 en 278, Stationsweg 13 en Weeresteinstraat 171 (Hillegom); Heereweg 423, Sta-
tionsweg 1-3 en Zwartelaan 30 (Lisse); Langevelderweg 37c (Noordwijkerhout); Douzastraat 2 en 
42 (Noordwijk); Teijlingerlaan 69 (Sassenheim); Engelselaan 18, Jacoba van Beierenweg 49-51, 
75-77 en 120, Loosterweg 8, Teylingerlaan 13 en Van den Berch van Heemstedeweg 31 (Voor-
hout). 
 
Regionale Collectie Bollenschuren 
Wij spannen ons speciaal in voor de bollenschuren die voor de Duin- en Bollenstreek van regio-
naal belang zijn en die zijn opgenomen in de Regionale Collectie Bollenschuren (RCB-lijst). In 
2020 is op ons initiatief de RCB-lijst voor de derde maal sinds 2006 geactualiseerd. Daarbij zijn 9 
bollenschuren aan de RCB-lijst toegevoegd en zijn 2 bollenschuren afgevoerd, omdat die ondes-
kundig verbouwd of vervallen zijn. Het Bestuurlijk Overleg Landschap, Recreatie, Natuur en  Erf-
goed (LRNE) van de samenwerkende Duin- en Bollenstreek-gemeenten heeft hiermee op 1 juli 
2020 formeel ingestemd.  
Hierdoor telt de RCB-lijst nu in totaal 100 bollenschuren. Daarvan hebben er 62 monumentenbe-
scherming: namelijk 11 rijksmonumenten en 51 gemeentelijke monumenten, plus 4 beeldbepalen-
de panden. Daarnaast zijn er buiten de RCB-lijst nog 19 bollenschuren die de gemeenten als ge-
meentelijk monument of beeldbepalend pand hebben aangewezen. 
 
Onbeschermde bollenschuren 
Van de 100 bollenschuren op de RCB-lijst hebben 38 bollenschuren echter geen formele be-
scherming. Het gaat om 18 zogeheten Karakteristieke Bollenschuren in Hillegom en 20 bollen-
schuren elders in de Bollenstreek. In 2020 is in Hillegom zelfs een Karakteristieke Bollenschuur 
gesloopt (Noorder Leidsevaart 11).  
Wij hebben bij de gemeenten opnieuw gepleit voor bescherming van deze panden, hetzij als ge-
meentelijk monument of als beeldbepalend pand.  
 
Cultuurhistorische Waardenkaarten 
Mogelijk krijgen sommige bollenschuren nog een vorm van bescherming via de Cultuurhistorische 
Waardenkaarten, die momenteel in veel gemeenten worden gemaakt. Daarom volgen wij de ont-
wikkelingen rondom de gemeentelijke Waardenkaarten, de Omgevingsvisies en Omgevingsplan-
nen op de voet. In 2020 hebben wij meegewerkt aan de totstandkoming van de Cultuurhistorische 
Waardenkaart van de gemeente Hillegom en in 2021 volgt die van Lisse.  
 
Nieuwe website Beeldbank Bollenerfgoed 
In 2020 is verder gewerkt aan de bouw van een nieuwe database, die via een vernieuwde website 
toegankelijk wordt gemaakt. De gegevens van inmiddels ruim 700 bollenschuren komen hierdoor 
online beschikbaar in de Beeldbank Bollenerfgoed. Subsidies van het Fonds Digitalisering Erf-

goedcollecties Zuid-Holland, Fonds 1818 en de 
J.C. Ruigrok Stichting hebben dit project moge-
lijk gemaakt. Het bedrijf Lined Software uit 
Noordwijk heeft de opdracht verkregen voor rea-
lisatie van dit project. Medio 2021 komt de nieu-
we website online. 
 
Bollenschuren na 1945 
In 2020 is een begin gemaakt met het inventari-
seren van bollenschuren uit de periode 1945-
1960. Inmiddels zijn meer dan 100 na-oorlogse 
bollenschuren toegevoegd aan de Beeldbank 
Bollenerfgoed. Hiervan zullen er ca. 25 uitge-
breider worden beschreven op basis van typolo-

gie en architectuur, in samenhang met de ontwikkelingen in het drogen, bewaren en behandelen 
van bloembollen. 
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Publiciteit, lezingen en educatie 
Vanwege de corona-pandemie zijn in 2020 vrijwel geen lezingen, excursies en presentaties over 
bollenerfgoed georganiseerd. De publiciteit voor behoud en herbestemming van bollenerfgoed via 
onze eigen website, via de media en social media is wel gewoon doorgegaan. 
 

Zwarte Tulp Prijs 
Omdat vanwege de corona-maatregelen geen openbare 
bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd, is besloten 
de Zwarte Tulp Prijs in 2020 niet uit te reiken. 
 
Landschuurtjes 
In 2020 is het project Landschuurtjes voortgezet. Met sub-
sidie uit het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek 
zullen drie landschuurtjes in Noordwijkerhout en Voorhout 
in overleg met de eigenaren worden opgeknapt. Ze kun-
nen een recreatieve functie krijgen onder het motto Bulbs 
& Breakfast.  

