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HISTORISCH-GEOGRAFISCHE BESCHRIJVING

1.

INLEIDING

De gemeente Lisse is gesitueerd in het noorden van de provincie Zuid-Holland (M.I.P.regio West-Rijnland) en maakt deel uit van de zogenaamde Bollenstreek. Lisse grenst aan
de gemeenten Hillegom, Haarlemmermeer (Noord-Holland), (heel kort aan) Warmond,
Sassenheim, Voorhout en Noordwijkerhout (NOZW) (zie figuur 1). De grenzen met deze
gemeenten zijn van historisch-juridisch origine, behalve die met Haarlemmermeer: Lisse
strekte zich voor de droogmaking van het meer verder uit naar het oosten. Lisse telde op
1 januari 1990 21124 inwoners op een oppervlakte van 1611 ha; de bevolkingsdichtheid
kwam hiermee op 1344 inw/km2 landoppervlak. De gemeente telt als kernen het hoofddorp
Lisse, het gehucht De Engel en de beide buurtjes Halfweg en Rooversbroek. Bovendien
is er wat verspreide bebouwing nabij de Keukenhof en bij Arnoud (Hillegom).
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FYSISCHE GESTELDHEID

De bodem binnen de gemeente wordt van west naar oost vanouds bepaald door drie evenwijdige zones: strandvlaktevenen, strandwalgronden en Hollandveen (juist ter hoogte van
Lisse splitst de strandwal zich; de oostelijke was in het landschap het minst opvallend).
Omstreeks 6000 jaar geleden begon de ontwikkeling van een reeks strandwallen (vergelijkbaar met zandbanken), waarvan de oudste het meest oostelijk liggen. Door het voortdurend
stijgen van het zeeniveau kwamen de jongere wallen hoger te liggen dan de oudere; de
tussenliggende voormalige stranden raakten hierdoor ingesloten. De verzoeting van het
milieu leidde tot de ontwikkeling van vegetatie, waaruit op den duur een veenpakket ontstond. Ook ten oosten van de strandwallen, waar zich lagunaire plassen bevonden, kwam
een veengebied tot stand, hier op een ondergrond van zeeklei. De venen konden zich
duizenden jaren lang ongestoord ontwikkelen en dankzij de zogenaamde veenmossen
bereikten de pakketten dikten van verscheidene meters. De strandwallen wonnen ondertussen aan hoogte door stuifzanden: het ontstaan van de 'oude duinen'. De processen
vonden voortgang tot na de Romeinse Tijd; sedertdien raakten ook de (strandvlakte) venen
bedekt met een laagje stuifzand.
Waarschijnlijk als onderdeel van de uitdijing van het merencomplex tussen Haarlem en
Leiden groeide ten zuidoosten van het dorp Lisse een langgerekte plas, die onder
verscheidene namen bekend was, maar die hier verder Poel genoemd wordt. Middeleeuwse
verveningsactiviteit kan oorzaak zijn geweest van de vergroting van de Poel. In 1622
werden initiatieven genomen tot droogmaking van de plas, hetgeen na enige pogingen
definitief lukte. De bodem van de droogmakerij - deLisserpoelpolder - bestaat uit kalkarme
oude zeeklei onder wat venig materiaal. Hetzelfde geldt voor de Rooversbroekpolder; dit
voormalige eiland werd omstreeks 1900 nog verveend en drooggemaakt; in het zuidoosten
van de gemeente kan dit kleigebied dan ook feitelijk nog als een vierde min of meer
noord-zuidgerichte bodemzöne worden onderscheiden.

2.1.

Relië

Sedert de occupatie van de strandwallen en de aanvang van de ontginning van de strandvlakten en de veengronden trad sterke bodemdaling op ten gevolge van klink, oxidatie en
grondwerken. Bovendien werd op ruime schaal verveend ten behoeve van de turf-productie.
Het resultaat van een en ander was dat het reliëf toenam: de strandwallen- en oude
duinencomplexen raakten meters verheven boven de omringende veenvlakten en kleipolders.
In meer recente tijd werden de strandwallen en oude duinen echter grotendeels afgegraven
en thans liggen grote delen van de gemeente Lisse op één tot enkele decimeters beneden
NAP. Er zijn twee belangrijke uitzonderingen: in het oosten en zuidoosten liggen de
uitgeveende polders op circa -3 m NAP en in het westen is het Keukenhofbosch op een
niveau van 2,00 a 3,60 meter + NAP, weinig aangetast blijven liggen. Het hoogste punt
(+4,9 m NAP) ligt nog wat zuidelijker in een bosperceel tussen de Achterweg en de
Loosterweg.
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Afwatering

Het hoge deel van Lisse - de op de strandwal(-len) en oude duinen gelegen landen - en
feitelijk ook de gedeeltelijk ondergestoven tussenzone, konden eeuwenlang probleemloos
afwateren op volstrekt natuurlijke wijze. De veengebieden ten westen en ten oosten hiervan
ondervonden sedert de menselijke occupatie echter toenemende moeilijkheden met de
afwatering. De ontwatering van de Lageveense Polder geschiedt sedert het midden van de
17e eeuw door middel van een watermolen op de Trekvaart tussen Haarlem en Leiden.
Deze molen werd in 1890 vervangen door de huidige. De polder Groote Looster, net als
de vorige liggend in het strandvlaktegebied in het westen van de gemeente, wordt sedert
1884 bemalen door een molen; deze werd nog voor de oorlog vervangen door een electrisch
gemaal. De polders aan de oostzijde van het dorp kwamen tot stand tussen +_ 1620 en
1640. De aanvankelijke windbemaling van enkele van deze polders werd omstreeks 1900
vervangen door stoom-, diesel- of electrische gemalen. Slechts de Lisserpoelmolen bleef
tot op heden intact, al wordt vooral gemalen via het rioolgemaal in Lisse. De molen van
de Zemelpolder is tot 1928 maalvaardig gebleven. De afwatering geschiedde in het gehele
oostelijk gebied tot.+ 1850 op het Haarlemmermeer; sedertdien op de Ringvaart van de
Haarlemmermeerpolder.
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LANPSCHAPSSTRUCTUUR EN GRONDGEBRUIK

De gemeente Lisse wordt thans - zoals alle andere in de omgeving - gedomineerd door het
bloembollenbedrijf. Grote delen van het gemeentelijk oppervlak zijn ingericht voor de teelt
van bloembollen. De (beide) strandwal- en oude duincomplexen ten westen van de Heereweg, vanouds grotendeels behorend tot de z.g. 'grafelijke wildernis', werden sedert de Late
Middeleeuwen stelselmatig afgezand. De oorspronkelijke landschapsstructuur ging hierbij
vrijwel geheel teniet: slechts een deel van het wegen- en waterenpatroon en van het laag
ontwikkelde "Keukenduin" bleef enigszins intact. De ontgronde gebieden - werden met
name in het noorden - volgens strak geometrische patronen verkaveld en ingericht voor
optimale benutting: het landschap werd vlak en vertoont weinig afwisseling.
De strandvlaktegronden werden net als de strandwallen grotendeels ingericht ten behoeve
van de bollencultuur en vertonen een vergelijkbaar beeld. Grondverbetering werd hier onder
meer bereikt door diepspitten en omspuiten. De beide diepe polders in het zuidoosten van
de gemeente waren tamelijk regelmatig verkaveld; de Rooversbroekpolder is na de
vervening in onze eeuw modern-rationeel heringericht.

3.1.

