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INLEIDING  

In deze notitie worden de in de nota "Niet meer doelmatig te gebruiken bollengrond" geschetste 
kaders nader uitgewerkt in een aantal hanteerbare praktische criteria ter beoordeling van een aantal 
feitelijke situaties binnen de HLT-gemeenten.  

UITWERKING AFWEGINGSKADER   

Voor een beoordeling of bollengrond al dan niet (nog) doelmatig agrarisch is te gebruiken, worden ter 
afweging de volgende met elkaar samenhangende criteria als uitgangspunt gehanteerd:  

- Kwaliteit, ontwatering en ontsluiting bollengrondperceel  

- Grootte, vorm en ligging bollengrondperceel  

 Kwaliteit, ontwatering en ontsluiting van het perceel  

Of het betreffende perceel kan worden gebruikt voor het telen van bollen en knollen of voor het telen 
van (snij-)bloemen, zal in de eerste plaats afhangen van de kwaliteit van de grond en hoe de 
ontwatering en ontsluiting van het perceel zijn.   

Criterium 1: Uitgangspunt is dat percelen die in het vigerende bestemmingsplan de bestemming 
“Bollenteelt” hebben gekregen, dat deze grond voor bollenteelt is te gebruiken, gelet op de kwaliteit, 
de ontwatering en de ontsluiting.   

N.B.: Aanwending van de bestemming voor bollenteelt is geen verplichting, de eigenaar/gebruiker kan 
ervoor kiezen om het perceel braak te laten liggen of (tijdelijk) in te zaaien met gras.   

Criterium 2: Indien de eigenaar/gebruiker, in verband met een verzochte wijziging van de bestemming 
of het gebruik van het tot bollengrond bestemde perceel, aangeeft dat het perceel feitelijk niet geschikt 
is of geschikt is te maken voor de teelt van bollen of (snij-)bloemen, dient hij dit aan te tonen door 
middel van onderzoek.   

 Grootte, vorm, en ligging van het perceel  

Met name de grootte van percelen is bij een beoordeling van belang, waarbij ook een samenvoeging 
van percelen in de beoordeling wordt meegenomen. In het hoofdrapport is een onderscheid gemaakt 
tussen de grootte van een perceel voor de teelt van bollen en knollen en voor de teelt van bloemen. 
Dit onderscheid is gebaseerd op o.a. de teelteisen, bewerking en opbrengsten van een perceel.  

Om pragmatische redenen wordt voor de beoordeling van een doelmatig gebruik van een perceel 
uitgegaan van een minimale grootte van 0,4 ha. De reden is onder andere dat een perceel met de 
bestemming “bollenteelt” zowel voor de teelt van bollen en knollen kan worden gebruikt als voor de 
teelt van bloemen. Voor handhaving is dit onderscheid slechts enkele maanden per jaar waar te 
nemen, maar na de oogst is dit onderscheid niet meer te maken.  

Criterium 3:  Voor gronden met de bestemming “bollenteelt” wordt ter beoordeling van een 
doelmatig gebruik uitgegaan van een minimale perceeloppervlakte van 0,4 ha.  

Criterium 4:  Indien een perceel met de bestemming “bollenteelt” kleiner is dan 0,4 ha kan, ter 
voorkoming van braaklegging of een oneigenlijk gebruik, worden nagegaan of: 

a -  vorm, ligging en ontsluiting van een perceel een doelmatig agrarisch gebruik 
mogelijk maakt; dit zal per perceel moeten worden beoordeeld in samenhang met de 
agrarische bedrijfsvoering.  

b -  samenvoeging met aanliggende percelen met de bestemming “bollenteelt” 
mogelijk is.  

Voor een beoordeling van criterium 4 wordt ook nagegaan wanneer en op welke wijze een perceel 
kleiner dan 0,4 ha is ontstaan, bijvoorbeeld door verkoop en opsplitsing van een perceel.  
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Ongunstige vormen van voldoende grote percelen, samenvoegingen e.d. kunnen door 
cultuurtechnische ingrepen worden verbeterd. Van belang hierbij is om de kosten en de baten af te 
wegen. 

Daar waar verbeteringen niet mogelijk zijn, is het uitgangspunt dat grotere percelen door de kweker 
vaak toch benut worden voor de bollenteelt.   

Ook de ligging van percelen binnen de HLT-gemeenten speelt in het algemeen een minder grote rol 
met betrekking tot het gebruik. Een ongunstige ligging voor de ene kweker kan weer (redelijk gunstig) 
zijn voor een andere. 

Toelichtingen van enkele begrippen  

- Onder een perceel wordt in het kader van deze uitwerking verstaan: Door een sloot, openbare 
weg of een hek of ander fysiek obstakel afgebakend stuk grond.  