 
Op 6 maart 2020 is de Uitvoeringsovereen-
komst hiervoor getekend tussen de Greenport 
Ontwikkelings Maatschappij (GOM), het Clus-
ter Duin- en Bollenstreek-gemeenten en de 
gemeenten Noordwijk en Teylingen.  
 
Vrienden van het Bollenerfgoed 
Wij kunnen ons werk doen mede dankzij meer 
dan 30 Vrienden van het Bollenerfgoed. Deze 
bedrijven, particulieren en organisaties steu-
nen het werk van de Werkgroep Bollenerf-
goed met een bijdrage van € 100 of € 200 per 
jaar. Het geld wordt besteed aan advisering, 
onderzoek, ondersteuning, publiciteit, de 
Zwarte Tulp Prijs en andere activiteiten. 
 
 
 
2.4  Werkgroep Historisch Groen 
 
De werkgroep Historisch Groen is in 2017 opgericht vanuit het besef en de noodzaak meer aan-
dacht te besteden aan historisch “Groen en Blauw”. De kleine werkgroep richt haar aandacht ook 
op historische (zand)slotenpatronen en op het “inpakken” van bollenschuren. 
 

M.b.t. het Omgevingsplan Hillegom 
is wederom overleg geweest met de 
gemeente op onderdelen van dit 
plan, met name op het gebied van 
bollenareaal, landschap en meer in 
het bijzonder over hagen. Het over-
leg was eerder gestaakt vanwege 
de corona-pandemie.  
 
Samen met de Agrarische Natuur- 
en Landschap Vereniging (ANLV 
Geestgrond) is in het verslagjaar het  
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belang van hagen in de Bollenstreek onder-
streept. Hagen dienen weer extra aandacht 
krijgen als kenmerkend historisch element in 
het bollenlandschap.  
 
ANLV heeft ook de biodiversiteit in de Bol-
lenstreek weer op de agenda gezet. Een ini-
tiatief dat de CHG gaarne ondersteunt. 
 
Met de Vereniging Behoud de Polders is be-
zwaar gemaakt en ingesproken tegen het 
plan om langs de Oude Weerlaan in Hille-
gom op een open locatie een zogenaamd scheefhuisje te realiseren. Het plan is niet in overeen-
stemming met de natuurbestemming. Ook is er met dezelfde Vereniging jarenlang het nodige ver-
zet gevoerd tegen de Duinpolderweg door de Oosteinderpolder. Dit plan is nu van tafel doordat de 
Provincie Noord-Holland deze weg, die gepland was tussen de N205 en de N208, geschrapt heeft.  
 
Met de Stichting Vrienden van Oud Hillegom is informeel overleg gevoerd en bezwaar gemaakt te-
gen de plannen voor realisering van een Greenportwoning nabij de dorpskern aan de Veenenbur-
gerlaan. De bouw zal een beperking betekenen voor het vrije uitzicht vanaf dit fraaie hoge duin-
laantje over de lager gelegen bollenvelden. Het landschap tussen de Keukenhof en de dorpskern 
van Hillegom is uniek en moet zoveel mogelijk beschermd worden. Het veranderde gebruik daarbij 
van een aantal voormalige bollen(handels-) bedrijven in dit gebied, baart de werkgroep zorgen. 
 
 
3.   Provinciale erfgoedtafels 
De bijeenkomsten van de provinciale erfgoedlijnen Trekvaarten en Landgoederenzone werden 
vanwege de corona-pandemie regelmatig digitaal bijgewoond. De ambities die deze erfgoedlijnen 
hebben ondersteunt het CHG. Het CHG zou meer betrokkenheid vanuit de regio willen zien, zodat 
meer projecten uit de Duin- en Bollenstreek voor subsidie in aanmerking komen.  
 
 
4.  Bestuur 
Aan het begin van het verslagjaar bestond het bestuur uit: Alfred Pop (voorzitter), Piet Goemans 
(vice-voorzitter en voorzitter Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed), Frank Helsloot 
(secretaris), Rob Arnold (penningmeester), Jan de Jong (voorzitter Werkgroep Cultuurhistorische 
Atlas) en Wim Granneman (voorzitter Werkgroep Historisch Groen). 
 
In de loop van het verslagjaar is Frank Helsloot als secretaris teruggetreden. Het secretariaat is 
daarna waargenomen door de bestuursvoorzitter. Vanaf oktober is de functie, als ad interim, over-
genomen door de penningmeester. Leo van Steijn kwam het bestuur versterken in oktober, Hij 
nam  het voorzitterschap van de Werkgroep Ruimtelijke Ordening over van de bestuursvoorzitter, 
die deze functie tijdelijk waarnam. Leo van Steijn maakte eerder deel uit van het bestuur van 2006 
tot medio 2013.      
Het bestuur vergaderde maandelijks, behalve in de maanden maart, mei, juli en december vanwe-
ge de corona-pandemie. De vergaderingen vonden plaats in De Vergulde Zwaan, waar het CHG is 
gehuisvest.  
 
5.  Financiën  
Er zijn in het verslagjaar geen financiële verplichtingen aangegaan. Er zijn geen vorderingen of 
schulden. De inkomsten en uitgaven zijn in evenwicht. De boeken tonen een bescheiden batig sal-
do. 
 
 
                                                                       ----------------------      

 


