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DE VERENIGING STELT ZICH TEN DOEL:
De bevordering en het behoud van de leefbaarheid op 
zowel historische als sociale grondslag in en rondom de 
oude dorpskern in Noordwijk Binnen van de gemeente 
Noordwijk (.....)
Zij tracht dit doel te bereiken door aktieve samenwerking 
van bewoners en ondernemers in dit gebied, in nauw 
overleg met de overheid, en door alle middelen, die het 
doel van dienst kunnen zijn”.
Het initiatief tot de vereniging werd  genomen  op 26 okto-
ber 1985;  de statuten werden op 14 februari 1986 verleden 
bij notariskantoor Van Hoeken en Janbroers.
Overname van artikelen: alleen mogelijk in overleg met de 
redactie.

Gratis toeGanG voor een lid

Bij dit blad wordt een bon verspreid. Indien u als lid geregi-
streerd staat, kunt u de bon inwisselen voor één sticker die 
toegang geeft tot de tuinen.

Tuinmarkt “Onder de Linden” en Open Tuindagen
op
zaterdag 17 juni van 10.00 - 17.00 uur
en
zondag   18 juni van 11.00 - 17.00 uur
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Van de Voorzitter
Wat gaat de tijd toch snel…zo ben je nog bezig met de eerste narcissen te rissen 
en de eerste tulpen te koppen en even later zit je achter je PC om een voorwoord 
te schrijven voor het tuinnummer van Kernpunten.
De zomermarkt staat alweer voor de deur en wordt zoals gebruikelijk  gehou-
den in het weekend, het dichtste bij de langste dag van het jaar,en wel op 17 
en 18 juni.

Vandaag (21 mei ) ziet het er niet erg ‘s zomers uit. Vanmorgen moesten wij 
ons concert op het Lindenplein annuleren vanwege de zeer slechte weervoor-
spellingen en ik ben blij dat we het gedaan hebben want de regen komt nu ( 
half vier ) met bakken uit de hemel vallen. Het popconcert zal later dit jaar 
worden herhaald.
Maar we gaan het nu niet over het weer hebben alhoewel dat net zo veranderlijk 
kan zijn als onze plaatselijke politiek.

Wij houden nauwlettend de zaken in de gaten die betrekking hebben op de te 
kiezen nieuwbouwlocaties “Bronsgeest”  en  zullen u dan ook op de komende 
Algemene Vergadering van 26 juni a.s. op de hoogte brengen van stand van 
zaken.
Het Buro van Riezen  uit Amsterdam dat zich, in opdracht van de Gemeente 
thans bezig houdt met de ontwikkeling van de Kerkstraat en omgeving, gaf 
op 16 mei j.l. een uiteenzetting van de eerste fase van hun rapportage. Enkele 
voorbeeldschetsen gaven aan hoe de Kerkstraat en omgeving (Zeestraat) er 
eventueel zouden kunnen uitzien. 
Ook werden er toekomstige parkeerfaciliteiten voorgesteld (zowel boven- als 
ondergronds).
Op onze vraag of men niet beter eerst de verkeerssituatie en het probleem par-
keren in kaart moest brengen voordat er over eventuele nieuwe bouwplannen 
wordt gepraat werd niet direkt op ingegaan.

Dit hoofdstuk (voor ons allemaal het meest belangrijke denk ik!), wordt pas op 
een later tijdstip behandeld. Wij zijn zeer benieuwd naar de uitkomst van dit 
gedeelte van hun onderzoek en zullen zeker tijdens die bespreking aanwezig 
zijn.
In het vorige voorwoord in Kernpunten heb ik nog gesproken over een ze-
venklapper of een ander stuk vuurwerk. De dramatische gebeurtenissen in 
Enschede hebben mij doen besluiten nooit meer vuurwerk af te steken.
Geen vraag….geen handel ….geen opslag !
Realiseren wij ons eigenlijk wel dat het getroffen deel van Enschede ongeveer 
even groot is als Noordwijk - Binnen ?
 
Enschede, wij leven met u mee ! Wij weten maar al te goed wat thans uit u 
midden is gerukt, een hechte, gezellige en saamhorige leefgemeenschap :  een 
dorpskern !!!

De Algemene Ledenvergadering is verzet naar donderdag 29 juni 2000 in 
Hotel Royal, Voorstraat 76, om 20.00 uur.

Geo. W. Aten,
voorzitter
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Tuinbeschrijving Open Tuindagen

1. DE MARKTKRAAM VAN DE VERENIGING “DE OUDE DORPS-
KERN”
Hier zullen vriendelijke dames en heren, allen lid van onze vereniging , alsmede 
enkele leden van de Tuinclub Noordwijk, u de routebeschrijving van de open 
tuinen verschaffen voor het luttele bedrag van 5 gulden.