A£rarisch grondgebruik

Sedert de ontginning van de gronden te Lisse werd zowel akkerbouw als veeteelt
uitgeoefend. De meest geschikte gronden waren de venen en de geesten langs de duinflanken. Het areaal cultuurland nam toe met de voortgang van de afzandingen en rond het
midden van de 18e eeuw bracht Lisse onder meer vlas, fruit, kruiden, graan en bloemen
voort, naast veeteeltproducten (onder andere Leidse kaas). Omstreeks een eeuw later was
de agrarische productie verder uitgebreid en werden ook zaden, aardappelen, bloembollen
en houtgewassen genoemd; de beide laatste werden voornamelijk op de afgezande duinen
gekweekt. Vanaf het midden van de 19e eeuw kwam langzaam de bloembollenteelt opzetten: in 1879 werd een afdeling an de Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur te
Lisse opgericht en in de volgende decennia startten - na een aarzelend begin - tientallen
bollenkwekers hun bedrijf. In 1886 waren er 20 ha bollenland maar de volgende halve eeuw
gaf een enorme groei te zien:
jaartal

aantal
hectare

1900
1910
1921
1930
1939
1950

256
474

558
664
642
502

-6Terugval trad op vanaf de jaren '30: de crisis- en de oorlogstijd waren wereldwijd
ongunstig voor afzet en export van luxeproducten als bloembollen. De bedrijven waren
merendeels klein: in 1953 bewerkten 235 bollenkwekers zo'n 635 ha. en 40% van hen bezat
minder dan 1 ha. en slechts 5% meer dan 10 ha. Ruim 70% van de ondernemingen valt
dan ook in de categorie gezinsbedrijven. In het kielzog van de bloembollenteelt
ontwikkelden zich ook enige voorzieningen ten dienste van dit bedrijf: er kwam een grote
veiling tot stand, een bloembollenvakschool (1911) en een Proefstation voor de Bloembollencultuur (1928).
Met de enorme groei van de betekenis van de bloembollenteelt daalde die van andere
vormen van agrarisch bedrijf: in 1953 waren er nog slechts 4 tuinders actief met samen
niet meer dan 5 ha. grond en akkerbouw werd toen totaal niet meer genoemd. Wel van
grote betekenis bleef de veeteelt: in 1910 waren 606 ha. als weiden in gebruik en in 1950
(na een inzinking tot 433 ha. in 1939) nog altijd 504 ha. De oppervlakte bossen liep in dezelfde periode terug van 243 ha. naar 151 ha.; hiervan vormden het niet afgezande
Keukenhofbosch en de bossen nabij de huidige Essenlaan het overgrote deel. In de jaren
kort voor 1910 waren reeds belangrijke bospercelen op de schop genomen in het uiterste
noorden van de gemeente; de vrijgekomen zandgronden werden afgegraven ten behoeve
van de bollenteelt en van de steenfabricage.

3.2.

Niet-agrarisch grondgebruik

Al in de Middeleeuwen werd turf gestoken in de veengebieden onder Lisse; dit kan zowel
hebben plaatsgevonden in de strandvlakten als - op groter schaal - in de veenstrook tussen
de strandwal en de oostelijke plassengebieden. Rond 1500 moet de aan de oppervlakte
winbare turfvoorraad uitgeput zijn geweest, maar halverwege de 16e eeuw werd het
zogenaamde slagturven geïntroduceerd waardoor ook beneden de waterspiegel kon worden
verveend. Met name aan de oostzijde van het dorp heeft dit tot landverlies geleid. Opmerkelijk was de verlening van een concessie tot vervening van de Rooversbroekpolder in 1887,
lopend tot 1918. Het voormalig eiland werd hierbij zeer laat nog omgevormd tot een
zogenaamde diepe polder - in feite een droogmakerij.
Ook de zanderij begon al eeuwen geleden. In 1604 werd een contract afgesloten voor
gedeeltelijke afzanding van het Keukenduin; er werden speciale voorzieningen getrofffen
voor het transport (zandvaarten, laad- en losplaatsen) en in de loop van de tijd werden
belangrijke delen van de oude duinen vergraven en omgezet in agrarisch land. Het meest
opvallend is de egalisering van de smalle duinstrook direct ten westen van het dorp, die
al in de 17e eeuw zijn beslag kreeg. De zandwinning kreeg in de late 19e en de 20e eeuw
belangrijke externe impulsen: was het zand aanvankelijk voornamelijk bedoeld als
ophogingsmateriaal (onder andere voor stadsuitbreidingen) in de laatste eeuw werd het ook
vergraven om plaats te maken voor de bollenteelt en om gebruikt te worden voor de fabricage van kalkzandsteen. Juist voorbij de grens met Hillegom was omstreeks 1900 nl.
de kalkzandsteenfabriek Arnoud gesticht, die afnemer werd van grote hoeveelheden zand.
Het ontgronden werd daar op zeer grote schaal aangepakt en nog voor de oorlog was het
gehele noorden van Lisse vergraven en heringericht. Zelfs reeds eerder gedeeltelijk afgezande gronden werden opnieuw ter hand genomen en tot iets beneden zeeniveau afgezand.

-7Lisse was vanouds aantrekkelijk als vestigingsplaats van buitenplaatsen. Afgezien van de
Middeleeuwse 'donjon' Dever (ruïne) telde het dorp (sedert de 17e eeuw) een groeiend
aantal buitenplaatsen en landgoederen. De meeste ervan zijn reeds verdwenen (onder andere
Uytermeer, Berkhout, Veenenburg, Roosendaal, Wassergeest, Zandvliet, Meerenburgh en
Wildlust; de laatste vier gesloopt in de vorige eeuw, Veenenburg in ±_ 1797 en een opvolger ervan in 1913 en Roosendaal - ten slotte - zelfs pas in 1962). Behouden bleven onder
meer Keukenhof, dat sterk werd gewijzigd in 1861/62, Ter Specke en de Hofstede Ter
Beek, die in 1833 werd gesticht.
Min of meer in het verlengde van de buitenplaatsen ligt de toeristische functie van Lisse:
in het kielzog van de bloembollenvelden in bloei trekt ook de Keukenhof sedert 1949
enorme aantallen toeristen. Na-oorlogse uitbreiding van de nederzetting (par. 5.2.1.) ging
ten koste van de rondom de oude kern gelegen landerijen.

3.3.

Visuele karakteristiek

Lisse is een sterk door de bloembollencultuur overheerste gemeente. Behalve de hoofdkern
en de kleipolderzóne - beide bevinden zich in het oosten van de gemeente - en bos- en
weidegebieden in het westen wordt de totale oppervlakte ingenomen door rationeel
verkavelde vlakke en open bloembollenvelden. De ruimtelijke geleding is beperkt, maar
hier en daar bleven oude wegen als dijken in het afgegraven duinlandschap achter.
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INFRASTRUCTUUR

De ruimtelijke structuur van Lisse wordt sterk bepaald door de van nature aanwezige
elementen: enerzijds zijn dit de strandwal- en oude duinformaties die de gemeente van
zuidwest naar noordoost doorkruisen en anderzijds was dat het Haarlemmermeer.

