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Van de voorzitter

Roesja Trimbos en Maja van Hall gaven een rondleiding bij de duo-tenstoonstelling in het museum.

Jubileum Tuinenmarkt
Bij het verschijnen in mei van Kernpunten
nummer 90 staan we aan de vooravond
van weer een jubileum en wel van de 30ste
Tuinenmarkt. Wat begon in juni 1987 met
de eerste “open Tuindagen” , die werden
gecombineerd met een Kunst- en Antiekmarkt
rond het Lindenplein, is inmiddels uitgegroeid
tot een publiekstrekker van jewelste met
naar schatting tegen de 15000 bezoekers
uit verre omstreken. Het unieke groene
karakter van deze "Markt onder de Linden”
is door de tuinenmarktcommissie over de
jaren met verve beschermd; met vanaf het
begin een sterk accent op kunst, muziek
en te bezichtigen tuinen. Dit jaar lopen
de marktkramen op de Voorstraat van
de Douzastraat tot de Wilhelminastraat.
Door het massale karakter zijn veel
veiligheidsmaatregelen vereist, die in nauwe
samenwerking met de gemeente worden
afgestemd. Veel dank weer voor het vele werk
dat de commissie verricht heeft.
Na het verdwijnen van het frisse voorjaar
staan voor de zomer nog meer DODactiviteiten op de rit:

Hotel Royal is een gezellig familiehotel, gelegen in de oude en historische dorpskern van Noordwijk-Binnen
dat buiten een perfecte service de ideale ruimte biedt voor het vieren van al uw familie-, huwelijksfeestjes, recepties, babyborrel of gewoon
een gezellige bijeenkomst. Graag verzorgt Hotel Royal met smaak uw buffet of diner en het schenken van de borrel
is uiteraard bij een kastelein met zoveel jaar ervaring in goede handen.

HOOFDGERECHT

DESSERT

Voorstraat 76 • 2201 HZ Noordwijk-Binnen • T 071 364 65 12 • www.hotelroyal.nl • www.royaletenendrinken.nl

Pompoenenmarkt.

Supermarkt in de Raadhuisstraat
Verbetering van de kwaliteit en verbreding
van het aanbod van de winkels in en om
de Kerkstraat, dat onderstreept de DOD
volledig. Het is ook nodig om het centrum
economisch rendabeler te maken. Maar niet
ten koste van een goede bereikbaarheid,
veiligheid op straat en gemakkelijk
parkeren. Want dan wordt de prijs te
hoog. Bovendien dienen uitbreidingen te
voldoen aan het hoge niveau van welstand
zoals dat duidelijk staat omschreven in
de gemeentelijke welstandsnota. Op basis
van o.a. initiatieven van de DOD zijn de
eerste plannen voor een nieuwe supermarkt
opnieuw getoetst bij Welstand Leiden en
voor de tweede keer te licht bevonden. Het
wachten is nu wat de gemeente met die
uitslag gaat doen. En wat de ontwikkelaar
nog ziet als alternatieve opties.
Als het nu meer tijd kost om een beter
concept/ontwerp te maken, dan zal dat zich
in de toekomst uitbetalen.

Najaarslezing 2016

Op vrijdag, zaterdag en zondag opent Restaurant Hotel Royal haar deuren en dekken wij onze tafels op voor het diner
zodat u kunt proeven en genieten van de overheerlijke gerechten die onze koks Edwin Onderwater en Michael Spiekerman bereiden.
Culinair genieten à la carte en een speciaal ROYAL-(maand)menu, uiteraard onder begeleiding van passende dranken.

VOORGERECHT

Het Torenklimmen, waar nu met 4 kijkers
nog meer te zien is, de Historische
Rondwandeling op elke dinsdag vanaf
14 juni en tenslotte op 10 september de

Na het opschonen smaakte het kopje koffie goed.

De inmiddels traditionele Najaarslezing
van de vereniging De Oude Dorpskern
zal dit jaar op vrijdag 11 november 2016
plaatsvinden wederom in onze mooie Oude
Jeroenskerk. Deze keer in het kader van het
50-jarig jubileum van onze Vereniging voor
Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk
zal Jelle van Dijk spreken over:
JAN VERWEY – van vogels kijken naar
Kernpunten
wetenschap.
Kernpunten
Paul de Vreede, voorzitter.
Kernpunten
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agenda
agend

Expositie in het gemeentehuis

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Binnen bij...
Landgoed
Calorama

uitingen. Muziek, zang, dans, beeldende kunst, kostuums
en video-installaties interpreteren en verbeelden zowel
het tijdperk van het Fin de Siècle als het landgoed van die
tijd. Zo maakt beeldend kunstenaar Marieke van der Lippe
speciaal voor het evenement de film Geheime Tuin, geïnspireerd op het persoonlijk leven van de bewoners van
Calorama. Met een combinatie van archieffilms en- foto’s en
nieuwe, eigen opnamen worden feit en fictie, onder begeleiding van live geluid en muziek, met elkaar versmolten. Voor
de jeugd maken studenten van de ArtEZ Hogeschool voor
de Kunsten een speciale kindervoorstelling.
Artistieke leiding van Calorama. De Geheime Tuin is in
handen van Herma van Piekeren.
Meer info op www.kunstklank.nl

Proef Noordwijk 2016

Proef Noordwijk organiseert
voor de tweede maal een
culinaire proeverij op het
Verkadeplein.
Zo'n 15 restaurants en food
retailers uit Noordwijk zullen

deelnemen aan dit festijn. Uit
Noordwijk-Binnen zullen Bistro
Hof van Holland en Keurslager
Krijn van der Bent aanwezig zijn.
Vorig jaar kwamen zo'n 2500
mensen op Proef Noordwijk af.

vrijdag 26 augustus : 17.00 - 23.00 uur
zaterdag 27 augustus : 16.00 - 23.00 uur
zondag 28 augustus : 14.00 - 21.00 uur
lokatie : Parkeerterrein VLS (Verkadeplein)
website : www.proef-noordwijk.nl
Kernpunten
facebook : ProefNoordwijk

Kernpunten
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Meer info:
www.deoudedorpskern.nl
Beide Jeroenskerken open van 13.00-16.00
www.kunstklank.nl
facebook.com/pages/schola-gregoriana-noordwijk
www.knipscheerorgel-noordwijk.nl
www.oranjeverenigingnoordwijk.nl
www.proef-noordwijk.nl

Zomer 2016 			
zaterdag 4 juni
zaterdag 11 juni
			
zondag 12 juni
dinsdag 14 juni
zaterdag 18 juni
dinsdag 21 juni
zaterdag 25 juni
dinsdag 28 juni