2. DE TUIN BIJ DE GROTE OF ST.JEROENSKERK

Deze zeer aparte kleinschalige wilde plantentuin is absoluut de moeite 
waard.
Langs de scheidingsmuur van de kerk liggen een aantal verschillende biotopen; 
zure, schrale, kalkrijke en zilte milieus maken het mogelijk dat er een grote 
verscheidenheid aan planten groeit.
In de beide bloemrijke weidegedeelten bloeit in het voorjaar massaal de 
sleutelbloem; een derde gedeelte biedt gelegenheid aan, inmiddels zeldzaam 
geworden, akkeronkruiden als klaproos, korenbloem en ganzebloem.
Zowel de esthetische vormgeving, als het voorkomen van zeldzame planten 
maken deze tuin uniek. Bij de aanleg werden in principe gebruikte materialen 
verwerkt: de aangebrachte wapens betreffen personen, die de aanleg van deze 
tuin financieel mogelijk hebben gemaakt.
De hele tuin is het jarenlange project van nagenoeg één persoon.
De kerk is helaas alleen op zaterdag voor het publiek geopend. Het prachtige 
interieur van deze kerk is zeker het bekijken waard. Let speciaal op de kansel 
en het doopvont. Het onlangs gerestaureerde Knipscheerorgel wordt bespeeld 
door de organist van de kerk: Jaco van Leeuwen. In de kerk is ook een expositie 
over het orgel.

3. FAMILIE JANSEN-CRIJNS, VOORSTRAAT 47
Ingang poort aan achterzijde, Offemweg . Let op alleen zaterdag  geopend.

Deze 7 jaar oude stadstuin, achter de voormalige pastorie van de Hervormde 
kerk, is aan de woonhuiszijde in klassieke stijl ontworpen. Het woonhuis zelf 
dateert uit het jaar 1875.
Wat opvalt aan deze tuin is de symmetrie, die vanuit het huis is doorgetrokken 
naar de tuin, met name in het eerste gedeelte. Wat het achterste deel van de tuin 
betreft, is een wat vrijere hand aan het tuinontwerp toegevoegd. Let u vooral 
eens op de oude historische muur, die de afscheiding met de buren vormt.
Aan de rechterkant, vanuit het huis, staan leilinden.

4. TUIN MONCA VAN EGMOND, VOORSTRAAT 33
Ingang in de Offemweg (voorbij  Voorstraat no. 31)

Na het binnengaan, door de zijdeur, bevindt men zich in een kleine, architek-
tonisch aangelegde tuin.
Hoofdaccent is een diagonaal geplaatste vijver, waar de witte stamrozen zich 
‘s zomers in spiegelen. De bestrating is gelegd, in het verlengde van de vloer 
van het interieur, waardoor een soort tuinkamer ontstaat, in grijze, groene en 
witte tinten. Alleen de bolletjes lavendel bloeien blauw.
Tussen de steunberen zijn leiboompjes geplant, in de soorten appel, peer en 
pruim.
Klimplanten beginnen langzaam de muur te veroveren. De tuin is een oase van 
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rust, met minimaal onderhoud.
5. FAMILIE LINDHOUT, WILHELMINASTRAAT 30

Aan deze zijde van de Wilhelminastraat stonden oorspronkelijk een tiental hui-
zen met elk een achtertuin van zo’n 100 meter lengte. Dit is nog de enig overge-
blevene daarvan; links en rechts zijn thans woonwijken verrezen. Gelukkig dat 
er nog een groen hart tussen de nieuwbouw is gebleven! De huidige bewoners 
beleven sinds 1970 veel plezier aan dit bijna 100 jaar oude pand, waar tot dan, 
sinds 1903, de grootouders van de huidige heer Lindhout hadden gewoond.
Wie zich door de poort naar de achterzijde van het huis begeeft, ervaart vanaf 
het hoog gelegen terras een verrassend uitzicht op de lager gelegen tuin. 
Onder de oude perenboom voelen de kippen zich goed thuis. Aan vruchtbomen 
staan hier verder nog appels en pruimen. De kolossale Hosta’s, rechts vóór de 
kas, stammen nog uit de jaren ’30 en zijn sindsdien niet meer van hun plaats 
geweest. Bijna alle vakken in de tuin zijn door Buxushegjes omzoomd. Met 
de aanplant daarvan waren in totaal ca. 1000 Buxusstruikjes gemoeid. Zo’n 
15 jaar geleden daarmee begonnen, zijn deze allemaal ter plekke van stek 
opgekweekt.
In de kas worden ieder voorjaar vele éénjarige perk- en andere planten opge-
kweekt, om in de zomer plaats te maken voor tomaten en komkommers. In de 
winter wordt de kas gebruikt om niet-winterharde gewassen te overwinteren. 
Het achterste deel van de tuin is ingericht voor de teelt van groenten en het 
vermeerderen en opkweken van diverse planten; vooral het stekken van de 
reeds genoemde Buxus is een speciale hobby. De composthoop, helemaal ach-
teraan, vormt de niet onbelangrijke afsluiting van de tuin. Voor de bemesting 
wordt namelijk in hoofdzaak zelfgemaakte compost gebruikt; kunstmest of 
bestrijdingsmiddelen komen hier niet ter sprake.
Zo’n “ouderwetse” tuin als deze, is in onze Dorpskern zeer zeldzaam en daarom 
uniek om te mogen betreden.