4.1.
De belangrijkste wegen in de gehele Bollenstreek ontwikkelden zich langs de flanken van
de strandwallen. Sommige ervan moeten dateren uit Vroeg-Middeleeuwse tijden en met
name de Heereweg kan bogen op hoge ouderdom. Deze weg vormt al eeuwen de voornaamste verbinding tussen Leiden en Haarlem over land; geen wonder dat zich op verscheidene
plaatsen langs de weg nederzettingen ontwikkelden. Hoewel de kwaliteit van de Heereweg
door de zandige ondergrond relatief goed was, was verkeer over water te prefereren. Toen
de dorpen tot bloei kwamen (onder andere dankzij de vestiging van buitenplaatsen) werden
de wegen binnen de dorpskommen nogal eens verhard. In Lisse geschiedde dat in 1725,
toen een bestrating werd aangebracht. De Heereweg werd in de Franse Tijd opgenomen
in het systeem van Routes Impériales en daarna - tijdens de eerste jaren van het Koninkrijk
der Nederlanden - in het Rijkswegennet als no. 4. Complete bestrating van het traject
Haarlem - 's-Gravenhage werd een feit en dankzij verbeteringen kan de weg tot op de dag
van heden grote verkeersstromen van interlocaal en regionaal verkeer verwerken. De
(tweebaans-)weg werd binnen Lisse enkele jaren geleden voorzien van een omleiding langs
de westzijde van het dorp, wat een ontlasting van de kern betekende. (Eerder was met
hetzelfde doel overigens een weg door de oostelijke dorps-uitbreidingen aangelegd; door
toenemende verkeersintensiteit raakte deze omleiding echter spoedig overbelast).
Behalve de Heereweg kwamen ook als noord-zuidverbindingen in gebruik de Lijtweg (nu:
Loosterweg), de Achterweg en de Veenenburgerlaan, maar deze waren slechts van locale
betekenis. De beide eerste volgen de westflank van de strandwallen; de Veenenburgerlaan
vormt een verbinding tussen de Loosterweg en de Heereweg (Leidseweg). Een deugdelijke
verharding van deze wegen kwam tot stand rond de eeuwwisseling. De wegbases werden
bij de afzandingen over grote lengten intact gelaten, waardoor deze wegen thans verhoogd
in het veld liggen.
De betekenis van de dwarswegen over de strandwallen was nog veel geringer maar wel van
belang waren de Broekweg en de huidige Derde Poellaan. Deze wegen sloten sedert de
droogmaking van het Haarlemmermeer aan op een brug respectievelijk een pontveer over
de Ringvaart; de eerste werd omstreeks 1860 verhard, de tweede - in samenhang met
andere wegen in dit gebied - omstreeks de eeuwwisseling. Het veer werd na de oorlog
overigens opgeheven en de in 1877 gebouwde draaibrug (opvolger van rolbrug) is in 1968
vervangen door een ophaalbrug. De aanleg van de brug betekende voor Lisse destijds dat
het dorp een 'achterland' kreeg en centrum werd van vier in plaats van drie windstreken.
Het jaagpad langs de Trekvaart van Haarlem naar Leiden had sedert de opening van de

-9spoorweg nog slechts betekenis voor het locale vervoer, maar de weg was wel voorzien
van een eenvoudige verharding. Bruggen over de vaart liggen vanouds bij Halfweg en aan
de 's-Gravenlandse Weg (Piet Gijzenbrug) buiten de gemeente Lisse. Vrijwel geheel buiten
de gemeentegrens bleef de in de jaren 30 en 40 aangelegde autoweg van Amsterdam naar
's-Gravenhage, de huidige A44; slechts in het uiterst zuidoosten doorsnijdt hij de gemeente
over een afstand van circa 200 meter.

4.2.

Wateren

De belangrijkste wateroppervlakte binnen de gemeente hield omstreeks 1850 op te bestaan;
het Haarlemmermeer - wat in feite de verzamelnaam was voor onder meer de voormalige
Leidse, Kager en Haarlemmer Meer - werd wel de "Waterwolf' genoemd vanwege het
voortgaand landverlies dat de omliggende dorpen leden. Ook Lisse moest in de loop der
eeuwen grondgebied aan het water prijsgeven; dit zal overigens ten dele een onbedoeld
gevolg zijn geweest van de turfwinning. In 1839 werden plannen tot droogmaking van het
meer goedgekeurd en direct daarop vingen de werken aan met het opwerpen van een ringdijk en het graven van een ringvaart. Hierbij werd de toenmalige gemeente Lisse
doorgraven en bij de gemeentelijke herindeling van 1855 werd een deel van Lisse bij de
nieuwe gemeente Haarlemmermeer gevoegd, terwijl het bovendien onder de provincie
Noord-Holland ging vallen. Dit deel van de droogmakerij - Lisserbroek - laat zich thans
nog gemakkelijk in het kaartbeeld herkennen.
De Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder vormt sedert 1855 de oostgrens van de gemeente Lisse. De vaart werd van eminent belang voor de scheepvaart en de afwatering in
westelijk Holland; in onze eeuw nam de betekenis voor de recreatievaart een enorme vlucht
dankzij de aanliggende plassengebieden.
De Lisserpoelpolder en de Rooversbroekpolder zijn eveneens omgeven door water: de
Ringsloot (aan de oostzijde vallen Ringvaart en Ringsloot samen). In de jaren 1886/87 werd
de Ringsloot verdiept ten behoeve van de scheepvaart. Een oude vaart - de Graft of
Gracht - vormde de vaarweg van het Haarlemmermeer, via de Ringsloot naar Lisse v.v.
Tot de demping na de Tweede Wereldoorlog waren de Gracht (en de Haven) van aanzienlijk belang voor het goederentransport en vooral voor het vervoer van agrarische producten.
Thans is ook de pleziervaart van betekenis en zijn er met name in het noordelijk deel van
de Ringsloot aanlegplaatsen. Er werden jachthavens gecreëerd langs de Ringvaart van de
Haarlemmermeerpolder nabij de beide mondingen van de Ringsloot hierin.
In de jaren 1656/57 kwam de Trekvaart tussen Haarlem en Leiden tot stand, die - waar
mogelijk - door strandvlakten werd geleid. De vaart ligt in het uiterst westen van de
gemeente en vormt ten dele de grens met Noordwijkerhout; nabij Halfweg strekt Lisse zich
ook iets uit ten westen van de vaart. Halfweg was vanouds halteplaats voor de trekvaartdienst; na de opening van de spoorweg kwam er een station. De trekvaart heeft vrijwel geen
betekenis meer voor de scheepvaart: vaste bruggen belemmeren de doorvaart. Wel is hij
van belang voor de afwatering van de polders in de strandvlakte en voor de waterbeheersing
van de bollengronden.

-104.3.

Dijken en kaden

Het belangrijkste aardlichaam binnen de gemeente wordt gevormd door de dijk rond de
Lisserpoelpolder en de Rooversbroekpolder; de dijk beschermt tegen overstroming vanuit
de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder en de Ringsloot. Het grootste deel van de dijk
dateert uit de tijd van droogmaking van de Lisserpoel; in het oosten stamt de dijk uit circa
1845.
Opvallende 'dijklichamen' werden gevormd door de handhaving van bestaande wegen in
zandwinningsgebieden: ter weerszijden werd de bodem vergraven, waarna de weg op een
talud van maximaal enkele meters hoogte bleef liggen. Het verschijnsel is kenmerkend voor
de ontgrondingen die plaatsvonden in de decennia rond de eeuwwisseling.
Markant is ten slotte de spoordijk in het westen van Lisse, die in oorsprong dateert uit _±
1840.

4.4.

Spoorwegen

In het uiterste westen van de gemeente - aan de oostzijde parallel aan de Trekvaart van
Haarlem naar Leiden - ligt de in 1842 gereedgekomen spoorlijn tussen beiden steden. Bij
de aanleg ervan was een halteplaats bij de buitenplaats Veenenburg bedongen maar deze
werd in 1896 opgeheven ten gunste van een station ten behoeve van Lisse te Halfweg. Het
stationsgebouw (1905) was met het dorp verbonden via de Delfweg die later ten dele werd
omgedoopt tot Stationsweg. Het station werd kort na de oorlog opgeheven, maar het
gebouw als zodanig is nog intact. Lisse was ook ontsloten door middel van een tramlijn:
sedert 1880/81 werd een stoomtram geëxploiteerd tussen Haarlem en Leiden via de
Heereweg. De tramlijn werd in 1932 electrificeerd doch in 1948 opgeheven.