Calorama. De Geheime Tuin 19,20 en 21 augustus

Deze KunstKlank productie belooft één van de hoogtepunten van de viering van Noordwijk 150 jaar badplaats te
worden. Op het bij deze gelegenheid voor het eerst sinds
eeuwen publiekelijk toegankelijke adellijke landgoed Calorama organiseert KunstKlank een unieke culturele beleving.
Een evenement met kunst, muziek en andere podiumkunsten uit, en geïnspireerd op, de Belle Époque van de decennia rond 1900. Een periode waarin een nieuwe en groeiende middenklasse oog kreeg voor kunst én het toerisme
‘ontdekte’. Overal langs de Europese kust verrezen elegante
badplaatsen terwijl landen en steden zichzelf aanprezen
door middel van reclamecampagnes, ansichtkaarten en het
organiseren van grootschalige culturele activiteiten.
Calorama. De geheime tuin leidt de bezoekers over het
landgoed langs een reeks korte voorstellingen en kunst-

Culturele Agenda
Noordwijk
Binnen

Ku(n)stRoute
in Noordwijk
Ter afsluiting van het zomerseizoen wordt er voor de
tweede keer op zaterdag 27 en
zondag 28 augustus 2016 een
kunstroute in Noordwijk georganiseerd, die voor iedereen gratis
toegankelijk is.
Dertig professionele kunstenaars geven de geïnteresseerde
bezoeker een kijkje in de keuken
van hun kunstzinnige ambacht.
Een heel weekend lang zullen twintig ateliers hun deuren
geopend hebben en de bezoekers
gastvrij ontvangen tussen 12.00
-17.00 uur. Alle kunstenaars zullen dit weekend aan het werk zijn.

De ateliers zijn verspreid over
Noordwijk Zee en Noordwijk Binnen en zijn herkenbaar aan een
zandkleurige vlag voor de deur
met de tekst: "Kunstroute Noordwijk". In ieder atelier zijn flyers
verkrijgbaar met de plattegrond
van Noordwijk, waarop duidelijk
staat aangegeven waar de ateliers
zich bevinden.

Jeroen Ommegang
Muziek in Jeroen
de Zomerserie 2016
Muziek in Jeroen organiseert dit jaar weer
haar vermaarde zomerconcerten met orgel,
op donderdagavonden om 20.15 vanaf 14
juli t/m 18 augustus; met Willeke Smits,
Una Cintina (afgebeeld), Matthias Havinga,
Geerten van de Wetering, Bert de Hertog en
onze eigen Jaco van Leeuwen.
Kaartjes via: www.demuzenoordwijk.nl

12.00-16.00
10.00-17.00
12.00-16.00
10.00-17.00
19.30-21.30
12.00-16.00
19.30-21.30
12.00-16.00
19.30-21.30

Jeroensmonumenten open
Markt onder de Linden
Jeroensmonumenten open
Markt onder de Linden
1e Historische Rondwandeling
Jeroensmonumenten open
Historische Rondwandeling
Jeroensmonumenten open
Historische Rondwandeling

2)
1)
2)
1)
1)
2)
1)
2)
1)

zaterdag 2 juli 12.00-16.00
dinsdag 5 juli 19.30-21.30
zaterdag 9 juli 12.00-16.00
dinsdag 12 juli 19.30-21.30
donderdag 14 juli 20.15
zaterdag 16 juli 12.00-16.00
dinsdag 19 juli 19.30-21.30
donderdag 21 juli 20.15
zaterdag 23 juli 12.00-16.00
dinsdag 26 juli 19.30-21.30
donderdag 28 juli 20.15
zaterdag 30 juli 12.00-16.00
		
dinsdag 2 aug 19.30-21.30
donderdag 4 aug 20.15
				
zaterdag 6 aug 12.00-16.00
dinsdag 9 aug 19.30-21.30
donderdag 11 aug 20.15
zaterdag 13 aug 12.00-16.00
dinsdag 16 aug 19.30-21.30
donderdag 18 aug 20.15
vrijdag
19 aug		
zaterdag 20 aug 12.00-16.00
				
zondag 21 aug 08.30-10.00
				
			 17.00-18.00
				
vrijdag
26 aug 17.00-23.00
zaterdag 27 aug 12.00-16.00
			 12.00-17.00
			 16.00-23.00
zondag 28 aug 12.00-17.00
			 14.00-21.00
woensdag 31 aug		

Jeroensmonumenten open
Historische Rondwandeling
Jeroensmonumenten open
Historische Rondwandeling
Willeke Smits, orgel in Jeroen
Jeroensmonumenten open
Historische Rondwandeling
Una Cintina, orgel in Jeroen
Jeroensmonumenten open
Historische Rondwandeling
Matthias Havinga, orgel in Jeroen
Jeroensmonumenten open

2)
1)
2)
1)
5)
2)
1)
5)
2)
1)
5)
2)

donderdag 1 sept
vrijdag
2 sept		
zaterdag 3 sept		
zaterdag 3 sept 12.00-16.00
zondag 4 sept 10.00-14.00
zaterdag 10 sept 10.00-17.00
				
			 12.00-16.00
zaterdag 17 sept 12.00-16.00

Oranje najaarsfeesten, Jeroensplein 6)
Oranje najaarsfeesten, Jeroensplein 6)
Oranje najaarsfeesten, Jeroensplein 6)
Jeroensmonumenten open
2)
St Jeroensfeest R.K.St Jeroenskerk
Pompoenenmarkt
1)
Open Monumentendag
Kernpunten
Jeroensmonumenten open
2)
JeroensmonumentenKernpunten
open
2)

Historische Rondwandeling
1)
Geerten van de Wetering,
orgel in Jeroen
5)
Jeroensmonumenten open
2)
Historische Rondwandeling
1)
Bert den Hertog, orgel in Jeroen 5)
Jeroensmonumenten open
2)
Historische Rondwandeling
1)
Jaco van Leeuwen, orgel in Jeroen 5)
“Binnen bij…”, Landgoed Calorama 3)
Jeroensmonumenten open
2)
“Binnen bij…”, Landgoed Calorama 3)
Jeroensommegang
R.K. St Jeroenskerk
Gregoriaanse Jeroensvespers 4)
“Binnen bij…”, Landgoed Calorama 3)
Proef Noordwijk, Verkadeplein 7)
Jeroensmonumenten open
2)
Kunstroute Noordwijk
Proef Noordwijk, Verkadeplein 7)
Kunstroute Noordwijk
Proef Noordwijk, Verkadeplein 7)
Oranje najaarsfeesten, Jeroensplein 6)
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Cultureel
erfgoed,
duurzaamheid en de ‘Apus apus’
Hein Verkade (1956) droeg in 2012 het

familiebedrijf ‘Beddenspeciaalzaak Verkade’

over aan Marcel Zwetsloot, die al jaren bij hem
werkte. Tamelijk jong om op je 56ste met

pensioen te gaan. En dat deed Hein dan ook niet.

Tekst: Dorine Holman. Fotografie: Monica Stuurop.

Vroeger vond hij, naast een druk leven als
ondernemer, al veel te veel andere dingen
óók leuk. Na het overdragen van de zaak
ging hij vol enthousiasme met die leuke
dingen door. Zoals de historie en het erfgoed
van Noordwijk en omgeving. Maar ook de
invulling van de ruimtelijke ordening in het
oude dorp. En natuurlijk het ‘vogelen’. Want
het kijken en luisteren naar vogels, en dan
speciaal de gierzwaluw - oftewel de ‘Apus
apus’ - heeft Heins belangstelling.