6. FAMILIE BRANDS-BRAUN,  St. Jeroensweg 63

Huize Winterrust is omstreeks 1901 gebouwd door de grootvader van de hui-
dige bewoners. Het was van oorsprong een bloembollenbedrijf en stond vrij 
aan de rand van het dorp met eromheen bloembollenland
Later is het pand in tweeën gesplitst en de huidige bewoners, van de twee 
huizen, zijn zussen.
De links naast het huis gelegen romantische tuin is verdeeld in verschillende 
“tuinkamers”. 
O.a. een buxustuin met diverse kruiden en planten, de roos Charmian en een 
met buxusvakken verdeelde rozentuin met een terras van oude klinkertjes. 
Een tuinkamer met een oude gemetselde vijver met bamboe, diverse soorten 
hosta’s en andere bladplanten en een blauwgrijswitte border. Door de rozenboog 
met verschillende clematissen en rozen komt u in het verlaagde zitgedeelte 
met de escallonia. Aan de ene zijde een border met o.a. digitalis mertonensis, 
astrantia’s, polygonum polymorphum en alliumbollen en aan de andere zijde 
de zalmkleurige border met de vele soorten euphorbia’s, de roos Abraham 
Darby en diverse digitalissen. Achter in de tuin de oude appelboom en vele 
schaduwplanten, zoals tradescantia, hortensia, hosta en filipendula.
Het hek, de rozenboog en het theehuisje zijn zelf ontworpen en gemaakt door 
de heer des huizes.

7. OPENBARE TUIN AAN DE IJMUIDERSTRAAT

Naar een idee van de “Tuinclub Noordwijk” en na veel overleg met de gemeen-
telijke plantsoenendienst werd er in 1997 een begin gemaakt met de renovatie 
van een oud en verkommerd parkje aan de IJmuiderstraat. Besloten werd een 
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deel van de tuinclubkas beschikbaar te stellen voor dit doel. Het moest een 
“kijkparkje” worden voor de ernaast wonende bejaarden en de moeders met 
kinderwagens op weg naar de winkels.Een rustpunt met banken in de zon, 
waar elk seizoen iets te zien moest zijn. Centraal ligt een bestrate cirkel als een 
pleintje. In het midden staat een brede, lage bak, waarin de beplanting per 
seizoen wordt aangepast in overeenstemming met de paarse, roze en grijze 
tinten van de achterliggende border. Een hoge metalen pergola met Rosa ‘New 
Dawn” en kamperfoelie sluit deze hoek af. Vanuit het pleintje lopen symme-
trisch vier paden naar de omringende trottoirs. De drie tussenliggende vakken 
zijn voornamelijk beplant met heesters en groepen planten. Het grootste, vierde 
vak is een vaste plantenborder met vier groepen Engelse rozen. Hier is te zien 
wat met overleg en enthousiaste inzet bereikt  kan worden! De twee banken 
zijn geschonken door de vereniging ‘De Oude Dorpskern’.

8. TUIN FAMILIE SCHOLTEN, NIEUWE ZEEWEG 3
Ingang via de corridor tussen no.1 en no.3.
Let op:  alleen zaterdag geopend

Deze zeer goed onderhouden tuin is speciaal door zijn grote diversiteit van het 
planten assortiment het betreden waard.
De tuin, die dit jaar 18 jaar oud is, is qua opbouw en lijnenspel hetzelfde geble-
ven. De afgesloten tuin is ontworpen in harmonie met de architectuur van het 
huis, waarbij de schuine lijnen in de borders, in het gazon en in de bestrating 
zijn terug te vinden.
Fruitbomen, grote heesters- en struikpartijen, doorweven met rozen en clematis, 
maken deel uit van het tuinontwerp en passen hier bijzonder goed in.
De vijverpartij met levende have is een lust voor het oog.

9. FAMILIE VAN DEN OEVER, DOMPAD
Ingang naast het vogelasiel op het Dompad.

Deze tuin kwam in de plaats van een parkeerterrein van het voormalige poli-
tiebureau. Om de tuin te kunnen vinden zijn richtingsborden geplaatst aan de 
Lijnbaanweg, het Breloftpark en op het Dompad.
Bezoekers met auto kunnen, alleen gedurende het tuinweekend, parkeren aan 
de achterzijde van het gebouw Oude Zeeweg 10a.
Door de medewerking van vrienden, kennissen en de vorige eigenaar is het ge-
lukt, een parkeerplaats om te toveren in een tuin met één grote en enkele kleine 
vijvers, een moerasje, een aantal sier-en vruchtbomen en veel klein fruit.
De start vond plaats in augustus 1992. In de tuin zijn enkele zitjes geplaatst 
om in alle rust van de omgeving te kunnen genieten. Er zijn vakken met al-
lerhande vaste planten, maar ook een groot rozenperk. Door het plaatsen van 
een kweekkasje is het aanzien van de tuin in belangrijke mate toegenomen. U 
zult uw ogen uitkijken.