4.5.

Openbare nutsvoorzieningen

Lisse werd in 1922 aangesloten op de electriciteitscentrale van Leiden. Het dorp had een
eigen gasfabriek (+_ 1905) gelegen aan de Ringvaart ten zuiden van de Broekweg
(Kanaalstraat); van beide bedrijven zijn nog resten aanwezig. Waterleiding werd in Lisse
geïntroduceerd in 1925; de levering geschiedde vanuit Hillegom, alwaar zich ook de
watertoren bevindt (nabij Arnoud).

-115.

NEDERZETTINGEN

5.1.

Aleemeen

Delen van het huidige grondgebied van de gemeente Lisse werden waarschijnlijk reeds voor
het jaar 1000 in cultuur gebracht. Met name de grenszöne van zand- en veengronden was
toentertijd een aantrekkelijke vestigingsbasis en daar ontwikkelden zich dan ook de
verbindingswegen. Eenvoudige kampontginningen waren typisch voor dit gebied en tot rond
de laatste eeuwwisseling waren oude kavelscheidingen nog goed herkenbaar. Op den duur
kreeg Lisse een lineair karakter als gevolg van de ligging langs de Heereweg.
Wat verder van de Heereweg werden de veengronden in regelmatige blokvormen - neigend
naar stroken - verkaveld en in gebruik genomen voor het agrarisch bedrijf, waardoor de
Lisser bevolking zich tamelijk voorspoedig ontwikkelde. Omstreeks 1500 moet het ambacht
zo'n 80 woningen en dus 450 a 500 inwoners hebben geteld. In 1632 waren er circa 900
inwoners; een eeuw later zelfs omstreeks 1350, in 229 huizen, daarna liep het cijfer terug.
Vanaf jf 1800 staan nauwkeuriger gegevens ter beschikking:
jaartal

aantal
inwoners

jaartal

aantal
inwoners

1811
1821
1840
1874
1890
1894
1900

1.116
1.187
1.544
2.099
2.673
3.125
3.861

1910
1920
1930
1947
1960
1968
1990

5.479
6.650
8.478
11.107
13.504
15.410
21.124

Markant is de explosieve groei van de bevolking, die van +. 1880-1960 zelfs twee maal
zo hoog was als het landelijk gemiddelde. Samenhang met de opkomst van het bollenbedrijf
en de toegenomen centrumfunctie van het dorp ligt voor de hand: met name de jaren
1880-1910 geven een aanzienlijk vestigingsoverschot te zien. Een hoog geboortecijfer hing
samen met deze immigratie en verder met het Rooms-Katholieke karakter van het dorp.

5.2.

Kernen

5.2.1.

Lisse

De strandwallen vormden al in de Vroege Middeleeuwen de aangewezen grondslag voor
landverbindingen in Holland. Dicht langs de westzijde van de plassen-, meren-, en
veengebieden gelegen, vormde met name het strandwalcomplex onder de huidige dorpen
Heemstede, Hillegom, Lisse, Sassenheim en Oegstgeest een gunstige landweg tussen
Haarlem en Leiden. Langs deze route ontstonden op min of meer gelijke afstanden van