Hein Verkade deed
bewust veel naast het
ondernemerschap.
Je hebt sociale geografie aan de Vrije Universiteit
gestudeerd. Hoe kom je er dan bij om de familiewinkel
van je vader over te nemen?
‘Mijn overgrootvader Jan Verkade werkte rond 1875
in ‘de bollen’. Hij en zijn vrouw Heintje hadden een
groot gezin en er kwam domweg te weinig geld binnen.
Heintje begon daarom een winkel in manufacturen.
Zij startte in 1881 in de voorkamer van hun huis aan
de Van Limburg Stirumstraat. Eind 19e eeuw traden
ook hun drie zoons toe. Na de Tweede Wereldoorlog
nam de derde generatie langzamerhand het roer over.
De broers Koos en Bert bouwden de winkel steeds
verder uit en verbreedden de collectie. Er werd kleding
en lingerie verkocht en daarnaast was er een grote
afdeling bedden en woninginrichting. Mijn vader runde
de zaak in Noordwijk Binnen,
wij woonden als gezin boven de
winkel. Hij vond het prachtig
dat ik studeerde, maar ik moest
wel wat eigen geld verdienen om
daaraan bij te dragen. En tja, wat
was er dan makkelijker om bij hem te werken? En zo ben
ik erin gerold. Ik heb wel heel bewust mijn kandidaats
afgemaakt, maar mijn doctoraal nooit gehaald. Want ik
Kernpunten
was toen al volop aan de slag als ondernemer.’

Om aan m'n studiekosten
bij te dragen moest ik wel
wat eigen geld verdienen

Kernpunten
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Miste je de studie niet?
‘Nou ja, missen. Ik vond toen ook al heel veel andere
dingen leuk. Mijn vader maakte zich daar zorgen over. Ik
was in de wereld van de ’beddenondernemers’ een van de
weinigen die niet dag en nacht met de zaak bezig was. Als ik
dat wel had gedaan had ik het niet gered, denk ik. Ik deed
heel bewust dingen ernaast. Mijn vader heeft later gezegd
‘ik heb het niet goed gezien’. Dat vond ik toen wel fijn. Het
bevestigde dat ik er juist aan had gedaan om al mijn andere
interesses niet te verwaarlozen.’

Je wordt ook wel eens het ‘geweten van Noordwijks
cultureel erfgoed’ genoemd. Waarom eigenlijk?
‘Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de geschiedenis
en het cultureel erfgoed van Noordwijk. Zo hadden wij
bij de viering van ‘125 jaar badplaats’ al een grote foto van
schilder Leon Senf in de etalage hangen. En van het een
komt het ander. Zo heb ik me hard gemaakt om de ‘600
jaar stadsrechten’ van Noordwijk dorpsbreed te vieren. Ook
om de Noordwijkers trots te laten zijn op hun woonplaats.
Helaas is het niet gelukt om met dat thema iets te doen.
Nu wordt er volop aandacht besteed aan ‘150 jaar badplaats’
met allerlei activiteiten, vlaggen en meer. Om mensen
van buiten te trekken. Ik vind dat leuk, laat dat duidelijk
zijn, maar ik vind het ook een bevestiging van het feit dat
Noordwijk vooral bezig is met haar bezoekers en minder
met haar bewoners. Dat is volgens mij een van de redenen
waarom Noordwijkers niet zo’n sterke gemeenschap
vormen. Het is opvallend dat je met de ene activiteit het
Hein Verkade is geboren in Noordwijk op 3 augustus
1956. Hij is getrouwd met Maaike Verhagen en heeft twee
dochters. Tot 2012 was hij eigenaar van het familiebedrijf
‘Beddenspeciaalzaak Verkade’. Hein zet zich sinds jaar en dag
in voor Noordwijk. Zo is hij actief lid van de vereniging De Oude
Dorpskern, de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming
Noordwijk en het Genootschap Oud Noordwijk. Hij was tot
een aantal jaren terug actief als gids voor de historische
rondwandelingen en lid van de klankbordgroep voor de
gemeente Noordwijk bij onderwerpen als duurzaamheid,
verkeer en parkeren, en het ondernemersklimaat.
In 2011 werd hij door toenmalig burgemeester Harry Groen
geridderd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

ene deel van de bevolking trekt en het andere absoluut
niet. Dit kan ook wel eens de reden zijn dat we niet echt
een centrum hebben in Noordwijk. Volgens mij is het
belangrijk dat het gemeentebestuur en de gemeenteraad
zich afvragen wat de Noordwijker bindt.’

Je bent ook vogelaar,
vertel daar ‘ns wat over.

onderzoek zijn we er o.a. achter gekomen, dat we
in Noordwijk Binnen zo’n 150-170 paartjes hebben
die hier broeden. Het karakteristieke geluid dat
deze vogels voortbrengen komt overigens niet van
deze paartjes, maar van de exemplaren die
nog niet gebroed hebben. Hangjongeren,
zeg maar. Dat zijn er zo’n 300-400. Deze
kunnen pas gaan broeden als er een
broedplekje vrijkomt. Met andere woorden;
als de oudere vogels dood zijn. En dat
kan best even duren, want gemiddeld
worden deze vogels zeven tot acht jaar oud. Er zijn
zelfs exemplaren bekend van 20 jaar. Verder vliegen
ze altijd, ook tijdens het slapen en het eten. Ja, de
gierzwaluw is een bijzonder beestje dat dingen doet
die nauwelijks via de natuurwetten zijn te Kernpunten
verklaren.’

We doen al jaren
onderzoek naar de
gierzwaluw, ofwel
de Apus apus

‘In Noordwijk doen we met een vast
groepje mensen al jaren onderzoek naar
gierzwaluwen, of zoals het diertje in het
Latijn heet: Apus apus. Noordwijk is in het internationaal
onderzoek naar deze vogel toonaangevend.
We inventariseren de broedplaatsen, ringen en houden
statistieken bij. Binnenkort publiceren we ons onderzoek
in een landelijk wetenschappelijk tijdschrift. Door ons

Kernpunten
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Als je de tegenwoordige Lijnbaanweg beziet, kun je je
nauwelijks voorstellen, dat deze weg al een oorsprong van
honderden jaren achter de rug heeft. De naam suggereert,
dat deze Lijnbaanweg is aangelegd op het tracé, waar vroeger
een lijnbaan heeft gelegen. Dat is maar ten dele waar.
Tekst: Kees Verweij
Fotografie: collectie Kees Verweij

Op de uitsnede van deze
kaart, die rond 1610
is vervaardigd, is de
huidige Lijnbaanweg
reeds waarneembaar.

