
 
 
Persbericht 
 

 

Hillegom, 31 augustus 2015 

 

Herontwikkeling stap dichterbij 

Welstandscommissie akkoord met plannen voor  
Kwekerij Veelzorg 

 

 

Samen met de gemeente Hillegom heeft BOEi een stedenbouwkundig plan ontwikkeld voor de 

historische bloembollenkwekerij Veelzorg uit 1822. Het idee is om deze voormalige kwekerij 

om te vormen tot een intieme kleinschalige woonomgeving, met behoud van het originele 

karakter van de bollenkwekerij. Medio augustus ging de welstandscommissie akkoord met de 

plannen.  

 

‘Een belangrijk moment’, aldus projectleider Peter van Schaik van BOEi. ‘Hoe langer de 

gebouwen leeg staan, hoe meer werk er straks is om ze te behouden. We zijn erg verheugd 

dat de welstandscommissie ons groen licht heeft gegeven om hier straks een uniek stukje 

historie weer een nieuwe bestemming te geven en daarmee veilig te stellen voor de 

toekomst.’ 

 

Totaal zullen 18 woningen worden ontwikkeld waarbij het karakter van de 

nieuwbouwwoningen zal aansluiten op de monumentale bebouwing van de oorspronkelijke 

Kwekerij. In het plan komen 13 nieuwbouwwoningen die worden ingepast binnen de 

waardevolle historische bebouwing en 5 loftwoningen in de historische bollenschuur.  

 

De originele bollenschuur wordt gerestaureerd en herontwikkeld tot 5 loftwoningen. Deze 

loftwoningen zijn ruim, vrij indeelbaar en hebben een tuin op het oosten.  

Direct aan de Stationsweg komen 5 herenhuizen met een tuin op het zuidwesten. Midden in 

het plan komen 2 luxe gelijkvloerse bungalows. En aan de achterzijde van het plan is plaats 

voor 6 ruime kavels met de tuin op het zuidwesten en uitzicht over de bollenvelden. Met een 

kavelpaspoort is hier een vrijstaande woning te realiseren. 

 

Kwekerij Veelzorg is één van de gaafst bewaard gebleven bloembollenbedrijven in de regio. 

In 1822 begon Rutgerd Veldhuyzen van Zanten in Hillegom de kwekerij. Vijf generaties 

teelden er aanvankelijk aardappelen en groenten, vanaf 1850 werden dit voornamelijk 

tulpen, hyacinten en narcissen. In 1990 sloot het bedrijf zijn deuren. 

 

Informatie over de plannen voor Kwekerij Veelzorg vindt u op www.kwekerijveelzorg.nl  

 

 
Voor meer informatie:  

Peter van Schaik, projectleider BOEi 
T 06 46116171 
E p.schaik@boei.nl 
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