10. TUIN FAMILIE VAN CAPPELLEN
Prins Hendrikweg 34

Tegen de helling van een duin werd in 1985 met behulp van Duitse natuursteen 
een etagetuin aangelegd. Het duinzand werd grondig vermengd met bemeste 
tuinaarde. Om  grond en water zoveel mogelijk vast te houden zijn veel lage 
bodembedekkers toegepast. Gezien de ligging van de tuin moest de beplan-
ting worden aangepast aan de omstandigheden: een helling op het zuiden en 
vaak zeewind. Daarom zijn er vooral grijze planten te vinden. Zo is de helling 
aan de zuidzijde begroeid met santolina, haplopappus, helianthemum, tijm, 
nepeta,euphorbia en limonium latifolium..
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In 1998 is, om niet winterharde planten te laten overwinteren, een serre ge-
bouwd.
Aan de noordzijde van het huis zijn plantenbakken gemetseld met daarin 
doorbloeiende heesterrozen ‘Red Meidiland’, gecombineerd met hortensia’s.

11. TUIN FAMILIE ARENTSHORST, Prins Hendrikweg 9
De zuidzijde van de tuin wordt begrensd door het Dompad, de oudste verbindingsweg 
tussen Noordwijk-Binnen en Noordwijk aan  Zee.

Het huis dateert uit 1906. Het bijzondere van de tuin, wat bij het betreden 
opvalt, zijn de vele niveauverschillen.
De niveaus worden gescheiden door muurtjes en borders. De tuin ligt rondom 
het huis.
Er wordt hard gewerkt om de tuin een nieuw aanzien te geven. Van de oor-
spronkelijke beplanting resteert o.a. een pruimenboom en een eerbiedwaardige 
druif, van ongeveer 90 jaar oud! De huidige aanplant is nog vrij jong, o.a. 
verschillende soorten rozen en vaste planten.
In het voorjaar heeft de tuin een prachtig aanzien door de Stinzenplanten, 
waaronder duizenden scilla’s

12. TUIN FAMILIE WIJNTJES-DUIKER, Boerhaveweg 30 
Let op: alleen op zondag! Tuin bij ‘ De Braamkamp’.

De Braamkamp dateert uit de jaren ’50 en wordt gekenmerkt door de vrije 
ligging in de Zuidduinen.
In de tuin bevinden zich nog een aantal oude dennen, die in het verleden karak-
teristiek waren voor het duingebied achter de Koningin Astrid Boulevard.
De tuin bevindt zich op enkele honderden meters afstand van de zee en staat 
daarmee bloot aan de daarbij behorende, wisselende weersinvloeden en de zilte 
zeewind. Aan de zuid-oostzijde ligt de tuin ingesloten door een authentiek stuk 
duin met specifieke duinvegetatie, zoals duindoorn, abeel, duinroos etc.
Aan de luw gelegen westzijde proberen wij, soms tegen beter weten in, de 
typische duincultuur te doorbreken, door de aanleg van twee vasteplantenbor-
ders, met daarin toch veel zeewind bestendige elementen, b.v. lavendel, roos, 
alchemilla en grijsbladigen, zoals artemisia etc.
Door de ligging vlak aan zee in het duingebied, geeft het veel voldoening, dat 
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 ROUTE OPEN TUINEN 2000

 1.Marktkraam Lindenplein     
   ‘De Oude Dorpskern’

 2. Tuin  Grote of St.Jeroenskerk  

 3. Tuin Familie Jansen-Crijns   
     Voorstraat 47. Ingang Offemweg 
    (alleen zaterdag)

 4. Tuin Monica van Egmond   
     Voorstraat 33. Ingang Offemweg 
    (straatje voorbij no. 31)

 5. Tuin Familie Lindhout   
    Wilhelminastraat 30

 6. Tuin Familie Brands-Braun   
     St.Jeroensweg 63 

 7. OpenbareTuin IJmuiderstraat  
 
 8. Tuin  Familie Scholten   
      Nieuwe Zeeweg 3 (alleen zaterdag)

 9.  Tuin Familie van den Oever  
      Dompad (tevens ingang vogelasiel)

10. Tuin Familie van Cappellen  
      Prins Hendrikweg 34

11. Tuin Familie Arentshorst   
       Prins Hendrikweg 9

12. Tuin Familie Wijntjes - Duiker  
       Boerhaveweg 30 (alleen zondag)

13. Tuin familie de Ridder   
      Schelpenhoek 1

14. Tuin Familie Onderwater   
      Schelpenhoek 7

15. Wilhelminahofje Pickéstraat   
     (alleen zaterdag)

16. Het Noordwijks Kruidenwinkeltje 
      Pickéstraat 46  (alleen zaterdag)

17. Tuin Familie Gerritse,   
     Hogeweg, eerste woonboot na brug 
    (alleen zaterdag)
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weliswaar met veel inzet, het duin, de borders en het gras, het gehele jaar, zijn 
aantrekkelijke kanten toont.
13. TUIN FAMILIE DE RIDDER, Schelpenhoek 1

