
Twee nieuwe gemeentelijke 
monumenten

Kan de VOL zich hard maken bij de gemeente Lisse 
voor 2 nieuwe gemeentelijke monumenten?
• Het betreft Heereweg 429, gebouwd voor 1830

• Lisbloemstr. 26. voormalige directeurskantoor van de CNB



Lisbloemstraat 26, voormalige 
directeurskantoor van de CNB

Bouwjaar: 1954, Architect: A. Paardekooper.
In 2016 is het gebouw grondig gerestaureerd Toen is het 
een woning geworden.
Wat aanspreekt is:
• de afmeting 
• de details
• de stoere uitstraling,
• een gebouw met een ziel
• gerestaureerd in oorspronkelijk stijl



Overal ervaar je het authentieke ontwerp: 
• boven de open nok met originele balken partijen

• de smeedijzeren trapleuning is intact gebleven

• De voorzijde aan de Tulpenstraat 

Een gebouw waar Lisse trots op kan zijn.

Het kreeg  erepenning  van de VOL in.



Directeurskantoor van de CNB



Heereweg 427
• De woning is niet te zien vanaf de weg:

• Het zit helemaal tussen de bomen
• Achter het bedrijf van Dames en Werkhoven
• Bouwjaar: voor 1880

• In 1615 stond hier al een gebouwtje
• In 1830 stond het er nog steeds

• In  1880 heeft het zijn huidige vorm al

1880 Lisse Tijdreis



Heereweg 427

Beschrijving:

• Het is oorspronkelijk een boerderijtje
• Aan de voorkant een aangebouwd woninkje
• Het is een L-vormig geheel
• Het is in originele staat zo te zien
• Goed onderhouden



Heereweg 427, kaart 1615

Situering:

• Op dezelfde hoogte als 
donjon Dever

• Dit was op de scheiding van 
strandwal en veen

• Veel gebouwen stonden 
vroeger op deze hoogte



Heereweg 427

Kaart 1830
Lisse Tijdreis



Heereweg 427

Kaart 1880
Lisse Tijdreis



Heereweg 427      voorkant



Heereweg 427       zuidkant



Heereweg 427     achterkant



Heereweg 427     noordkant
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