Als we bijvoorbeeld de kaart van het Hoogheemraadschap van
Rijnland ( begin 17e eeuw) bekijken dan zien we, dat er op het tracé
van de huidige Lijnbaanweg al een weg liep, die even ten westen
van de Brelofterbrug (de tegenwoordige rotonde bij de Duinrand
Apotheek) naar het zuiden liep tot aan de huidige Pickéstraat.
De naam Lijnbaanweg dateert overigens pas uit de tweede helft van
de 19e eeuw. Daarvoor droeg deze weg namen als Langebaan, Vollebaan en Kokkenweg. De eerste twee namen verwijzen duidelijk naar
een bedrijfstak, die zijn grootste bloei kende in de 17e en 18e eeuw.

De ontwikkeling van de touwslagerij
Vervoer over zee geschiedde vroeger uitsluitend met behulp van
windkracht en daarom waren bijna alle schepen met zeilen uitgerust.
Om deze zeilen goed te kunnen bedienen en vast te zetten moest
men over een behoorlijk aantal touwen beschikken. Aanvankelijk
werd touw voornamelijk aan vissersschepen geleverd, maar later,

Vroegere
bedrijvigheid en
oorsprong van de
Lijnbaanweg

De Lijnbaanweg, een weg met een
bijzondere geschiedenis
Villa Alida.

Kernpunten
Een
vroege opname van touwslagerij Passchier.

Kernpunten
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toen de handel over zee dankzij de
Verenigde Oost-Indische Compagnie
(VOC) sterk werd uitgebreid, nam de
vraag naar scheepstouw sterk toe.
Noordwijk had als vissersplaats al een
behoorlijke ervaring in deze bedrijfstak
en met het toenemen van de vraag naar
scheepstouw zag men vooral in Noordwijk Binnen steeds meer lijnbanen verschijnen. De grondstof voor touw was
hennep, dat ook in en rond Noordwijk
werd geteeld. Na een aantal bewerkingen werd de hennep in elkaar gedraaid
tot touwen, die soms tientallen meters
lang konden worden. De plaatsen, waar
touwen gedraaid werden, kregen de
naam van banen. Op het hoogtepunt

van deze bedrijvigheid telde Noordwijk
meer dan 40 banen, die op één na alle
in Noordwijk Binnen gevestigd waren.
Noordwijk moest destijds een bijzonder
levendige aanblik gehad hebben.

De Lijnbaanweg was smal en werd aan beide kanten omzoomd door 'n hoge meidoornhaag.

Hiervan getuigt o.a. de dichter
Jacobus van der Valk bij zijn rondgang
door Noordwijk in 1748 als volgt:
Elk draait hier yv’rig
voor ’s Lands Vloten
En voor den Koopman, die uit Zee
Doet Schatten komen op deez’ reê.
De Hennip, taam’lyk opgeschoten,
Of opgegroeit, is zwak en teer;
Maar, door een Werktuig, als gedwongen,
Kernpunten
Gedraait, en fors in een gewrongen.

Kernpunten
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Naast touwslagerij en deurenfabricage werd ook
bollenteelt een belangrijke bedrijfstak rond de Lijnbaanweg
Landelijk weggetje
Tijdens de Napoleontische oorlogen
aan het begin van de 19e eeuw was het
met de buitenlandse handel gedaan en
nam deze bedrijfstak snel af. Slechts
één touwslagerij wist het tot in de
vorige eeuw vol te houden, nl. de firma
Passchier aan de Douzastraat. De baan,
die langs de huidige Lijnbaanweg liep,
was de Westerbaan, die liep vanaf de
Nieuwe Zeeweg langs de Lijnbaanweg
tot aan het Dompad. Aan deze baan
dankt de Lijnbaanweg zijn naam.

Huis en bollenschuur van Salman vormden een markant herkenningspunt.

Tot aan het einde van de 19e eeuw
was de Lijnbaanweg nog een landelijk
weggetje, waar slechts het huis en de
schuur van Salman de enige bebouwing vormde. Op bijgaande foto met
de drie bezoekers kun je dat in de verte
nog zien. Tot na de oorlog bleef het
landelijk karakter gehandhaafd. De
Lijnbaanweg was nog maar smal, voor
een belangrijk deel aan beide kanten
omzoomd door een hoge meidoornhaag. Fiets- en voetpad ontbraken nog.

Deuren en doodskisten

De verkeerssituatie voordat de Lijnbaanweg werd doorgetrokken naar de Beeklaan.
Aan de rechterzijde Deurenfabriek Northgo.

Een opvallend bedrijf aan de Lijnbaanweg was de Northgo Deurenfabriek van de familie Alkemade, gesticht
in 1924. De woning van de directeur
stond op de hoek Pickéstraat/Lijnbaanweg. De fabriek zelf stond achter
deze woning langs de Lijnbaanweg
en vormde een imposant complex,
waarvan de grote afzuiginstallatie boven op het dak wel een
bijzonder schouwspel bood. In
het begin werden naast deuren
ook kozijnen en andere houten
onderdelen gemaakt, maar
na 1956 schakelde men geheel
over op deuren, die men tot
1969 aan de Lijnbaanweg fabriceerde.
Daarna verhuisde deze fabriek naar
het Heen te Katwijk, waar zij tot 2001
gevestigd bleef. Vervolgens werd dit
bedrijf opgenomen in een groter geheel

Tot aan 1980
werden er aan de
Lijnbaanweg
grafkisten
gemaakt

Kernpunten
De
bollenschuur en woning van de familie Salman.
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en verhuisde naar Groesbeek. Na het
vertrek van de deurenfabriek naar Katwijk kwam de grafkistenfabriek “Plaathout B.V.” op dit terrein, totdat rond
1980 ook deze fabriek naar het Heen in
Katwijk verhuisde. Daar werd dit bedrijf
voortgezet en onder de naam Unigra
Grafkistenfabriek bestaat dit bedrijf
nog steeds. Op het ogenblik wordt dit
gedeelte van de Lijnbaanweg beheerst
door een aantal rijtjeshuizen tussen de
Pickéstraat en het Dompad.

richting van de Zeestraat. Het gaat hier
achtereenvolgens om de bollenbedrijven van Jan Alkemade, Salman en Jacob
de Groot-Mulder.