Trevarrack is in 1986 gebouwd in het Vinkenveld, een typische nieuwbouwwijk. 
In het jaar daarop is de tuin door de bewoners ontworpen en aangelegd. 
In de naam van het huis zit de naam van de bewoners, die met deze Cornische 
naam hun affiniteit tonen voor Engeland, het land van de vele mooie tuinen.
De niet zo grote tuin is een “jaarrond” tuin, met het accent op het voorjaar en de 
zomer. In het voorjaar met de bekende bolgewassen, de witte en paarse sering, 
de viburnums, de forsythia, de rododendron en de camelia. In de zomer met 
de diverse hortensia’s, de hosta’s en de andere talloze vaste borderplanten, die 
worden  afgewisseld met eenjarigen.
In de herfst en winter verlenen de diverse groenblijvende planten hun bijdrage 
aan de tuin.
Een pad van Waalse klinkers voert u door de tuin langs diverse terrassen, onder 
een met blauwe druif begroeide pergola door, naar de waterkant, die de tuin 
aan een zijde begrenst. De glooiende borders aan de waterkant geven de tuin 
een bijzonder cachet. U moet beslist niet vergeten een blik op de tuin te werpen 
vanaf de duiker aan de straatzijde vanaf de Tolhoren.

14. TUIN FAMILIE ONDERWATER, Schelpenhoek 7

Deze redelijk grote tuin is ingericht als terrastuin, beginnend met een groot 
terras vlak achter het huis, waarna het hoogteverschil is opgevangen door een 
gemetselde plantenbak met een keur aan laagblijvende bolplanten als tijgerbloe-
men, astilbe, spirea, zeepkruid  e.d. Achter dit terras een hoefijzervormig terras, 
omgeven door een in het voorjaar uitbundig bloeiende ribes en forsythiahaag. 
Rechts in de tuin is nog een houten terras bij een (bescheiden) waterpartij, welke 
omzoomd wordt met skimmia, taxus en rododendrons.
In de tuin is tevens plaats voor wat grotere bomen als een berk, esdoorn, diverse 
uit hun kluiten gewassen prunussen en een treurwilg.
 Rondom de terrassen zijn uitgebreide borders aangelegd. Langs de randen 
van de tuin de wat grotere heesters als sering, budlea, weigelia, jasmijn e.d. 
De wat kleinere, meer naar binnen aangelegde borders zijn ruim voorzien van 
diverse soorten phloxen, kattenstaarten, lupine, dicentra etc. In de winter blijft 
de tuin nog zeer aantrekkelijk door een redelijk aantal groenblijvende planten, 
als taxus, diverse soorten hulst, etc.
Vanuit de aangebouwde serre heeft men een voortreffelijk uitzicht over de 
totale tuin, zodat vanaf het vroege voorjaar tot in de late herfst optimaal kan 
worden genoten.

15. WILHELMINAHOFJE-PICKÉSTRAAT 
Alleen zaterdag
Kijken en luisteren in de tuin van het Wilhelminahofje.

Aan de Pickéstraat in Noordwijk in Noordwijk-Binnen bevindt zich Noord-
wijk’s enige authentieke hofje: het Wilhelminahofje. Het werd in 1816 gesticht 
als diaconale huisvesting voor de armen. In 1898 kreeg het haar naam, dit 
ter gelegenheid van de kroning van de toenmalige koningin Wilhelmina. In 
de tuin werd als blijvende herinnering een boom geplant, een zogenaamde 
Wilhelmina-linde.
Ruim een halve eeuw later veranderde de bestemming van het hofje. In 1953 
werd het verbouwd tot een -voor die tijd zeer modern- kleinschalig bejaar-
dencentrum.
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Anno 2000 is een bezoek aan het hofje zeker de moeite waard. De tuin met de 
fraaie, oude linde, de kleine witte huisjes, de rust die u er kunt ervaren.....
Op zaterdag 17 juni bent u van harte welkom om te genieten van deze idylle. 
Tevens kunnen belangstellenden luisteren naar een uitleg van Nico Binnendijk 
over de historie van het hofje, de legende van de Wilhelminalinde en natuurlijk 
het gebruik en de functie van deze tuin in de afgelopen twee eeuwen.