-12elkaar al voor het jaar 1000 enige kleine nederzettingen, waarvan Lisse er waarschijnlijk
een was.Lisse ontwikkelde zich als agrarische kern aan de oostflank van de oudste
strandwal juist ten zuiden van het punt waar een breed wallencomplex zich vertakt. (De
oostelijke van deze beide wallen splitst zich direct ten zuiden van Lisse opnieuw). De
overgangszone tussen de zandige oude duinen en de vochtige veengronden vormde een
gunstige vestigingsplaats en ter weerszijden van de Heereweg werden kampen ontgonnen
en in exploitatie genomen; hierbij zal vanaf het begin een zekere mate van bodemnivellering
zijn opgetreden. De toegankelijkheid van de 'wildernis' was het gemakkelijkst vanaf de weg
en mede hierdoor ontwikkelde Lisse zich aanvankelijk sterk lineair. In de wig, gevormd
door de afsplitsing van de Achterweg, bouwde men rond het midden van de 13e eeuw een
kapel. (Lisse viel tot 1445 onder de parochie Sassenheim). Na 1461 werd op dezelfde plaats
een kerk gebouwd, de huidige Nederlands Hervormde kerk. Hier trad ook een begin van
komvorming op rond een brinkachtig plein "Het Vierkant".
Akkerbouw en veeteelt waren de eerste economische bestaansbronnen maar al spoedig werd
ook turfwinning van belang. Er kon plaatselijk turf worden gestoken in het strandvlaktegebied maar veel dikkere veenpakketten bevonden zich ten oosten van het dorp. In enkele
eeuwen waren de voorraden echter grotendeels uitgeput: rond 1500 werd geklaagd dat de
vervening verliep. Omstreeks een eeuw later moet de zandwinning zijn opgekomen.
Bestaande wateren werden uitgediept en zo nodig verlengd tot de strandwallen om transport
van zand over water mogelijk te maken: verscheidene zandvaarten verbonden de duinvoet
met het merengebied.
Lisse ging zich waarschijnlijk mede onder invloed van dit verkeer ook langs oost-westgerichte assen ontwikkelen: er verscheen ijle bebouwing langs de lijn Veenweg/Broekweg
en langs de Haven. Door de droogmaking van de Lisserpoel in 1624 werden de verbindingen met open water wel bemoeilijkt maar via de Ringsloot bleef zandtransport mogelijk.
Toch lijkt de zanderij zich vooral in noordelijke richting te hebben ontwikkeld omdat daar
weinig vervoersproblemen bestonden.Het waterverkeer van en naar de kern verliep via de
Graft, die uitkwam in de Haven; met name de producten van het agrarisch bedrijf zullen
via deze weg zijn afgevoerd. De kruisvormige structuur van Lisse werd hierdoor verder
benadrukt: met name sedert de opkomst van de bloembollencultuur en de inrichting van
Lisserbroek als tuinbouwgebied werden de noord-zuidas en de oost-westas scherper
gedefinieerd. (Lisserbroek werd zoals gezegd na de droogmaking van de Haarlemmermeer
bij de gelij knamige gemeente gevoegd). De bloembollenkwekers vestigden zich vooral langs
en in de nabijheid van de Heereweg, terwijl de woon- en transportfuncties zich meer naar
de dwarsassen richtten.
Verscheidene in de voorgaande eeuwen langs de Heereweg gestichte buitenplaatsen gingen
in de eerste helft van de vorige eeuw ten onder, waarop de gronden opnieuw werden
verkaveld; hierbij ontstonden - na eventuele afzanding - nieuwe agrarische gronden alsmede
bouwlocaties. Rond 1860 moet het voormalige Meerenburgterrein vrij dicht bebouwd zijn
geweest en ook naar het zuiden had het dorp zich toen uitgebreid. Hier kwam onder meer
de Rooms-Katholieke St. Agathakerk tot stand (1842), die in 1903 werd vervangen door
de huidige (arch.: J.H.H, van Groenendael; toren: J. Cuijpers, 1929).
Een duidelijke versnelling van de ruimtelijke ontwikkeling van het dorp trad op na +, 1890.
De lineaire bebouwing langs de Broekweg (nu Kanaalstraat), Haven en Grachtweg werd
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dichter bebouwd, voornamelijk met arbeiderswoningen maar ook hier kwamen bollenschuren, winkels en andere bedrijfsgebouwen. In de nabijheid van de St. Agathakerk verrezen ter weerszijden van de Heereweg omstreeks de eeuwwisseling enige grote RoomsKatholieke instellingen waaronder het inmiddels grotendeels gesloopte Agatha-gesticht.
Opvallend is het grote aantal in die jaren tot stand gekomen bollenbedrijven.
Het zwaartepunt van de bebouwing bevond zich rond 1910 duidelijk in het gebied direct
ten oosten van "Het Vierkant", maar in de volgende jaren breidde Lisse zich weer verder
uit. Van groot belang werd onder meer de bloembollenveiling aan de Grachtweg opgericht
in 1921. In 1914 werd een klein uitbreidingsplan gemaakt voor het terrein dat eertijds
behoorde tot de buitenplaats Meerenburg: het plan behelsde onder meer de aansluiting van
dit gebied op het dorp door middel van de Julianastraat. Andere delen van het ontwerp
werden later niet of nauwelijks in uitvoering genomen. Een veel grootschaliger uitbreidingsplan, uit 1932, werd evenmin gerealiseerd. In dit ontwerp stond de omleiding van het
verkeer over de Heereweg centraal: zowel ten westen als ten oosten van het dorp zouden
wegen worden aangelegd, terwijl het grootste deel van het omsloten gebied bebouwd zou
worden. Merkwaardig was de sloop van de huizen vooraan langs de Delfweg: dit gebied
werd heringericht, waarbij de Berkhoutlaan en de Veldhorststraat ontstonden. Het
ontwerp - nog steeds dat van 1932 - voor een verder stratenplan in dit gebied (en ook een
schets voor de nog onbebouwde gronden nabij de Ringvaart) werd niet uitgevoerd. De
bebouwing was zich inmiddels wel al gaan uitgestrekken over nieuwe grond: zo was de
zuidzijde van de Ie Poellaan rond de jaren '20 bebouwd, was de Kanaalstraat verder
bebouwd, en ook in de omgeving van de Nieuwstraat waren straten ingericht.
Een latere versie van het plan, daterend uit 1944 werd in grote trekken wel gerealiseerd:
dit ontwerp voorzag eveneens in de aanleg van een Ringweg langs de oostzijde van Lisse,
maar volgens minder lang tracé, dat op zijn beurt nog eens werd verkort via de wel reeds
geplande Gladiolenstraat. Het oostelijk daarvan gelegen stratennet werd na de oorlog niet
conform uitgevoerd. Van de voor de oorlog in Lisse tot stand gekomen voorzieningen zijn
te noemen de Gereformeerde Kerk en de Christelijk Gereformeerde Kerk (beide circa
1930), enkele schoolgebouwen, een brandweerkazerne (_+ 1920), een bankgebouw aan de
Heereweg (+. 1925), de reeds genoemde School voor de Bloembollencultuur, nu Middelbare Rijkstuinbouwschool aan de Heereweg (+. 1910) en de Nutsbedrijven in het zuidoosten
van het dorp. Als begraafplaatsen uit de vooroorlogse periode gelden die bij de Nederlands
Hervormde Kerk, de begraafplaats Duinhof aan de Achterweg en het kerkhof bij de St.
Agatha. Publieke groenaanleggingen waren in dit bollendorp merkwaardigerwijs schaars;
blijkbaar was men tevreden met de mogelijkheden tot ontspanning, ondanks het verlies van
de meeste buitenplaatsen. De inrichting van De Keukenhof dateert van na de oorlog; het
Keukenhofbosch en het bosgebied aan de Loosterweg liggen ver buiten de kern.
Na de Tweede Wereldoorlog heeft uitbreiding tot aan de Ringvaart plaatsgevonden: nagenoeg het gehele gebied tussen de gemeentegrens in het noorden en de Rooversbroekdijk
in het zuiden is herverkaveld en ingericht. Lisse werd tot na de oorlog als vrijwel niet
geïndustrialiseerd beschouwd, maar juist in de nieuwe wijken werd veel aandacht aan
bedrijfsterreinen geschonken (Meer en Duin, Greveling, Dever). Het oudste bedrijvencentrum - gelegen in de nabijheid van de Haven - is sedert de demping van dit water enigszins
geïsoleerd komen te liggen in de directe nabijheid van de dorpskom. Het centrum van Lisse
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Heerestraat en het Vierkant kregen een duidelijke marktfunctie en ook kwam een nieuw
winkelcomplex tot stand bij de "Promenade" - een deel van de Kanaalstraat: het Blokhuis.
De recente uitbreidingen van het dorp - alsmede de verdichtingstendensen in het westen
tot aan de Randweg - hebben geleid tot verlies van agrarische grond en tot het verdwijnen
van historische verkavelingsstructuren.

5.2.2.

De Eneel

Omstreeks een halve kilometer ten zuiden van Lisse ligt - eveneens langs de Heereweg het gehucht De Engel. De Engel - genoemd naar een herberg - komt niet voor bij Van der
Aa (1839-'51) maar op de kaart van 1610/15 wordt wel aangegeven de "Engelbrug" over
het Mallegat. Zelfs rond 1910 was de bebouwing in dit gebied nog schaars, doch er werd
wel clustervorming zichtbaar. Iets verder zuidelijk was rond die tijd een complex woningen
gerealiseerd langs de noordzijde van de huidige 3e Poellaan. (Tegenwoordig sluiten deze
woningen aan bij de bebouwing van Sassenheim). Tussen de beide clusters bevond
zich - eveneens langs de oostzijde van de Heereweg - het Vincentiushuis en op welks terrein
in de jaren '29-'31 een complex van R.K. bouwsels ontstond. Behalve de H.H. Engelbewaarderskerk verrezen er twee schoolgebouwen, een zusterhuis en een pastorie, naar
ontwerp van de architect Jan Stuyt. Het ensemble is door de ligging in het open veld
(markant silhouet koepelkerk) en vanwege de detaillering op zijn minst opmerkelijk te
noemen.
Rond dezelfde tijd ontstond nabij de oorspronkelijke Engelbrug een buurtje van geschakelde
woningen aan een plantsoen, parallel aan de Heereweg, waarschijnlijk als een soort
arbeiderskolonie voor het bloembollenbedrijf in deze omgeving. In de uitbreidingsplannen
voor Lisse van 1944/46 was ook een schets opgenomen voor verdere ontwikkeling van De
Engel; deze plannen, die aansloten bij de bestaande bebouwing werden min of meer volgens
ontwerp uitgevoerd.
De Engel is thans een goed ontsloten gehucht voornamelijk bestaande uit arbeiderswoningen
en een R.K. Kerkelijk centrum. Behalve in de bloembollenteelt vinden vele inwoners werk
in andere bedrijfstakken - ook als forensen.

5.2.3.