Alkemade, Salman en
de Groot-Mulder

Vooral het bedrijf van Salman was
duidelijk zichtbaar en stond schuin
achter het woonhuis aan de kruising
Kerkhofpad/Lijnbaanweg. Het bedrijf
van Salman was in het bijzonder gespecialiseerd in de teelt van gladiolen. Vele
Bedrijvigheid in de bollen
nieuwe soorten werden hier ontwikkeld. Het land was voor een belangrijk
Een derde bedrijfstak, die rond de
deel te vinden aan het Westeinde, net
Lijnbaanweg vertegenwoordigd was,
even over de Northgodreef.
betrof de bollenteelt. Nog
Ten tijde van de bouw van de
steeds getuigen enkele
R.K. Kerk St. Jeroen rond 1927
monumentale wonindiende de grote schuur als
gen van een belangrijke
noodkerk. Tijdens de moperiode in de bollenVilla Marie.
bilisatie in 1939/1940 waren
teelt, die tot ver na de
in deze schuur militairen
Tweede Wereldoorlog
gehuisvest en even later in de oorlog
de sfeer in en rond Noordwijk Binnen
Overige bedrijvigheid
werden hier noodlokalen ingericht,
bepaalde. Vooral aan het begin van de
Direct ten noorden van het bedrijf
omdat Duitse militairen hun intrek
vorige eeuw nam de bollenteelt een
van de Groot-Mulder lag halverwege
hoge vlucht en dit kwam onder meer
hadden genomen in de voormalige
de vorige eeuw de dokterspraktijk van
tot uiting in de bouw van indrukwekSt. Jeroenschool aan de Zeestraat. De
Dr. Goudriaan. Nadat deze was verkende villa’s, waarmee de bollenbazen
naam “Gladioli” werd later aangebracht huisd naar een ruimere behuizing aan
hun voorspoed konden etaleren. Het
op de woning van Bert
de Nieuwe Zeeweg betrok notaris
gaat hier om de villa’s Marie op de hoek Salman, even verderop.
Hoekstra dit pand. Zijn notarisLijnbaanweg/Dompad, een wit gepleis- Het bollenbedrijf van de
kantoor werd in de tachtiger jaren
terde villa Gladioli tegenover villa Marie Groot-Mulder had een
overgenomen door notaris Pasma.
en de villa Alida, even verderop in de
belangrijk deel van zijn
Even verder woonde Theo Boot, van
grondgebied in de buurt
beroep kunstsmid. Hij smeedde o.a.
van het voormalige
de naam “Vollebaan” van de bungaagrarische Vinkeveld. Ook dit bedrijf
low van Aad van der Meer en de grote
stopte hier in 1978, zoals verschillende
windwijzer in de vorm van een leeuw
andere bollenbedrijven in Noordwijk.
op het dak van villa Alida. Van al deze
De schuren, die schuin achter het dubbedrijvigheid is behalve het adminisbele woonhuis stonden, hebben nog
tratiekantoor van Kret bijna niets meer
een tijd gediend als fabricagehal van
over. Dit was vooral te danken aan het
lampen van de firma Le Clercq. In 2005
streven van de gemeente Noordwijk om
verhuisde dit bedrijf naar het industrie- bedrijven die hinder veroorzaakten en
terrein aan de ’s Gravendijk te Noordwoningbouw in de weg stonden, naar
wijk. Daarna werden de meeste opstalindustriegebieden te verplaatsen. De
len gesloopt ten behoeve van de bouw
Lijnbaanweg is daarna sterk verbreed
van een aantal huizen aan de nieuwe
en maakt nu deel uit van een belangrijKernpunten
ke verkeersader om Noordwijk-Binnen.
Voormalige apotheek, hoek Nieuwe Zeeweg. straat De Binnenhof.

In de schuur van
Salman werden tijdens
de mobilisatie
militairen gehuisvest

De aanwezige
bedrijven stonden
woningbouw
in de weg
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Dit jaar loopt de markt door tot ver voorbij het gemeentehuis.

e
30
diti

Zaterdag 11 en zondag 12 juni 2016

Tijdloze
charme

MarkT
onder de
LindeN

Tijdloos na 30 jaar
Tijdloos, omdat dit evenement nog even populair
is als 30 jaar geleden. Maar ook omdat de markt door
de jaren heen is meegegroeid met de tijd zonder aan
kwaliteit of sfeer in te boeten. Een goede balans tussen groen (kwekers), home en lifestyle en delicatessen
plus het mixen van vertrouwd aanbod met de nieuwste trends vormen de sleutel van het succes. Kunst,
muziek en open tuinen maken van een bezoek aan
de Markt onder de Linden een unieke belevenis. Het
antiekmarktje van 30 jaar geleden op het Lindenplein
is inmiddels uitgegroeid tot een indrukwekkende
fair in het derde (later tweede) weekend van juni, een
begrip in de Bollenstreek en ver daarbuiten.

E

E

Voor de 30e keer wordt de populaire

tuinmarkt ‘Markt onder de Linden’ in de
kern van Noordwijk Binnen georganiseerd.
Het motto 2016 luidt: Tijdloze charme

De Lindebomen
Voorstraat en Lindenplein zijn charmante
straten. De markt heeft zijn naam ontleend aan
de lindenbomen die ‘s zomers en ’s winters een
elegante sfeer aan dit mooie stukje dorpskern geven. Diezelfde sfeer probeert de organisatie aan
de markt te geven. De deelnemende standhouders worden beoordeeld op hun aanbod, de wijze
waarop zij hun producten presenteren en de manier waarop zij met de bezoekers, de bewoners,
de organisatie en elkaar omgaan. Charmant betekent ‘aantrekkelijk, verleidelijk’. En dat is wat
de tuinmarkt voor liefhebbers van tuinen en het
goede (buiten)leven wil zijn!

De markt wordt uitgebreid
Een lustrumjaar vraagt om iets bijzonders. Dus is besloten om de bezoekers
nog meer markt te geven. Trouwe fans
weten dat de activiteiten normaal gesproken lopen tot aan het gemeentehuis. Dit
jaar loopt de markt door in de Voorstraat,
langs het gemeentehuis tot aan de Wilhelminastraat. Op de markt zal op drie, in
plaats van twee locaties levende muziek
te horen zijn. In een aantal nieuwe expositieruimtes tonen kunstenaars hun werken. En ook dit jaar zullen nieuwe open
tuinen te bewonderen zijn.

Speciale expositie
Niet alleen de tuinmarkt viert feest. Noordwijk
viert het 150-jarig bestaan als badplaats. Noordwijk
Binnen stond mede aan de wieg van de Noordwijkse
toeristenindustrie en daarom besteedt ook Markt
onder de Linden aandacht aan dit feestelijke feit. In
een speciaal daarvoor opgestelde expositieruimte zal
het thema ‘Noordwijkse natuur en tuinen aan zee’
centraal staan. Er zijn interessante korte lezingen
over diverse onderwerpen, (zee)kunst, een zeetuinopstelling en biologische versnaperingen. Houd de
website van De Oude Dorpskern en de Facebookpagina van Markt onder de Linden in de gaten voor het
laatste nieuws over het programma!

De tuincommissie

Josje van der Tonnekreek:
voorzitter
Pia Olierook en Nicole Raats:
marktmeesters
Caby Beuk:
coördinator muziek
Janine Lamers en Rian Verbeek:
coördinatoren kunst
Angeline Beugelsdijk:
coördinator open tuinen
Chantal Nugteren:
pr en communicatie
Marianne Johannson:
coördinator vrijwilligers
Ortrud Brandes:
creatief adviseur
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Volg ons ook op Facebook (Markt onder de Linden) en Twitter (@MarktodLinden)
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mer).

Soms lijkt het wel of schilders die in
Noordwijk actief waren een heel duidelijke
voorkeur hadden voor de motieven die zij

Het panorama
van Noordwijk-Binnen
vereeuwigd

in Noordwijk aan Zee vonden. Noordwijk
Binnen lijkt er bekaaid van af te komen.