16. HET NOORDWIJKS KRUIDENWINKELTJE
Pickéstraat 46  let op geopend op zaterdag !
Zondag op de markt

Eeuwen lang was Noordwijk beroemd om het telen en drogen van genees-
krachtige en keukenkruiden. Er werden vele soorten gekweekt, zoals o.a. 
pepermunt, guldenroede, bieslook, weegbree en duizendblad. Na het telen 
werden de kruiden gedroogd in speciaal daarvoor gebouwde ovens. Er waren 
een veertigtal kwekers, waarvan er drie daadwerkelijk zelf hun gekweekte 
kruiden droogden. Piet Alkemade was de laatste, die tot eind jaren zeventig 
zijn kruiden gedroogd heeft. Van deze rijke kruidencultuur is helaas niets 
overgebleven voor het nageslacht, maar het winkeltje van Piet Alkemade wordt 
nog levend gehouden door zijn dochter Mariëtte.
Mocht u interesse hebben in dit oude typisch Noordwijkse ambacht, dan 
kunt u daar meer over te weten komen, door een bezoekje te brengen aan dit 
winkeltje. Binnen gekomen, ruikt u de geur van zo’n 300 soorten kruiden. Ze 

worden bewaard in oude kruidenkasten en houten tonnetjes. Het is dan ook 
een bezoekje meer dan waard, om de geur op te snuiven en te proeven van 
het zoethout.
17. FAMILIE GERRITSE, HOGEWEG 20, (alleen zaterdag)
De eerste woonark.

Achter het landgoed Offem, aan de doodlopende Hogeweg, bij de eerste woon-
ark ligt een echte liefhebberstuin. Een uniek plekje, want er is aan alle kanten 
uitzicht, maar ook veel wind! Vóór de woonboot ligt, oplopend naar de weg, 
een door borders omzoomd gazon. Daarnaast de ‘moestuin’ met koude kasjes 
voor de kweek. Hierin worden dahlia’s, gladiolen, fresia’s of irissen overge-
houden of voorgetrokken. Het schuine randje naar het water toe, zou je een 
soort rotstuintje kunnen noemen. Vanuit de boot geeft dit een vrolijke aanblik. 
Vervolgens glijdt de blik over het water, onder een groene koepel door, richting 
Offem. Aan de andere kant van de boot is een stukje water afgeschermd tegen 
de zwanen, om planten als waterlelies de kans te geven te gedijen.
Aan de voorkant van de tuin is een besloten zithoekje, hier staat de koffie 
klaar. De borders zijn in cottagestijl beplant. Tussen de vaste planten worden 
de gaten met éénjarigen opgevuld. Mevrouw Gerritse houdt van een mooi 
dichtgegroeide tuin, waarin alles luchtig in elkaar overgaat. Ook de overkant 
van de weg wordt bijgehouden. In het vroege voorjaar staan hier de narcissen 
te bloeien.
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Kunst rondom de Tuinmarkt 2000
We zijn blij, dat de eerste tuinmarkt van deze eeuw, net als vorige jaren, weer omringd 
wordt door locaties waar de een of andere vorm van kunst te bekijken zal zijn. Tuinen 
en kunst gaat immers prima samen.

A. Presentatiekraam Lindenplein van de vereniging “De Oude Dorpskern”

B. Familie Tuyn, Voorstraat 48
Ook dit jaar geeft de gastvrije familie Tuyn een aantal kunstenaars de gelegen-
heid om in hun huis te exposeren. Altijd een feest er even binnen te kijken.
De kunstenaars dit jaar zijn:
1) Hans Blankhart, beelden uit steen gehouwen.
2)  Marijke Gabriëlse, witte realistische en fantasiewerken in Acryl.
3) Mia Lange- van der Vlies, boetseerwerken.
4) Koen Mertens, keramiek en bronsplastieken.
5) Robert van Nimwegen, design lampen.
6) Joanneke Prins- Greep, “ boetseersels”
7) Edwin Voûte, surrealistisch - abstract en figuratieve werken in acryl en olie.
8) Ylonka Weller- von Zeppelin, bloemen in acryl en olie

C. Grote of St. Jeroenskerk, Voorstraat
Deze kerk is op zaterdag te bezichtigen en bovendien zal Jaco van Leeuwen 
van tijd tot tijd op het gerestaureerde  orgel spelen.

D. Drieluik Antiek, Voorstraat 57
Een antiekwinkeltje, leuk om even binnen te kijken naar mooie dingen, zoals 
antieke sieraden, tafelzilver en kleine meubelen.

E. Portrettekenen
Bij goed weer zal op de markt een kunstenares portretten tekenen, opbrengst 
voor een goed doel.

F. Familie Berntsen, Voorstraat 59
Op dit adres is vrolijke zigeunermuziek te horen en Andrea Mulder exposeert 
en verkoopt antieke kralen en kettingen. (mille fleurs)

G. Hotel-Restaurant “ Royal”, Voorstraat 76
Het is hier gezellig uitrusten, onder het genot van een kopje koffie en gelijkertijd 
kan men genieten van de geëxposeerde aquarellen van Marjolein van Zalingen. 
Haar ontwerpen zijn bloemcomposities of -impressies.

H. Galerie “De Linde”, Voorstraat 107
Erg leuk dat deze galerie weer open is tijdens de tuinmarkt. Er is een expositie 
van aquarellen, geschilderd door Anneke van Dort.