Halfweg

Halfweg dankt zowel zijn naam als zijn ontstaan aan de aanleg van de Trekvaart van
Haarlem naar Leiden in 1656/57. Halverwege de circa 30 kilometer lange verbinding werd
van trekpaard gewisseld en op deze halteplaats kwam bovendien het "Huis te Halfweg",
waar de 'gecommitteerden van het veer' vergaderden en toezicht op de dienstregeling werd
gehouden. Halfweg omvatte in de 18e eeuw verder niet veel meer dan een herberg annex
boerderij en een buitenplaats, Voorburg genaamd. Dit gebouw ging omstreeks 1785 ten
onder en nadat de trekvaart zijn belang had verloren door concurrentie van de trein, werd
ook het Huis te Halfweg gesloopt (1867).
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en had het slechts betekenis dankzij de brug over de trekvaart als onderdeel van de
Delfweg: Halfweg wordt niet eens genoemd in Van der Aa. Aanvankelijk was er een halte
voor de trein ter hoogte van Veenenburg; pas in 1896 werd die opgeheven en vervangen
door het veel gunstiger gelegen station Lisse te Halfweg. Hier was ook reeds een
spoorwegloods en zo werd het plaatsje nieuw leven ingeblazen. Op de kaart van 1914 zijn
zowel langs de trekvaart (westzijde - bij het graven van de vaart was ten dele gebruik
gemaakt van bestaande sloten, maar juist op dit punt niet) als langs de spoorbaan. Nog voor
de oorlog kwamen te Halfweg twee gemalen tot stand en ook werd het station (1905)
uitgebreid met een goederenemplacement. Ondanks de sluiting van het station in 1945
werden na die tijd verscheidene bedrijfsgebouwen en woonhuizen in dit gebied gesticht,
met name langs de westzijde van de trekvaart. Ook in dit - van origine - strandvlaktegebied
hebben vooral bedrijven in de bloembollensector - na de grondverbetering - hun
vestigingsplaats kozen.
Halfweg is sedert het ontstaan als 'verkeersgehucht' ontwikkeld tot een gemeenschap met
wortels voornamelijk in de bloembollencultuur. Ook heeft het thans enige betekenis als
seizoentreinhalte voor de Keukenhof. De ontsluiting was van origine goed zowel over water
als over de weg. Over water is Halfweg thans nauwelijks meer bereikbaar, maar de nabijgelegen Oosterduinweg vergoedt veel.

5.2.4.

Rooversbroek

Voor de inpoldering van de Lisser Poel in 1624 was Rooversbroek een eiland ten zuidoosten van het dorp Lisse. De bodem bestond uit veen en wel vooral uit veenmosveen. De
Lisser Poel is waarschijnlijk ontstaan als gevolg van verveningsactiviteit gevolgd door een
inbraak van het groeiende Kagermeer. Op het moment van de overstroming raakte het (nog)
niet verveende land afgescheurd van Lisse en kreeg in de volksmond mogelijk de naam
Rooversbroek. (Roven betekende oorspronkelijk: breken, scheuren, afscheuren). De
Rooversbroekpolder werd gesticht in 1632, een molen wordt voor het eerst genoemd in
1647. Het eiland werd extensief benut als wei- en hooiland maar sedert de droogmaking
van de Lisser Poel kon het grondgebruik worden geïntensiveerd, ook dankzij de bemaling
ervan door middel van een molen. De molen stond aan het noordeinde van de toenmalige
Mastsloot bij de Ringsloot van de droogmakerij. Een aanzienlijk deel van de Rooversbroekpolder werd bij de droogmaking van het Haarlemmermeer rond 1850 binnen deze nieuwe
polder gebracht, opnieuw verkaveld en onder de provincie Noord-Holland gebracht.
De bodem werd omstreeks 1900 benut voor akkerbouw en veeteelt maar in 1887 werd besloten dat de polder verveend zou gaan worden. In 1898 kwam een stoomgemaal tot stand
langs de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Sedert diezelfde tijd werd zowel 'droog'
als 'nat' verveend en werden de afgegraven en weggebaggerde polderdelen drooggemalen.
De concessie tot vervening liep tot 1918; daarna is het gebied opnieuw - nu rationeel - verkaveld en verdween de Mastsloot. Het zeekleioppervlak van de nieuwe droogmakerij kwam
op circa 3 meter -NAP, zijnde ongeveer 2,5 meter lager dan het niveau vóór de vervening;
de waterstaatkundige scheiding met de Lisser Poelpolder werd opgeheven. Dwars door de
polder werd de Middenweg aangelegd, waarlangs zich langzamerhand enige lineaire
bebouwing ontwikkelde, maar ook langs de voormalige Ringsloot/Ringdijk werd gebouwd.
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(kas)tuinbouw van belang.
De bemaling geschiedt thans door motor- en windkracht en wel door de molen aan de
Ringvaart nabij de Derde Poellaan en vooral door het rioolgemaal van Lisse: het noordelijk
deel van de polder is in 1978 'ontpolderd', dat wil zeggen opgehoogd ten behoeve van de
uitbreiding van Lisse.
Rooversbroek(polder) was voorheen bereikbaar via drie bruggen: een bij de Greveling, de
tweede aan het eind van de Tweede Poellaan en de laatste bij de (huidige) Derde Poellaan.
Sedert de wijziging van de waterstaatkundige toestand na de vervening en de demping van
een deel van de Ringsloot van de Lisserpoelpolder werd de ontsluiting sterk gewijzigd: de
toegang via de Derde Poellaan is afgesloten en een directe verbinding met Lisse ontstond
dankzij de dorpsuitbreiding. Tot op heden kwam geen brug over de Ringvaart tot stand.

5.3.

Verspreide bebouwing

Het huidige sierbloemenpark De Keukenhof is feitelijk niet op het oorspronkelijk terrein
van de gelijknamige buitenplaats gesitueerd. Dit gebied, Zandvliet, werd pas in 1869 verworven. Veel groter is het zuidelijker gelegen Keukenhofbosch waar behalve het 17e
eeuwse kasteel Keukenhof (ingrijpend verbouwd en uitgebreid met torens in ±_ 1862 door
E. Saraber) ook bijgebouwen en boerderijen te vinden zijn (onder meer: Zwitsers speelhuis,
1850). De in (het midden van) de 17e eeuw aangelegde formele tuin werd waarschijnlijk
omstreeks 1800 heringericht tot een landschapspark, naar het voorbeeld van het aangrenzende Zandvliet, waar dit reeds rond 1772 geschiedde.
Na 1857 wordt de Delfweg enigszins verlegd bij de herinrichting van het park door J.D.
en L.P. Zocher, tuinarchitecten, en in 1909 werd de Loosterweg om het park geleid.
Ondanks pogingen het grondgebied voor afzanding en bloembollenexploitatie te benutten
bleef De Keukenhof tot na de Tweede Wereldoorlog intact. In 1949 werd hier het park
ingericht dat heden ten dage honderdduizenden bezoekers per jaar trekt. Op dit terrein werd
in 1957 een molen geplaatst (oorspronkelijk in 1892 in de provincie Groningen gebouwd).
Ten noorden van Lisse - en sinds de laatste jaren vrijwel deel uitmakend van de hoofdkern - ligt tegen de grens met Hillegom enige verspreide bebouwing. Het gaat hierbij thans
voornamelijk om bedrijfshuisvesting, aansluitend bij het gebouwencomplex van de kalkzandsteenfabriek te Arnoud. Verder kunnen ook twee poldermolens, één ten westen van de kern
aan de spoorlijn Leiden-Haarlem (een wipmolen uit 1890) en één ten zuiden van het dorp
aan de ringvaart van de Haarlemmermeer (een grondzeiler), tot de verspreide bebouwing
werden gerekend.
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Reformatorisch Dagblad 1 december 1988: Vijf eeuwen katholicisme in Lisse: van
Aechtenkerk naar Agathakerk.
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Figuur 1a.

Gemeente Lisse

schaal 1 : 300 000
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Figuur 2. De gemeente Lisse anno 1865.
Uit de gemeente-atlas van J. Kuyper (1869).

Figuur 3. Lisse circa 1850. Uitsnede topografische kaart 1:50.000,
bladnrs. 24 en 30 (1849-1851).

Figuur 4. Lisse circa 1910. Uitsnede topografische kaart 1:25.000,
bladnr. 383 (1914).

Figuur 5. Lisse circa 1945. Uitsnede topografische kaart 1:25.000,
bladnrs. 24 H en 30 F (1949).
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Figuur 6. Lisse circa 1990. Uitsnede topografische kaart 1:25.000,
bladnrs. 24 H en 30 F (1988-1990).
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Figuur 7. Straatnamenkaart van Lisse.