Tekst en beeld:
Jaques Dekker

De ontwikkeling van Noordwijk aan Zee
kwam pas echt op gang in de 19e eeuw toen
het veranderde van een klein vissersdorp
met een zeer bescheiden vloot tot een
badplaats waarbij men vooral de internationale markt probeerde aan te boren. In de
slipstream van de badgasten verschenen ook
diverse kunstenaars: Jozef Israëls, Max Liebermann, Robert Gerhard Böninger, Klein
Diepold, Leopold von Kalckreuth e.a. zijn
regelmatige gasten. Vergeleken met Katwijk
bleef het aantal kunstenaars dat Noordwijk
aandeed bescheiden en zij die hier neerstreken vonden hun motieven toch vooral op en
rond het strand.
Had men dan helemaal geen oog voor
Noordwijk-Binnen dat in cultureel opzicht
zo veel meer te bieden had? Toch wel! Om
te beginnen was het panorama van Noordwijk-Binnen voor veel schilders al dermate
boeiend dat ze er één en soms zelfs meerdere werken van maakten.

Jan Vermeer van Haarlem: panorama van Noordwijk-Binnen, 1676 ~ Museum Boijmans van Beuningen
Er zijn in de loop der eeuwen heel veel schilders en tekenaars die met name geboeid waren door het panorama
van NoordwijkBinnen. In 1676 schilderde Jan Vermeer
van Haarlem zijn Panorama op Noordwijk. Zijn creatie is
weliswaar anders van vormgeving, maar komt qua inhoud
sterk overeen met het beeld uit Inscriptiones. Ook hier
heel dominant de kerk met minder opvallend, verscholen
in het groen, de huisjes en als men goed kijkt is er ook
links een molen te zien. Op de voorgrond ongerepte duinen en mogelijk een paar jagers die even uitrusten.

De romantische schilder Andreas Schelfhout,
die uitgroeide tot één der invloedrijkste
landschapschilders van de 19e eeuw, schilderde in
1847 zijn panorama op NoordwijkBinnen. Hij deed
dat in z’n atelier met behulp van een tekening die
hij als voorstudie zittend op het duin had gemaakt.
Zoals men zich bij een romantisch schilder kan
voorstellen, zal de tekening ongetwijfeld sterker
overeengekomen zijn met de werkelijkheid dan z’n
op paneel geschilderde versie.

➤

Manuscript Inscriptiones uit 1617 ~ Utrechts archief

En mijn koninkrijk
in het
noorden
'een dorp'
de ode van
Jan van der Does
uit het manuscript
‘Inscriptiones’
Utrechts Archief.
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Jan van der Does brengt aan het begin van de
17e eeuw een ode aan NOORTWYCK binnen.
De Latijnse tekst vinden we in Inscriptiones, een
manuscript dat bij het Utrechts Archief is in te
zien. Er is een illustratie bij de tekst opgenomen,
die qua vormgeving afgestemd is op de functie die
het manuscript had, namelijk het vertellen ergens
over en in dit geval over NoordwijkBinnen.
De tekenaar heeft een hoog standpunt ingenomen, want dan zie je meer. Heel dominant
staat daar de kerk met daarbij in lintbebouwing
wat huisjes en een molen. Met een klein beetje
fantasie zien we de Nieuwe Zeeweg en we staan
op de duinen.

Andreas
Schelfhout:
Panorama
op NoordwijkBinnen,
1847, olieverf op
paneel.

Andreas Schelfhout: Panorama op Noordwijk-Binnen, gewassen pentekening.
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Jan Hoynck van Papendrecht:
gezicht op Noordwijk-Binnen, 1872, tekening.

➤

In juli 1872 tekende de 13-jarige Jan Hoynck van Papendrecht
zijn gezicht op Noordwijk Binnen. Hoynck van Papendrecht
zou later vooral beroemd worden om z’n militaire voorstellingen en figuren. Hij zou in 1913 Noordwijk nogmaals bezoeken. Enkele aquarellen in het gemeentehuis getuigen daarvan.
Het bijzondere aan de tekening van de 13-jarige is, dat hij,
in afwijking van datgene wat z’n meeste voorgangers deden,
Noordwijk-Binnen van de andere kant benaderde en daardoor
in plaats van het beschouwende hoge standpunt de kijker
meer in het tafereel plaatst.

Het museum Willem van den Bergh
ligt in de wijk Noordwijkerduin.
Deze parkachtige wijk bevindt
zich achter de duinen, tussen het
Vinkeveld, de Estec en ’s Gravendijk.
Als u vanaf de Zwarteweg de wijk
binnenkomt en steeds rechts
aanhoudt, komt u bij het wijkcentrum
’t Kruispunt met daarin het museum.

Sommige van de tentoongestelde hulpmiddelen zijn vandaag de dag uit den boze.

Dr. Mr. Willem van den Bergh
Stichting
In Noordwijk en omgeving is de
naam ’s Heeren Loo niet bij iedereen
bekend. ’s Heeren Loo is een landelijke
zorgaanbieder voor mensen met een
verstandelijke beperking. Veel mensen
kennen het wel onder de naam Dr. Mr.
Willem van den Bergh Stichting.

Nieuw in Noordwijk

Museum Willem van den Bergh
Daniël Noteboom:
Panorama op Noordwijk-Binnen, olieverf op doek.
Ook Daniël Noteboom neemt voor zijn panorama van
Noordwijk-Binnen geen hoog standpunt in. Hij bekijkt het
silhouet van het dorp met de katholieke kerk van voor 1924
vanuit de fleurige hyacinthenvelden van Konijnenburg en
Mark. Villa Marie wordt als schakel tussen voor- en achtergrond gebruikt. Het wordt tijd om aan de hand van geschilderde beelden Jan van der Does’ koninkrijk in het Noorden binnen
te gaan. Daarover een volgend keer meer.

Jaques Dekker is een geboren en getogen
Noordwijk-Zeeër. Als zoon van de volksschilder
Gerrit Dekker raakte hij al snel vertrouwd
met de schilderkunst van rond 1900.
Zijn professionele opleiding heeft
hij genoten aan de Koninklijke Academie
van Beeldende Kunsten te Den Haag.
Naast het werken als beeldend kunstenaar is hij tevens actief
voor het Genootschap Oud Noordwijk waarvoor hij zitting
heeft in de tentoonstellingscommissie en deel uitmaakt van de
commissie die adviseert m.b.t. aankopen. Tevens werkt hij aan
de registratie van kunstenaars die in de loop der eeuwen actief
Kernpunten
waren in en gerelateerd zijn aan de gemeente Noordwijk.
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De naam is ontleend aan haar oprichter, dominee Willem van den Bergh. Hij
was in 1891 één van de initiatiefnemers
van de oprichting van de “Vereniging
tot opvoeding en verpleging van achterlijken en idioten”, het latere ’s Heeren
Loo.
Deze vereniging opende eerst twee
instellingen in Ermelo. Omdat veel pupillen uit het westen van het land kwamen, werden op 18 september 1924 ook
de deuren geopend van een instelling
in Noordwijk, op de plek waar boerderij
Djati Rongo stond. De stichting kocht
deze boerderij met bijbehorende grond
op en bouwde hier woonplekken voor
de “opvoeding en verpleging van achterlijken en idioten”.

