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ve belevingswaarde van het landschap voor de 
burger, ondernemer, recreant en toerist en ver-
sterkt het woon-, werk- en leefmilieu. Aan het 
project wordt meegewerkt door particulieren, 
bedrijven en gemeenten in de Duin- en Bollen-
streek.

Hagen en erfbeplanting
In de afgelopen drie winters zijn met behulp 
van een subsidieregeling en het Landschaps-
fonds in totaal 4,7 kilometer haag, ruim 1600 m2 
houtsingel en 200 bomen aangeplant. Op het 
erf van woningen en boerderijen in het buiten-
gebied werden fruitbomen, leilindes en knot-
wilgen geplant. Moderne bollenschuren wer-
den omgeven door bomen en struiken die van 
oudsher thuishoren in de Bollenstreek, zoals 
eiken, beuken, lindes, elzen, lijsterbessen, mei-
doorns en beukenhagen. Zo zijn het bedrijfs-
pand en de nieuwe bedrijfswoning van kweke-
rij Van Paridon in Noordwijkerhout omgeven 
door streekeigen erfbeplanting en een heuse 
hoogstamfruitboomgaard. Drie bloembollen-
bedrijven hebben langs hun land aan de Hya-

cintenlaan en Veenenburgerlaan in Hillegom 
nieuwe beukenhagen aangeplant. Aan de Ach-
terweg-Zuid in Lisse zijn oude populieren ver-
vangen door een beukenhaag.

alleen onderHoudskosten
Het aanplanten kostte de eigenaars van de per-
celen niets. Het enige dat wordt gevraagd is het 
zorgen voor het juiste onderhoud. De eigenaar 
moet garanderen dat de bomen, hagen of erf-
beplanting vijf jaar lang in stand worden gehou-
den en ze volgens richtlijnen onderhouden. 
Het maaien van de hagen gebeurt niet met 
de hand, maar met een speciale machine van 
Loonbedrijf Romijn uit Lisse. Door middel van 
een tractor waarop een gestuurde arm met een 
snoeimachine is geplaatst, kunnen alle hagen 
machinaal worden gesnoeid en geknipt, zonder 
dat de planten teveel worden stuk getrokken, 
wat met een klepelmaaier vaak wel gebeurt.

bomen langs lanen
Ook de zes Bollenstreekgemeenten Hillegom, 
Lisse, Noordwijkerhout, Noordwijk, Katwijk en 

Het landschap in de Duin- en 

Bollenstreek heeft afgelopen 

winter opnieuw een opknap-

beurt gekregen. Op veel plaat-

sen zijn beukenhagen en laan-

bomen in ere hersteld en er 

zijn bossingels en streekeigen 

erfbeplanting aangeplant. Op 

die manier wordt geprobeerd 

het karakteristieke cultuurland-

schap te herstellen.
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nu al het groen uitloopt is duidelijk het 
effect te zien van de projecten ‘Duin- 
& Bollenstreek duurzaam en robuust 

groener’ en ‘Herstel Lanen’. Deze twee projec-
ten worden uitgevoerd onder het motto ‘Bol-
lenstreek Mooi Landschap’. Doel van de pro-
jecten is het karakteristieke cultuurlandschap 
van de Bollenstreek te herstellen en daarmee 
de kwaliteit van het landschap zichtbaar te ver-
hogen.

groen cultuurlandscHap
Het project wordt in het voorjaar van 2012 
afgerond. Het is de bedoeling dat dan op 
ongeveer 60 locaties in totaal is gewerkt aan 
het groener maken van het landschap in de 
Duin- en Bollenstreek. Dit vergroot de positie-

Landschap met bollenvelden en boomsingel, Heereweg Lisse

Aanplant beukenhaag langs de Hyacintenlaan Hillegom Leifruitbomen voor een woning in het buitengebied 
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Teylingen hebben bomen en hagen geplant. 
Langs een aantal wegen in het buitengebied 
zijn in totaal 400 bomen en 10 kilometer hagen 
en houtsingels geplant. Zo zijn er bijvoorbeeld 
75 zomereiken langs de Zuidelijke Randweg in 
Voorhout geplant en 2 km ligusterhaag langs de 
Beeklaan, Duinweg en Northgodreef in Noord-
wijk. 