- Onder samenvoeging van percelen wordt verstaan: het aaneenschakelen van percelen tot één 
groter perceel, door het dempen van sloten (met uitzondering van hoofdwatergangen en 
cultuurhistorische waterlopen), het verwijderen van hekken of andere fysieke obstakels.  
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TOETSING VIJF CASUSSEN   

Inleiding: Er worden nu 5 casussen beoordeeld op basis van de hiervoor vermelde criteria. Op deze 
wijze worden de criteria ook getoetst op hun toepasbaarheid.  

Deze 5 casussen zijn aangedragen door de HLT-gemeenten na overleg met “Waarom weg”.  

Waarnemingen en beoordelingen hebben uitsluitend vanaf de openbare weg plaatsgevonden. 

  Oude Herenweg 1/1A te Voorhout.   

  

  

                                     

                                     Luchtfoto Google Earth d.d. 2005  

Op een luchtfoto uit 2005 is te zien dat het stukje grond dat in gebruik is voor paarden vroeger werd 
gebruikt voor de bollenteelt.  
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Het kadastrale perceel nummer 3008 heeft een oppervlakte van ca. 1,14 ha en bestaat uit een erf, 
bebouwing, toegang en teeltgrond, dat deels in gebruik is voor paarden.   

De 2 stukjes open grond, gescheiden door een toegang, vormen tezamen één perceel met een 
oppervlakte van ca 0,7 ha.  

Op grond van het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Teylingen blijkt dat een deel van de 
“paardenweide” binnen het bouwvlak ligt.  Het perceel heeft de bestemming Agrarisch – bollenteelt – 
bollenzone 1 met bouwvlak Rood omlijnd.   

                                              

                                                 Uitsnede plankaart 

Toetsing  

Criterium 1 planologische bestemming: “Agrarisch – bollenteelt – bollenzone 1” -> perceel heeft de 
bestemming “Bollenteelt” en is in beginsel, gelet op de kwaliteit van de grond, voor bollen- en 
knollenteelt en (snij-)bloementeelt te gebruiken.  

Criterium 2 feitelijke geschiktheid van het perceel: er is geen feitelijk onderzoek bekend of 
onderzoeksrapport beschikbaar, waaruit blijkt dat het perceel, gelet op de kwaliteit van de grond, niet 
geschikt is voor bollen- en knollenteelt en (snij-)bloementeelt.  

Criterium 3 minimaal 0,4 ha voor bollen- en knollenteelt en/ of bloementeelt: voldoet    

Criterium 4 is bij < 0,4 ha een doelmatig agrarisch gebruik dan wel samenvoeging mogelijk: Niet van 
toepassing omdat het perceel groter is dan 0,4 ha en daarmee doelmatig agrarisch is te gebruiken. De 
toegangsweg geeft geen aanleiding om hier te spreken van 2 percelen.  

Conclusie: Het perceel is groter dan 0,4 ha en in beginsel doelmatig volgens de vigerende 
bestemming “Agrarisch- bollenteelt” te gebruiken. Er is geen feitelijk onderzoek bekend of rapport 
beschikbaar waaruit blijkt dat het perceel, gelet op de kwaliteit van de grond, feitelijk niet geschikt is of 
geschikt is te maken voor de teelt van bollen en knollen of (snij-)bloemen (criterium 2).  
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  Zuider Leidsevaart 14 te Hillegom  

   

 Het betreft een perceel gescheiden door een zandpad met recht van overpad naar de bollenvelden 
aan de andere kant van de sloot. Er lopen nu dieren en er staan stallen. Een gedeelte is afgesplitst.  

  

Luchtfoto d.d.  12- 2005  

Op de luchtfoto uit 2005 is te zien dat het hele perceel werd gebruikt voor de bollenteelt.   

 

Totale oppervlakte van het perceel ca. 7.800 m2. Het perceel is goed toegankelijk voor machines.   

De oppervlakte van het onderste deel bedraagt ca. 5.400 m2, van het bovenste deel ca. 2.400 m2.   

Het perceel heeft de bestemming Ab(o) = Agrarische doeleinden – bollencultuur – open gebied  
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Uitsnede bestemmingsplankaart Landelijk Gebied Hillegom, locatie Zuider Leidsevaart 14 te Hillegom.  

In het verleden is waarschijnlijk een perceelgedeelte aan de noordzijde afgesplitst.  

Er loopt een zandpad tussen beide perceelgedeelten. Voor een gebruik van beide perceelgedeelten is 
er geen herinrichting of zijn andere grote cultuurtechnische werken noodzakelijk.   