De eerste 25 jaren
Jacob Juch was de eerste directeur
in Noordwijk. Hij was voor die tijd erg
vernieuwend! Hij schafte de klassenverpleging af; stafleden en bewoners

kregen dezelfde warme maaltijd en hij
koos voor kleine paviljoens voor een
gemengde groep van ten hoogste
twintig (!) bewoners van verschillende
niveaus. De paviljoens werden zo ingericht dat er geen tegenstelling bestond
tussen school, woonhuis en werkplaats.
Hij liep mee op de werkvloer en
besprak met de medewerkers wat hij
zag en welke ideeën hij had. Voor de
leerling-verpleegkundigen introduceerde Juch een driejarige in serviceopleiding.
Hij besteedde veel aandacht aan
arbeid en beweging van bewoners die
vanwege hun beperking niet actief waren.
Hij bedacht allerlei
praktische manieren
om kinderen die de
hele dag apathisch
zaten of lagen, in beweging te krijgen.
Houten oefentoestellen werden in
elkaar getimmerd om te bewegen en de

kinderen te leren lopen, zoals een molen
om in te lopen, een treintje om te duwen
of te trekken en plankieren om ritmisch
met je voeten te bewegen. Daarbij werd
gebruik gemaakt van hun gevoel voor
ritme, van muziek en wisselend gekleurde lampen.
Om ook in de winter of bij slecht
weer te kunnen spelen en in beweging
te blijven, werd rond 1930 een overdekte wintertuin gebouwd. Dit was een
metershoge ruime glazen koepel met
zandbakken, planten en speeltoestellen.
Dat was in die tijd uniek!
Zijn wintertuinconcept werd internationaal bekend en leverde hem
een Koninklijke onderscheiding op.
Hij overleed in 1943 in een concentratiekamp. Zijn ideeën over het
belang van activeren en bewegen
hielden ook na zijn overlijden stand.
Verschillende instellingen namen zijn
ideeën over. Vanaf de jaren zeventig

Jacob Juch, de eerste
directeur, was voor die
tijd erg vernieuwend

maakte de ‘gedwongen’ aanpak plaats
voor individuele behandelingen en
bewegingstherapie in groepen.
Hierdoor verdwenen de tredmolens
en wagenbanen in rap tempo.

Museum
In het museum ziet u veel terug
uit de tijd van Jacob Juch en de jaren
er na. Foto’s, gebruiksvoorwerpen,
specifieke attributen, diverse plattegronden, kleding en zelfs bewegende
beelden zijn bewaard gebleven.

Adres & contact
Wijkcentrum ’t Kruispunt
Pianolaan 2, 2201 ZL Noordwijk
info.museumwvdb@sheerenloo.nl
Openingstijden
Iedere eerste zaterdag van de
maand van 10.00-13.00 uur.
En op aanvraag.
Entree: vrij
Kernpunten
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Twee nieuwe
gebouwen in
de Dorpskern

Tekst en beeld: Peter Mulder.

Het Raadhuis

Zo moet Molenaar ook in het oog gevallen zijn van de
diverse – vooral – katholieke bestuurderen van NoordwijkBinnen (Zeeërs waren door het censuskiesrecht amper
vertegenwoordigd in het bestuur in die tijd). Het raadhuis
werd ontworpen in de stijl van de Hollandse neorenaissance.
Daarbij werd teruggegrepen op motieven als trapgevels,
zgn. ‘speklagen’ (horizontale lijnen en vlakverdeling) en
kruiskozijnen. Het gebouw zou al snel – aan het begin van
de 20e eeuw verder worden uitgebreid, eveneens onder
architectuur van Molenaar.

Burgemeester Pické – daar is-tie weer – was de grote
aanjager geweest van het nieuwe raadhuis, maar zijn
opvolger mr. H. graaf van Limburg Stirum deed er in
enthousiasme niet voor onder.
Het oude ‘raedthuys’ (tevens voormalig weeshuis)
aan de van Limburg Stirumstraat/hoek Kerkstraat
dateerde van 1668 en was rond 1880 wel uit zijn
jasje gegroeid: volgens de Leidsche Courant was
het niet meer bestand tegen ‘de papier-massa
welke ene gemeente-secretarie nu eenmaal moet
bergen.’ De eerste steen werd overigens gelegd door
ambachtsheer mr. F.A.G. graaf van Limburg Stirum,
die de troffel kreeg aangereikt door burgemeester van
Limburg Stirum, een volle neef van de ambachtsheer.
Het nieuwe gebouw werd gerealiseerd door de
Noordwijkse aannemer A.J. Overmeer.

Nieuw
Openbaar Leven

Aan het einde van de 19e eeuw ging er in het oude
gedeelte van Noordwijk-Binnen nogal wat op de
schop: op 11 april 1887 werd de eerste steen gelegd
van het Raadhuis aan de Voorstraat en op Sint
Jeroensdag (17 augustus) 1894 de eerste steen
van de nieuwe parochiekerk aan de van Limburg
Stirumstraat. Twee forse publieke gebouwen
in een oude dorpskern: het was een gewaagde
onderneming, maar men durfde het blijkbaar wel aan.

Kernpunten

Eén van de eerste schetsontwerpen voor een nieuw raadhuis.
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Het nieuwe raadhuis kwam
te staan op de plek van het
voormalige gasthuis dat
inmiddels gefuseerd was met
het gasthuis in Noordwijk aan
Zee. Het werd aan één kant geflankeerd door het
zogenoemde ‘weeshuispoortje’, een restant van het
oude weeshuis/raadhuis, dat als het ware gewoon
meeverhuisde.

Toren meer naar links

Het 'weeshuispoortje'
verhuisde
als het ware mee

De Kerk
Aan de andere kant van het Lindenplein was de
oude katholieke Waterstaatskerk eveneens uit zijn
jasje gegroeid. Die kerk dateerde nog van het begin
van de 19e eeuw, toen de katholieke gemeenschap
in Nederland weer het recht kreeg om eigen
kerkgebouwen neer te zetten. De katholieken kregen
daarbij de steun van het rijk, dat daarmee enigszins en
alsnog compensatie wilde bieden voor de teloorgang
van de katholieke kerkgebouwen, die een dikke twee
eeuwen eerder waren overgegaan in protestantse
handen.
Die katholieke kerken werden ‘waterstaatskerken’
genoemd en grotendeels gebouwd tussen 1824 en
1875. De naam was gerelateerd aan het gegeven dat
ingenieurs van het ministerie van Waterstaat toezicht
hielden op de bouw van die kerken. In tegenstelling tot
wat vaak wordt gedacht is het begrip Waterstaatskerk
niet verbonden aan een bepaalde bouwstijl. Ook
de katholieke parochie in Noordwijk werd zo
gecompenseerd en kreeg in 1835 zijn eigen exemplaar.