‘Het aanplanten kostte de 

eigenaars van de percelen 

niets. Het enige dat wordt 

gevraagd is het zorgen voor 

het juiste onderhoud’

Bij de rotonde in de Westelijke Omleidings-
weg in Lisse werden beukenhagen geplant. In 
Noordwijkerhout werden langs de provincia-
le weg N206 100 laanbomen geplant en daar-
naast bosjes van gemengd bosplantsoen met 
bijvoorbeeld meidoorns en Gelderse roos. Bij 
het volkstuincomplex aan de Hyacintenlaan is 
in samenwerking met de gemeente Hillegom 
een elzensingel geplant.

europese subsidie
Op 13 mei is het plantseizoen 2010-2011 fees-
telijk afgesloten in Lisse. In totaal is voor de 
tweede fase van het project Bollenstreek Mooi 
Landschap ruim 600.000 euro beschikbaar. De 
helft hiervan komt uit het Landschapsfonds van 
Holland Rijnland, de andere helft uit het Euro-
pese Landbouwfonds voor Plattelandsontwik-
keling, onder het motto: Europa investeert in 
zijn platteland. Het project wordt geleid door 
het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. 
De praktische uitvoering is uitbesteed aan de 
Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging 
Geestgrond, Landschapsbeheer Zuid-Holland 
en Reijers Landschapsadvies, met medewer-
king van Hoek Hoveniers en Gruijter Groen. 

resumé
De Duin- en Bollenstreek krijgt een groener aanzien. Door diverse nationale en Europese 
subsidieregelingen is enkele jaren gestart met het aanplanten van streekeigen struiken en 
bomen, zoals haagbeuk, elzen en leilindes. In dit artikel de stand van zaken en de visie van 
een van de deelnemende bedrijven.

Voor meer informatie: 
•  Regio Holland Rijnland: Godelieve Mars: 

tel. 071-5239084, mobiel: 06-46165078, 
E-mail: gmars@hollandrijnland.net

•  Reijers Landschapsadvies: Nathalie 
Reijers, tel. 06-27512987, E-mail:  
Nathalie@Reijerslandschapsadvies.nl

•  Landschapsbeheer Zuid-Holland: Project-
leider, Pieter Balkenende,tel. 0182–683 
654 of 06-22977984, E-mail: Pieter.Balke-
nende@zh.landschapsbeheer.nl

John en cees boot van c.s. weijers:  

“wij willen het goede voorbeeld geven”
Het Hillegomse bloembollenbedrijf C.S. Weijers bedrijf heeft op meer locaties in de Bollen-
streek land in eigendom. In de winters van 2010 en 2011 zijn op vier plaatsen hagen aan-
geplant. “Het geeft de bollenvelden een veel fraaiere uitstraling, ook in de winter. Het maakt 
de streek als geheel ook veel mooier.”

Directeur John Boot van C.S. Weijers legt uit waarom het bedrijf meewerkt aan ‘Bollenstreek 
Mooi Landschap’. “Wij houden van netjes en we stoorden ons eraan dat om ons bollenland 
aan de Veenenburgerlaan en Hyacintenlaan roestige oude hekken stonden. Daarom heb-
ben we daar weer hagen laten aanplanten. Ons bedrijf staat sympathiek tegenover de ver-
fraaiing van het landschap in de Bollenstreek en wij geven graag het goede voorbeeld.”
“Die karakteristieke hagen zag je vroeger overal in de bollenvelden, als windkering tussen de 
percelen tegen het stuiven”, vertelt bedrijfsleider Cees Boot. “Met de komst van de mechani-
satie werd dat te lastig en zo zijn bijna alle hagen verdwenen. Wij willen de hagen tussen de 
percelen niet terug, dat is praktisch niet haalbaar. Maar een haag aan de buitenrand van de 
percelen of een boomsingel op een overhoekje is heel goed werkbaar.” John Boot: “De kos-
ten vallen op deze manier ook erg mee.Wij hebben de grond waarop geplant is beschikbaar 
gesteld en schoon opgeleverd. De oude boomwal die er stond is weggehaald en de grond 
is gefreesd. De aanplant zelf heeft ons geen cent gekost. Alleen het onderhoud is voor onze 
rekening. Maar bij beukenhagen valt dat ontzettend mee, dat hoeft maar één keer per jaar.” 
Cees Boot vertelt hoe het gekomen is: “Eigenlijk was het onze loonwerker, Marco Romeijn, 
die ons wees op de subsidieregeling. Wij zagen er wel wat in en toen de hovenier bij ons aan 
de Hyacintenlaan bezig was met planten, werden de buren daar ook aangestoken. Matth. 
Verdegaal en H. Wijnhout hebben langs hun percelen ook hagen laten planten. Daardoor 
staat nu aan beide zijden van de Hyacintenlaan weer een beukenhaag. Wij hopen dat ande-
re bedrijven in de streek hierdoor ook op het idee komen om het landschap te verfraaien. 
Zo wordt een pingpongbal een basketbal.” Het exportbedrijf C.S. Weijers wordt momenteel 
aan de achterzijde uitgebreid. De gemeenten in de Greenport Bollenstreek en de provincie 
Zuid-Holland hebben daarvoor toestemming gegeven, op voorwaarde dat het bedrijf een 
financiële compensatie levert. Bovendien moet de nieuwbouw door streekeigen beplanting 
worden ingepast in het landschap. Cees Boot: “We hadden op die plaats 22 grote meidoorns 
staan, die hebben we laten verplanten, zodat er langs de nieuwe sloot een boomsingel is 
ontstaan. En ook om het nieuwe gebouw heen komt streekeigen groen.”

beplanting maakt van duin- en bollenstreek mooi landschap 