I. Inloopatelier Joop Rozendaal, Voorstraat 121
Hier exposeert Joop zijn zeefdrukken en schilderijen; dit werk is ook in de 
kraam ervoor te koop

J. Bloembollenbedrijf van Eeden, Voorstraat 114 / 116
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Dit authentieke Noordwijkse bollenbedrijf is nog steeds  in gebruik en ook dit 
jaar weer te bezichtigen. Tevens zijn er twee exposities, die enigszins verwant 
zijn aan de bollenteelt.
Josien Haarsma toont een serie gaaskistjes, die samen een verband vormen. 
Titel: vorm verschilt niet van leegte, leegte verschilt niet van vorm; vorm is 
juist leegte, leegte is juist vorm.
Dineke Ciggaar - Timan  met aquarellen: Beelden van bollen (brokjes natuur)

K. De R.K. Kerk St. Jeroen, Van Limburg Stirumstraat
Deze kerk, gelegen aan de Westkant van het Lindenplein, is tijdens de markt 
te bezichtigen. Op zaterdag is er een korenfestival, t.b.v. de torenrestauratie 
“Draag  ook uw steentje bij” 

.L. Wilhelminahofje, Pickéstraat
Alleen zaterdag te bekijken. Bij goed weer zal er worden getekend en / of 
geschilderd.

M. Tuin familie Arentshorst, Prins Hendrikweg 9,
In de tuin van de familie Arentshorst zal Ivet Thunnissen haar vrolijke beelden 
exposeren.



Tuinen door de eeuwen
Tuinen zoals wij ze kennen hebben niet altijd bestaan. Het zijn scheppingen van 
mensen en hadden dus een bepaald doel. Met het ontstaan van de landbouw kwam 
de behoefte op het gewas te beschermen tegen dieren en tegen vijanden die graag het 
geteelde als buit meenamen. Afbakenen van een stuk grond voor eigen gebruik was 
zo het begin van wat wij nu als tuin kennen. Toch kwam de tuin als versiering of als 
lusthof pas veel later op. De eerste levensbehoeften waren al vervuld en men had tijd 
over om te genieten van bomen, planten en bloemen. Dat deze daarbij vaak ook nog 
vruchten afwierpen, gegeten konden worden of als geneesmiddel dienden was mooi 
meegenomen.

Eerste ontstaan
De vroegste landbouw dateert, voor zover we weten, van rond 8.000 voor 
Christus uit de omgeving van Jericho in Palestina. In China kwam de land-
bouw pas in de vijfde eeuw voor Christus tot ontwikkeling en het duurde 
nog 2500  jaar voordat in de Indusvallei de eerste landbouw opkwam. In 
diezelfde tijd ontstond ook landbouw in Zuid-Amerika. Omheinde of af-
gebakende stukken zijn van veel later datum. Pas met de verbouw van 
groenten en fruit werd omheinen van stukken grond die men in gebruik had 
belangrijk. De Hittieten hadden vanaf het begin van het tweede millennium 
“tuinsteden” waarin groenten en fruit werd verbouwd.

De Kruiden tuin
Rond dezelfde periode werden kruiden in tuinen gekweekt vanwege hun 
medicinale werking. Zowel de Soemeriërs als de Chinezen hadden rond 
3.000 voor Christus kruidenboeken waarin de geneeskrachtige werking van 
kruiden was vastgelegd. De Egyptenaren kenden in diezelfde tijd ongeveer 
500 gekweekte kruiden; duizend jaar later waren dat er ongeveer 700. Het 
zijn vooral de Arabieren geweest die de kennis en de kweek van kruiden via 
Spanje naar Europa hebben gebracht.

De decoratieve tuin
In Egypte werd rond 1500 voor Christus de eerste tuin ontworpen die naast 
zijn voedselfunctie door zijn beschermende muren en regelmatig aangelegde 
bedden ook een decoratieve functie had. Bomen zorgden er ook voor scha-
duw en kanalen waren aangelegd om de watervoorziening te garanderen.
Niet veel later werden ook planten alleen om hun bloemen gekweekt en leg-
den de Assyriërs en de Babyloniërs uitgestrekte niet omheinde parken aan 
zowel voor verstrooiing alsook om de jacht.

Ontwikkelingen in Europa
De eerste beschrijving van een Griekse tuin is te vinden in de Odyssee van 
Homerus(8e –9e eeuw voor Christus).Hij beschrijft de tuin van koning Alci-
noüs, omgeven door een haag met daarbinnen perenbomen, granaatappel-
bomen en appelbomen vol vruchten, maar ook vijgen en olijfbomen. Daar-
achter mooie tuintjes met bloemen door het hele jaar. Er zijn twee bronnen 
waarvan een voor de tuin en de ander voor het paleis en de bevolking
De Romeinen hadden met hun hoge levensstandaard aan het eind van de 
tweede eeuw voor Christus de landbouw, de groenteteelt en het aanleggen 
van siertuinen tot hoge ontwikkeling opgestuwd en de grondslag gelegd 
voor een verdere uitgroei tot wat wij nu als renaissancetuinen kennen.
De steden in de middeleeuwen legden hun tuinen binnen de stadsmuren 
aan. Hiermee voorkwamen zij dat de stad bij een eventuele aanval zonder de 
benodigde levensbehoeften zou komen te zitten. De plattegrond van het na 
de brand in 1659 herbouwde Turijn laat fraai zien hoe vermoedelijk de eerste 
stadstuinen er uit zagen.