Toetsing  

Criterium 1 planologische bestemming: “Agrarische doeleinden – bollencultuur – open gebied” -> 
perceel heeft de bestemming “Bollenteelt” en is in beginsel, gelet op de kwaliteit van de grond, voor 
bollen- en knollenteelt en (snij-)bloementeelt te gebruiken.  

 Criterium 2 feitelijke geschiktheid van het perceel: er is geen feitelijk onderzoek bekend of 
onderzoeksrapport beschikbaar, waaruit blijkt dat het perceel, gelet op de kwaliteit van de grond, niet 
geschikt is voor bollen- en knollenteelt en (snij-)bloementeelt.  

Criterium 3 minimaal 0,4 ha voor bollen- en knollenteelt en/ of bloementeelt: voldoet  

Criterium 4 is bij < 0,4 ha een doelmatig agrarisch gebruik dan wel samenvoeging mogelijk: Niet van 
toepassing omdat het perceel groter is dan 0,4 ha en daarmee doelmatig agrarisch is te gebruiken. 
Het overpad geeft geen aanleiding om hier te spreken van twee percelen. 

Conclusie: Het perceel is groter dan 0,4 ha en in beginsel doelmatig volgens de vigerende 
bestemming “Agrarische doeleinden – bollencultuur – open gebied” te gebruiken. Er is geen feitelijk 
onderzoek bekend of rapport beschikbaar waaruit blijkt dat het perceel, gelet op de kwaliteit van de 
grond, feitelijk niet geschikt is of geschikt is te maken voor de teelt van bollen en knollen of  
(snij-)bloemen (criterium 2).  
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  Jacoba van Beierenweg 138 te Voorhout.  

  

Het betreft hier een bedrijf met ter plaatse twee kadastrale percelen (nrs. 6585 en 6586) met een 
totale grootte van ca. 6.000 m2. Het bouwvlak beslaat ca. 4.000 m2.  

Het bedrijf beschikt, naast erf en overige verharding, over bedrijfsgebouwen (incl. een woning), kassen 
en ca. 3.000 m2 open grond. Een deel van de open grond betreft een paardenbak en een deel 
paardenweide. De eigenaar/gebruiker teelt volgens informatie van de gemeente grotendeels onder 
glas; op een deel van de open grond lopen paarden. Er is een winkel voor de verkoop van bloemen 
die volgens informatie van de gemeente (deels) onder glas worden geteeld.   

Op de plankaart van het bestemmingsplan is te zien dat het bouwvlak een groot deel van het perceel 
met een oppervlakte van 2.000 m2 beslaat. De paardenweide ligt voor het grootste deel binnen het 
bouwvlak.  

                      Bouwvlak = rood omlijnd  
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De gronden hebben alle de bestemming (Artikel 7) “Agrarisch - Bollenteelt - waardevolle graslanden”, 
wat inhoudt dat er geen paarden en andere vee mogen lopen.  

De paardenbak, grenzend aan de openbare weg met een oppervlakte van ca. 425 m2 lijkt niet meer 
doelmatig voor een agrarisch gebruik.   

   

Op de luchtfoto uit 2005 is ook te zien dat er toen een kweker was gevestigd. Alle gronden waren toen 
agrarisch in gebruik.  

De locatie wordt nu niet optimaal gebruikt, omvang en typering van het bedrijf is onduidelijk.   

Toetsing/conclusie: gelet op de onderhavige situatie is specifieker onderzoek en maatwerk nodig.   

  

  Extra toegevoegd Jacoba van Beierenweg kadastraal 4997 te Voorhout  

Het is een klein perceel met een oppervlakte van ca. 2.355 m2 dat ingesloten ligt tussen de weg en 
achterliggende gronden.   

De grond heeft de bestemming Artikel 7 Agrarisch - Bollenteelt - waardevolle graslanden, wat inhoudt 
dat er geen paarden en andere vee mogen lopen.  

Het is niet duidelijk of er op dit perceel koeien of paarden staan en of deze bij het naastliggende bedrijf 
horen. Er staat wel een zgn. paardenhek omheen, maar een gebruik door paarden is niet te zien 
m.b.v. Google Earth, zie foto.  
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Toetsing  

Criterium 1 planologische bestemming: “Agrarisch - Bollenteelt - waardevolle graslanden” -> perceel 
heeft de bestemming “Bollenteelt” en is in beginsel, gelet op de kwaliteit van de grond, voor bollen- en 
knollenteelt en (snij-)bloementeelt te gebruiken.  

Criterium 2 feitelijke geschiktheid van het perceel: er is geen feitelijk onderzoek bekend of 
onderzoeksrapport beschikbaar, waaruit blijkt dat het perceel, gelet op de kwaliteit van de grond, niet 
geschikt is voor bollen- en knollenteelt en (snij-)bloementeelt.  

