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Aanleiding. 

 

Heemschut is in overleg met de gemeente Boskoop over het beschermen van 19 

objecten door deze objecten de status Gemeentelijk Monument te verlenen. Deze meeste 

van deze objecten staan niet op zichzelf, ze vormen een ensemble met hun omgeving. 

Dat kan zijn met gelijksoortige andere objecten, maar ook vanwege de karakteristieke 

omgeving waar het betreffende object de drager van is. 

 

Het nieuwe Monumentenbeleid, zoals ook verwoord in het Beleidsstuk Modernisering van 

de Monumentenzorg, kortweg Momo, heeft het accent verlegd van objectgerichte 

monumentenbescherming naar omgevingsgerichte bescherming. Dat is tevens de 

achtergrond van het Besluit Ruimtelijke Ordening dat op 1 januari 2012 in werking is 

getreden, waarmee de bescherming van het cultureel erfgoed in het Bestemmingsplan 

wordt verankerd.  

 

Indien de 19 objecten in hun omgeving worden gewaardeerd, ontstaan grotere clusters 

van beeldbepalende ensembles. Heemschut heeft er vijf benoemd: 

 

A. Burgemeester Colijnstraat , nrs 44 tot 

en met 68, met mooie en gevarieerde 

voorbeelden van villa architectuur uit de 

eerste helft van de 20e eeuw. 

Bijvoorbeeld het hiernaast getoonde 

dubbelhuis nrs 54/56. Slechts een enkel 

huis is uit de tweede helft van de vorige 

eeuw. Het geheel vormt een statige rij 

huizen aan het water met prachtige 

bomen en veelal zorgvuldige tuinaanleg. 

Het ensemble kan gewaardeerd worden als een beeldbepalend dorpsgezicht, dat 

bescherming verdient.  

 

B. Zijde centrum: het ensemble NH Kerk, restaurant, Hema gebouw, Gereformeerde 

kerk, villa, Stadhuis. Deze rij grote gebouwen zijn sterk genoeg om een tegenwicht te 

vormen voor de verkeersdrukte op de oprit naar de hefbrug, die het centrum van 

Boskoop overheerst. De gevelwand van de Dorpsstraat ten zuiden van de oprit is, 

hoewel redelijk gaaf, hiervoor te kleinschalig. 

 

C. Gouwestraat: ook deze 

straat wordt overheerst door 

de oprit van de hefbrug, 

maar de gevelwand heeft 

een grotere afstand tot deze 

oprit dan bij de Dorpsstraat 

het geval is. In deze gevelrij 

staan de Rijksmonumenten 

met pijl aangegeven op de 

foto. 
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D. Reijerskoop 30, 32, 34: drie zeer karakteristieke jugendstil huizen naast elkaar:  

 

  
 

Links: oude prentbriefkaart van de drie huizen. 

 

 

 

 

 

 

 

E. Rozenlaan: de Rozenlaan is van het begin aan de Reijerskoop tot aan het eind aan 

Biezen nog vrijwel gaaf. Aan Reijerskoop staat in het verlengde van de Rozenlaan de 

toegangspoort van de begraafplaats. Aan Biezen ligt iets uit het verlengde de villa 

Biezen 82. Aan de oneven kant van de Rozenlaan staan de vrijstaande huizen redelijk 

dicht naast elkaar met de voortuin aan de Rozenlaan. Aan de even kant liggen de 

huizen op veel bredere percelen, gescheiden van de straat door de sloot. Alle huizen 

hebben mooie tuinen met monumentaal groen. Enige voorbeelden: 

 

  
Oneven kant nr 5, 7, 9 etc     even kant: Villa Maria, nr 52 
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De Rozenlaan is in Boskoop het mooiste en grootste ensemble van huizen uit eind 

19e, eerste helft 20e eeuw. De variëteit aan bouwstijlen is groot, zo zijn er ook huizen 

in Engelse landschapsstijl zoals De Paddenstoel, nr 33. De Rozenlaan als geheel is 

een belangrijk en vrijwel gaaf ensemble van villa’s, water en monumentaal groen. 

Bovenstaande prentbriefkaart toont aan dat deze laan wel groener is geworden, maar 

nog altijd zijn oude luister heeft. 

 

Ook staan er aan Biezen nog een aantal gave kwekerswoningen, bij voorbeeld de 

nummers 70, 74 en 82, naast uiteraard de spectaculaire kwekersvilla Van Tol, nr 51. 

 

Er zijn voorts een aantal karakteristieke gevelwanden aan te wijzen, zoals de zuidzijde 

van Reijerskoop en de beide gevelwanden van de Nieuwstraat.  

 

Overweging. 

 

Heemschut geeft de gemeente Boskoop in overweging om zeker het ensemble van de 

Rozenlaan als beschermd dorpsgezicht te behoeden voor sloopaanvragen die zonder 

beschermde status niet op cultuur-historische gronden geweigerd of besproken kunnen 

worden. In de betreffende Bestemmingsplannen zouden daarom de ensembles, zowel in 

paragraaf Cultuur-historie als op de Verbeelding aangeduid moeten worden. 

 

Betreffende ensembles zijn zeer karakteristiek voor Boskoop en voor de eeuwenoude 

cultuur van boomkwekerijen en voor de grote bloei die deze cultuur in de eerste helft van 

de vorige eeuw heeft gekend. 

 

 