Figuur 8. Functioneel-ruimtelijke ontwikkeling van Lisse
in de periode 1850-1945 (voor verklaring zie legenda)
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Figuur 8a. Lisse anno 1990 (ter vergelijking)
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BEBOUWINGSKARAKTERISTIEK VAN DE GEMEENTE LISSE
Inleiding

Lisse is een strandwallendorp, ontstaan langs een oude hoofdweg (de Heereweg) en maakt
deel uit van een rij vergelijkbare neder-zettingen (Hillegom, Sassenheim). De overgang naar
het oostelijk gelegen vroegere moerasgebied is ten zuiden van het centrum duidelijk
zichtbaar vanaf de Heereweg. De oudste kern van Lisse is gelegen rond de Heereweg nabij
de NH-kerk en de splitsing van de Achterweg. Zuidelijk van Lisse ligt de buurtschap de
Engel aan de Heereweg.
De belangrijkste dwarsweg in westelijke richting is de Stationsweg, die via het landgoed
de Keukenhof, het station en de buurtschap Halfweg de verbinding vormt met Noordwijkerhout. Oostelijke dwarswegen ontstonden in samenhang met waterwegen (Ringvaart, Gracht,
Haven) en met uitbreiding/verdichting in het begin van de 20ste eeuw; Poellaan,
Grachtweg, Kanaalstraat. Als buitenwegen zijn vermeldenswaard: deLoosterweg, westelijk
en evenwijdig ten opzichte van de Heereweg en de Rooversbroekdijk nabij de Haarlemmermeer.
Van grote betekenis voor de stedebouwkundige structuur is de in de jaren '30 gerealiseerde
uitbreiding, waarbij een gebogen "schil" ontstond ten oosten van de Heereweg. Kenmerkend
zijn hier de gebogen lijnen van de Julianastraat en de Prins Hendrikstraat. Een gebogen
"buitenschil"wordt gevormd door de Laan van Rijcke-vorsel en de Oranjelaan.
Dorpsbebouwing, woonhuizen
In het centrum dateren enkele lijstgevels uit het einde van de 19de eeuw: Heereweg 225,
Grachtweg 2. Langs de Heereweg zijn diverse rijke woonhuizen en villa's te vinden. Aan
de zuidzijde (Heereweg 293 en 299) staan enkele grote woonhuizen van rond de eeuwwisseling. Villa's uit de jaren '30 zijn o.a. Heereweg 14, 15 en 107 (de laatste is in een
opvallende landhuisstijl ontworpen). Aan de Kanaalstraat staan enkele grote winkelpanden
uit de jaren '30. Opvallend is ook een traditionalistisch bankgebouw (ca. 1925) op de hoek
van de Heereweg en de Westerdreef.
Planmatige uitbreidingen, complexen
De uitbreidingen van de jaren '20 en'30 zijn terug te vinden in (grotendeels verbouwde)
blokken en rijtjes in het gebied dat wordt begrensd door Kanaalstraat, Heereweg en
Oranjelaan. Hiertoe behoort o.a. de woningbouw in de Prins Hendrikstraaat, Juliana- straat
en Wilhelminastraat. Rijkere particuliere woningbouw uit de jaren '30 is te vinden aan de
Veldhorststraat en de Van Bonninghausenlaan. Ongeveer 2 kilometer zuidelijk van het
centrum is rond 1940 het woningbouwcomplex "De Engel" (Engelplein, Romijnstraat)
gebouwd aan de westzijde van de Heereweg.

-22Bijzondere gebouwen
Geheel apart van de ontwikkeling van de nederzetting staan:
1. De overgebleven toren van het middeleeuwse slot Dever, zuidelijk van het centrum op
de grens van de strandwal.
2. Het westelijk gelegen kasteel De Keukenhof. Dit werd in 1861-1863 verbouwd in neogotische stijl. Interessante bijgebouwen zijn een in 1857 in eclectische stijl gebouwd
koetshuis en een tuinhuis uit de zelfde periode.
3. Een in de jaren '30 gerealiseerd RK gebouwencomplex aan de Heereweg (455-466) nabij
"De Engel", bestaand uit een opvallende kerk met kegelvormig dak, een school en een
pastorie.
Binnen de bebouwde kom bevindt zich een aantal kerk- en school-gebouwen uit het eind
van de 19de en het begin van de 20ste eeuw. Veel meer dan de middeleeuwse NH-kerk
is de neo-gotische RK Sint Agatha kerk (Heereweg 273) bepalend voor het sylhouet van
Lisse. De toren werd rond 1930 voorzien van een nieuwe spits met renaissance-achtige
vormen. Naast de kerk bevindt zich een pastorie uit de zelfde periode (eind 19de eeuw)
en ertegenover (Heereweg 258) het eveneens neo-gotische Sint Agatha gesticht. In de jaren
'30 werden gereformeerde kerken gebouwd op de hoek van Tulpenstraat en Hyacinten straat,
aan de Veldhorststraat (48) en de Heereweg (105).
Aan de Bondstraat staat een voormalig patronaatsgebouw uit 1918. Omstreeks 1915
ontwierpen de architecten Van Nes en Van Tol in traditionalistische stijl de Tuinbouwschool
aan de Heereweg (343-345). Ernaast staat een laboratoriumgebouw in Amsterdamse School
stijl. Een schoolgebouw aan Heereweg 253 met kenmerken van de Delftse School is in 1939
gebouwd.
Andere bijzondere gebouwen zijn de brandweerkazerne aan de Grevelingstraat (2) uit de
jaren '20 en een kantoor van het electriciteitsbedrijf aan de Vuursteeglaan (9), omstreeks
1925 gebouwd met kenmerken van de Nieuwe Zakelijkheid.
Parkaanleg
Een belangrijke trekpleister wordt gevormd door de landschappelijke park- en tuinaanleg
van de Keukenhof, aan weerszijden van de Stationsweg. De omgeving van het kasteel,
zuidelijk van de Stationsweg wordt beheerst door monumentale bomen. Noordelijk van de
weg ligt het park met vijvers en bloemperken, dat grote bekendheid geniet als toeristische
attractie in het voorjaar.
Boerderijen
Aan de veeteelt, die aan de bollenteelt vooraf ging, herinneren nog enkele boerderijen uit
het eind van de 19de eeuw. Deze zijn te vinden aan Laan van Rijckevorsel 6 , Heereweg
351 en 467. Deze boerderijen hebben een rechthoekige plattegrond.

-23Objecten van bedrijf en techniek
Een groot aantal gebouwen hangt samen met de bollenteelt. Langs de Heereweg zijn nog
diverse woningen en bollenschuren van gevarieerde ouderdom. Het pand Heereweg 30,
een groot fabriek-achtig gebouw met kenmerken van Nieuwe Zakelijkheid is omstreeks
1930 gebouwd. Opvallend is ook Heereweg 31a, een (eind 19de eeuws) half gesloopt
gebouw met een monumentale symmetrische opzet met middenrisaliet. Het talrijkst zijn
voorbeelden van bollenschuren uit het eerste kwart van deze eeuw, veelal meerlaagse
gebouwen met platte daken en op alle verdiepingen openslaande deuren. Vermeldenswaard
zijn: Heereweg 276, 332 (Hulsebosch), 341, 423 (Dames & Werkhoven). Goed bewaard
gebleven is ook de bollenschuur van P. Van Reisen uit 1925 aan de Loosterweg 10.
De opslaghallen van fa. Hobaho aan de Haven en Korte Havenstraat herinneren door hun
situering aan de gote rol die het transport over het water speelde bij de vooroorlogse
bollenhandel. Van de vroegere gasfabriek, gelegen aan de Ringvaart, resteert de directeurswoning, Kanaalstraat 272.
Langs de spoorlijn Leiden-Haarlem staat een niet meer gebruikt stationsgebouw, dat in 1905
werd gebouwd (Stationsweg 57).
Na-ooriogse uitbreidingen
Aan de oostzijde is Lisse verder uitgebreid in de jaren '50-60 en in zuid-oostelijke richting
wordt sinds de jaren '70 het uitbreidingsplan "Poelpolder" gerealiseerd. Behalve
woningbouw is hier ook een industrieterrein tot stand gekomen.
Westelijk van de Heereweg was in de jaren '30 op kleine schaal particuliere woningbouw
gerealiseerd. De laatste jaren wordt dit gebied verder bebouwd binnen de "schil" die is
ontstaan door de aanleg van de westelijke randweg.