W.Th.J.M. Hekkens



Toch konden niet alle tuinen binnen de stad hun plaats vinden en ontwik-
kelden zich langzamerhand tuinen buiten de stadsmuren. Men  zag de tuin 
als een oord waar men zich kon verstrooien en waar kosten noch moeiten 
werden gespaard om de bezitter te vermaken. 

Na de middeleeuwen worden de tuinen steeds groter. De symmetrische tuin 
doet zijn intrede. Ook in Nederland zijn daar fraaie voorbeelden van te vin-
den. De paleistuin bij het Loo is daarvan een prachtig voorbeeld.

Dan laat men onder invloed van de opkomende romantiek de strakke lijnen 
los en keert terug naar het oorspronkelijke landschap. De landschapstuin is 
geboren en zal lange tijd de trend zijn voor elke tuin die wordt aangelegd.
Toch zien we nu een herwaardering voor de strakke tuin. Tuinarchitecten 
zoals Wirtz in België is daarvan een goed voorbeeld. Zo zal ook nu de bewe-
ging in de tuinarchitectuur een nieuwe fase inluiden. Wordt het de natuur-
tuin, de ecologische of toch weer terug naar de symmetrie die rust breng in 
ons jachtige tijdsbestek.  

Muziek op de Tuinmarkt
Ook dit jaar zal op diverse plaatsen op de markt en natuurlijk in de muziektent 
op het Lindenplein voor een afwisselend muziekprogramma gezorgd worden. 
Op zaterdag komen diverse muziekstijlen aan bod.  Zo zal Bob Rigter met zijn 
jazzkwartet in de muziektent optreden, alsmede de Blue Grass Clover Band 
bij Royal, een vrolijk looporkest en diverse andere muziekgezelschappen. In 
de Grote of St. Jeroenskerk zal het begin juni gereedgekomen, gerestaureerde 
Knipscheerorgel bespeeld worden door Jaco van Leeuwen. 

Turijn, herbouwd na een brand in 
1659, was misschien wel de eerste 
“tuinstad”, met volgens een ruit-
jespatroon geplande huizen die, 
zoals op dit detail te zien is, bijna 
allemaal hun eigen tuin hadden.
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De Kruidentuin
De kruidentuin vindt, evenals de boerentuin, zijn oorsprong in de Middeleeuwen. In 
die tijd werden er hoofdzakelijk geneeskrachtige kruiden geteeld. Vandaag den dag 
gebruiken wij de kruidentuin voornamelijk nog  om die kruiden te kweken welke in 
onze maaltijden verwerkt kunnen worden.

Elke kruidentuin kent zijn afmetingen omdat die gerelateerd is aan de be-
hoefte van het gezin. Tegenwoordig kunnen de meeste gezinnen volstaan 
met een leuke schaal, mand of bak gevuld met kruiden. Die kruidentuin 
moet altijd vlak bij de keuken worden gesitueerd, want het is een tenslotte 
een gebruikstuintje. 

Wil men echt een kruidentuin aanleggen zet er dan wat bloeiende planten 
zoals bijvoorbeeld een hanekam, akelei of mosroos bij om iets van kleur in deze 
groenblijvende tuin te verkrijgen.

Het begieten van onze kruiden moet altijd met verzameld regenwater gebeu-
ren (liefst op buitentemperatuur).
Let erop dat de kruidentuin veel zon moet hebben, de grondsoort is minder 
belangrijk.

Hieronder een lijstje van de meest voorkomende blijvende tuinkruiden :

	Bieslook (Allium schoenoprasem) = salade, soepen en sauzen
	Citroenmelisse (Melissa officinalis) = soep, saus,vlees en vis    

(niet koken)
	Dragon (Artemisis dracunculus) = salade, kruidenazijn, soep en   

 tomaat
	Kruizemunt (Mentha spicata) = salades, sauzen en vleesge   

rechten
	Lavendel (Lavendula)  = in thee en tussen het linnengoed
	Mierikswortel (Armoracia rusticana) = sauzen, soepen en bij    

vleessoorten
	Pepermunt (Mentha piperata) = in zoete gerechten en in thee
	Rabarber (Rheum ) = deze plant gebruiken als middelpunt en    

voor compote
	Salie (Salvia officinalis) = bij vlees, sauzen en bij gestoofde    

paling

Voor de eenjarigen kruiden zoals:
Basilicum , Bonekruid , Dille , Peterselie en Selderij , Venkel en Roomse Kervel  
hoeft u helemaal geen tuintje meer aan te leggen omdat deze bijna elke dag 
vers in de “ buurtsupers ” worden verkocht en meestal al op potjes zijn 
voorgeteeld. Als u deze potjes in een bakje zet op het aanrecht of in de ven-
sterbank (wel graag in het licht) dan kunt u ze dagelijks gebruiken bij het 
kokkerellen.

Ik zou zeggen, aan de slag en eet smakelijk.

Geo.W. Aten