Criterium 3 minimaal 0,4 ha voor bollen- en knollenteelt en/ of bloementeelt: voldoet niet, het perceel 
is kleiner dan 0,4 ha.   

Criterium 4 is bij < 0,4 ha een doelmatig agrarisch gebruik dan wel samenvoeging mogelijk: Gelet op 
de vorm, ligging en ontsluiting van het perceel zou dit voor (snij-)bloementeelt kunnen worden benut. 
Ook lijkt samenvoeging met het naastliggende of achterliggende perceel mogelijk.    

Conclusie: Het perceel is in beginsel volgens de vigerende bestemming “Agrarische doeleinden – 
bollencultuur – open gebied” te gebruiken voor bollen- en knollenteelt en (snij-)bloementeelt, maar dat 
is afhankelijk van meerdere factoren.   

Er is geen feitelijk onderzoek bekend of rapport beschikbaar waaruit blijkt dat het perceel, gelet op de 
kwaliteit van de grond, feitelijk niet geschikt is of geschikt is te maken voor de teelt van bollen en 
knollen of (snij-)bloemen (criterium 2).  

Het perceel is kleiner dan 0,4 ha; een samenvoeging met het naastliggende of achterliggende perceel 
zou nader kunnen worden onderzocht door de eigenaar van het perceel.  
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  Loosterweg 46 te Voorhout  

                      

De oppervlakte van het perceel (kadastraal genummerd 5079, “blauw” omlijnd) is ca. 3.125 m2. Vanaf 
2003, en wellicht daarvoor, lopen er paarden op dit perceel, zie hier onder een luchtfoto uit 2003 en 
een luchtfoto uit 2005. Op het perceel staan diverse gebouwen.  

Het perceel is in het verleden zeer waarschijnlijk afgesplitst van het erachter liggende perceel met het 
kadastrale nummer 5080. Op beide percelen gezamenlijk lag voorheen één bouwvlak voor de 
exploitatie van één agrarisch bedrijf.  

                  luchtfoto 2003  

                                                      luchtfoto 2005  
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Bij de vaststelling van het bestemmingsplan 'Loosterweg 44/46 en 51f, Voorhout' Project Leenen, is in 
2018 door de gemeente Teylingen het bouwvlak op de percelen met de kadastrale nummers 5079 en 
5080 geschrapt met uitzondering van een klein vlak van ca. 350 m2 op het kadastrale perceel 5079.   

 

                                 Plankaart van het bestemmingsplan 'Loosterweg 44/46 en 51f, Voorhout' 

Toetsing  

Criterium 1 planologische bestemming: “Agrarisch - Bollenteelt – bollenzone 3” -> het perceel heeft 
de bestemming “Bollenteelt” en is in beginsel, gelet op de kwaliteit van de grond, voor bollen- en 
knollenteelt en (snij-)bloementeelt te gebruiken.  

Criterium 2 feitelijke geschiktheid van het perceel: er is geen feitelijk onderzoek bekend of 
onderzoeksrapport beschikbaar, waaruit blijkt dat het perceel, gelet op de kwaliteit van de grond, niet 
geschikt is voor bollen- en knollenteelt en (snij-)bloementeelt.  

Criterium 3 minimaal 0,4 ha voor bollen- en knollenteelten/ of bloementeelt: voldoet niet, het perceel 
is kleiner dan 0,4 ha.     

Criterium 4 is bij < 0,4 ha een doelmatig agrarisch gebruik dan wel samenvoeging mogelijk: Het 
perceel ligt wat geïsoleerd t.o.v. agrarische bedrijfscentra, maar samenvoeging met het achterliggende 
perceel lijkt goed mogelijk. Het achterliggende perceel is ook recent weer geschikt gemaakt voor 
bollen- en bloementeelt.  

Conclusie: Het perceel is in beginsel volgens de vigerende bestemming “Agrarische doeleinden – 
bollenzone 3” te gebruiken voor bollen- en knollenteelt en (snij-)bloementeelt, maar dat is afhankelijk 
van meerdere factoren:  

 volgens de eigenaar is de grond niet meer geschikt voor bollen- en bloementeelt, maar er is 
geen feitelijk onderzoek bekend of rapport beschikbaar waaruit blijkt dat het perceel, gelet op 
de kwaliteit van de grond, feitelijk niet geschikt is of geschikt is te maken voor de teelt van 
bollen en knollen of (snij-)bloemen (criterium 2).  

 Het perceel is kleiner dan 0,4 ha en ligt wat geïsoleerd t.o.v. agrarische bedrijfscentra, maar 
samenvoeging met het achterliggende perceel lijkt goed mogelijk. 

 het is de vraag of hier al dan niet sprake is van overgangsrecht en/of een afsplitsing van het 
achterliggende perceel.  

 

                                 