C.

STEDEBOUWKUNDIGE TYPOLOGIE

LISSE
Stedebouwkundige typologie
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Gebieden met bijzondere waarden
1 Stedelijk ingericht gebied
1.1 Algemeen
- functie gemengd of wonen
- niet-planmatige en planmatige ontwikkeling
- vaak eenvoudig of op pré-stedelijke structuur geënt stratennet
- stenen straten, geen voortuinen
- voornamelijk aaneengesloten bebouwing
- bebouwing deels complexgewijs, complexgrootte variabel
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1.2 Stedelijk villagebied
- functie: wonen
- ligging in stedelijke context
- planmatige ontwikkeling
- stratennet royaal van opzet met soms bijzondere patroonof vormkenmerken
- stenen straten met veelal ondiepe voortuinen
- bebouwing aaneengesloten of vrijstaand op geringe onderlinge
afstand
- twee of meer bouwlagen hoog

2 Niet-stedelijk ingericht gebied
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2.1 Algemeen
-

I

I

functie: gemengd of wonen
niet-planmatige en planmatige ontwikkeling
vaak eenvoudig of op pré-stedelijke structuur geënt stratennet
regelmatige voortuinen
weinig aaneengesloten bebouwing
bebouwing voornamelijk niet complexmatig

2.2 Tuinwijkachtige ontwikkeling
- functie: wonen
- planmatige ontwikkeling
- stratennet soms met bijzondere patroon- en vormkenmerken
- groene straten, voortuinen
- voornamelijk half open blokken, strokenbouw
- bebouwing complexmatig
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2.3 Villagebied
- functie: wonen
- niet-planmatige en planmatige ontwikkeling
- stratennet vaak met bijzondere vormkenmerken
- groene straten, tuinen rondom
- voornamelijk losse bebouwing
- bebouwing voornamelijk niet complexmatig

3 Gebied zonder woonfunctie
3.1 Industriegebied
- functie: industrie / bedrijvigheid / handel / verkeer
- inrichting en bebouwing vaak in samenhang met specifieke locatie
en/of functies
3.2 Groen gebied
- functie: openluchtrecreatie (park, sportterrein, begraafplaats, enz.)
- voornamelijk onbebouwd terrein
- inrichting en bebouwing vaak in samenhang met specifieke locatie
en/of functies
4. Ander gebied
- functie: (nader in te vullen per gemeente)
Na 1945 gereconstrueerd gebied
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GEBIEDEN MET BIJZONDERE WAARDEN IN LISSE

1.

Keukenhof.

itena
Intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit, zoals:
1. kwaliteit van het ruimtelijke concept;
2. betekenis vanwege de verkaveling/inrichting/voorzieningen;
3. betekenis vanwege architectonische/architectuurhistorische
kwaliteiten;
4. betekenis vanwege specifieke vorm voor specifieke functio
nele ontwikkeling (bv. havengebied, city-ontwikkeling,
sportpark).
II Bijzondere historische betekenis, zoals:
1. structuur, bestemming of verschijningsvorm, verbonden met
en duidelijke uitdrukking gevend aan een specifieke politieke, culturele, geestelijke, sociale, economische of algemeen historische ontwikkeling;
2. betekenis voor de geschiedenis van de ruimtelijke ordening
en voor de ontwikkeling van het stedebouwkundig denken;
3. betekenis vanwege de innovatieve waarde of pioniersfunctie
(type, motief, datering).
III Stedebouwkundige betekenis in ruimere omgeving, zoals:
1. betekenis als onderdeel van een groter geheel;
2. betekenis vanwege ruimtelijke relaties met de omgeving;
3. betekenis vanwege markering van het stadsbeeld, als ruimtelijke of functionele dominant in een groter geheel of
als representant van een groter geheel.
IV Gaafheid (van de in I t/m III genoemde kwaliteiten)
V

Zeldzaamheid ( van de in I t/m III genoemde kwaliteiten).

+

+

+

+
±

-25Toelichting
1. Keukenhof
Het gebied van De Keukenhof is een voorbeeld van een oorspronkelijk 17e eeuwse buitenplaats, die in de 19e eeuw zijn huidige gezicht heeft gekregen. Het gebied bestond in
oorsprong uit twee 17e eeuwse landgoederen, de Keukenhof in het zuiden en Zandvliet in
het noorden. In het grootste deel, het Keukenhofbosch, werd in de 19e eeuw de formele
aanleg veranderd in een aanleg volgens de principes van de landschapsstijl. Omstreeks 1800
werd het park ingericht tot landschapspark en circa 1860 (volgens een ontwerp uit 1857
van J.D. en L.P. Zocher) heringericht. Deze activiteiten resulteerden in een groenaanleg
met veel reliëf (2-3 meter) en een onregelmatig patroon van verharde en onverharde paden.
De huidige loop van de Loosterweg rond het park is in 1909 aangelegd. Ten noordwesten
van het bos ligt het kasteel Keukenhof, dat via een stelsel van slingerende oprijlanen vanaf
de Stationsweg bereikbaar is. Het van oorsprong uit 1641 daterende landhuis werd in 186163 naar een ontwerp van E. Saraber verbouwd. Door toevoeging van een groot aantal ronde
en vierkante torens, werd het getransformeerd in een neogotisch kasteel. Bij het huis staan
een uit 1643 daterende boerderij en een eveneens door Saraber gebouwd karakteristiek
koetshuis (1857). Elders op het landgoed bevindt zich het zogenaamde Zwitserse speelhuis
in een romantische landelijke stijl uit circa 1850.
Ten noorden van de Stationsweg ligt het huidige tentoonstellingsterrein De Keukenhof. Dit
was oorspronkelijk het terrein van de buitenplaats Zandvliet, die rond 1800 verdween, nadat
reeds in 1772 de formele tuinaanleg heringericht was in Engelse Landschapsstijl. In 1869
werd het bij De Keukenhof getrokken. Van de tuinaanleg was toen, behalve de vijver, niets
meer over. De huidige inrichting als tentoonstellingsterrein dateert van 1949. Het wordt
voornamelijk begrensd door water: door zanderij sloten in het noorden en oosten, door de
grote vijver in het zuiden. Langs de Lisserbeek staat een molen, die in 1892 in Groningen
gebouwd werd, maar in 1957 als toeristische attractie op een onderbouw in het park werd
geplaatst.
Ondanks zijn 17e eeuwse oorsprong, heeft het gebied in de 19e en 20e eeuw zijn huidige
aanzien gekregen. Het park is daarom een kenmerkend voorbeeld van de tuinarchitectuur
uit deze periode, waar de bebouwing nauw bij aansluit. De na-oorlogse invulling van het
voormalige Zandvliet sluit aan bij het agrarisch grondgebruik in de regio, die vooral in het
derde kwart van de 19e eeuw tot ontwikkeling kwam: de bollen teelt.
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Gebieden met bijzondere waarden
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