Het oorspronkelijek ontwerp van Nicolaas Molenaar werd
al snel aangepast waardoor er meer zitplaatsen ontstonden.

De neogothische stijl
moest ambitie en
emancipatie uitstralen

De nieuwe parochiekerk even
verderop in het oude centrum werd
simpelweg gebouwd in neogotische
stijl, voor katholieken hét architectonisch patroon dat
de nodige ambitie en emancipatie moest uitstralen
tegenover het protestantendom, want voor minder deden
de bisschoppen het niet. Toch zou er in het oorspronkelijk
ontwerp nog verandering komen (er was tussen de eerste
steenlegging en de afbouw genoeg tijd voor bezinning).
Molenaar had aanvankelijk de kerktoren midden voor het
kerkgebouw gesitueerd. Dat veranderde hij later echter
in een nieuwe toren die meer naar links geplaatst werd:
het leverde niet alleen meer zitplaatsen op in de kerk, het
maakte volgens hem ook het plein vóór de kerk logischer
qua indeling.

Na 1892 – toen Noordwijk een enorme groei kende als
bedevaartplaats – werd de kerk al snel te klein. Er kwamen
plannen voor een nieuwe, grotere kerk, maar de financiële
perspectieven waren nog zodanig dat een compleet nieuwe,
groots uitgevoerde kerk als te begrotelijk werd gezien. Men
besloot in etappes te werken: de bestaande waterstaatskerk
werd in 1894 aan de achterkant vergroot met een neogotisch
priesterkoor, transept en sacristie, waarna de kerk en
aanpalende pastorie pas in de jaren tussen 1925 en 1927 hun
definitieve vorm zouden krijgen.

Dezelfde Architect: Nicolaas Molenaar
Tussen de bouw van het nieuwe raadhuis en de bouw
van een nieuwe katholieke kerk zijn verschillende lijnen te
trekken. De belangrijkste is wel dat beide beeldbepalende
gebouwen van één en dezelfde tekentafel kwamen:
die van architect Nicolaas Molenaar. De Fries Nicolaas
Molenaar (1850-1930) was de zoon van Petrus Molenaar,
die timmerman/aannemer was van de Sint Martinuskerk
in Sneek, naar een ontwerp van de grote bouwheer Pierre
Cuypers. De kennismaking met Cuypers beviel Nicolaas
goed en hij trad als leerling bij hem in dienst, waarbij
hij vooral optrad als opzichter bij de bouw van diverse
neogotische kerken o.a. in Den Haag en Nijmegen.

Een nieuwe parochiekerk verrees in het centrum.

De katholieke spits moest hoger reiken dan de protestantse
Voor de (katholieke) Leidsche Courant kon het allemaal
niet snel genoeg gaan. Op 7 november 1925 – kort vóór de
aanbesteding van de tweede tranche (gewonnen door de
lokale aannemer De Vreede) – schreef de krant: “Terwijl de
Oude Toren (der nu protestantsche kerk) in haar massieve
eerbiedwaardigheid onnavolgbaar is, zal de katholieke spits
hóóger ten hemel opstreven. Een zinnebeeld – verkondigend
wijd en zijd (…) dat na een tijd van kleineering de Katholieke
Kerk van Nederland tot een nieuw openbaar leven is
Kernpunten
ontwaakt.”
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Zodra je drempel van het huis

Een restauratie die met vakmanschap
enerzijds, en respect voor oorspronkelijke materialen en toepassingen anderzijds, in twee intensieve bouwjaren tot
stand kwam.

op Voorstraat 16a overstapt
voel je: ‘Dit is een bijzonder
huis’. Misschien komt het door
de originele antieke plavuizen,

Geschiedenis

diagonaal gelegd in de
ontvangsthal.
De plavuizen zijn zogenaamd
‘losgelegd’, waardoor de vloer
als het ware leeft.
Via één trede naar beneden kom
je in de woonkeuken en vandaar
drie treden naar boven in de
eetkamer, vroeger ook wel
opkamer genoemd, waaronder

Het pand aan Voorstraat 16a dateert van 1649.

		
John Ruigrok en Maya Verloop
creëerden een parel aan de Voorstraat

zich de kelder bevindt.

Tekst: Helmus Wildeman.
Fotografie: Edgar de Vries.

Die niveauverschillen markeren de
vertrekken en versterken de ruimtelijkheid van het interieur. En dat
is wat het huis kenmerkt: historie
gekoppeld aan knusheid én ruimte.
Aan de eettafel vertellen Maya Verloop en John Ruigrok de geschiedenis
van hun huis, waarin het accent valt
op het verhaal over de rigoureuze
restauratie, zo’n twintig jaar geleden.

Het huis dateert van 1649. In het
monumentale boek over de Voorstraat:
‘Van karrenspoor tot klinkerweg’ staat
de historie van eigendom en gebruik
in grote lijnen beschreven. Daaruit
blijkt dat er aanvankelijk een bakkerij
was, geëxploiteerd door verschillende eigenaren die met hun gezinnen
de panden ook bewoonden. De nog
steeds bestaande kaaskelder, nu vooral
gebruikt als wijnkelder, herinnert aan
de kaasmakerij die hier ooit ook was.
Het perceel Voorstraat 16, bouwkundig
nauw verwant aan 16a kent een historie
als herberg, stal en later ook weer bakkerij.
In 1822 is Voorstraat 16a naar achteren uitgebouwd, wat is aangegeven op
een inscriptie in de muur. Het is ook
te zien op de plek waar de bedsteden

De authentieke stalramen zijn in
binnenmuren verwerkt

Verbouwing
Als je een oud pand in stijl wilt verbouwen, maak je het jezelf niet gemakkelijk. Om maar een paar problemen te
noemen:
l Het blootleggen van oorspronkelijke muren en vloeren en die zo
natuurgetrouw mogelijk in hun oude
staat terugbrengen, maar wel passend
bij (het comfort van) deze tijd. Karrenvrachten vol hardboard, tapijt en
behanglagen op betengelde muren zijn
weggehaald.
l Het hergebruik van ornamenten,
hang- en sluitwerk, stenen en dakpannen. Stenen en dakpannen moesten
worden afgebikt, een hels karwei.

Comfortabel wonen in een monument
waren getimmerd, precies op de grens
van het oudste huis en de aanbouw.
Maya Verloop bewoont het pand
sinds 1988. Samen met John Ruigrok,
bouwkundige met een bijzondere
interesse in restauratieve bouw koopt
ze in 1993 zowel Voorstraat 16a als
16. Aankoop van alleen no. 16a was
geen optie, daarvoor waren de panden bouwkundig te zeer met elkaar
verbonden. Direct nadat zij de panden
hebben verworven, maken Maya en
John een plan om ze
grondig en in stijl te
renoveren.
Eén en ander in
overleg met Monumentenzorg, want de
huizen zijn inmiddels Rijksmonument
geworden.
Als de klus in 1995 geklaard is trouwen Maya en John. Die trouwdag is
tevens een soort kroon op hun werk!

Overigens zijn alle 7.000 dakpannen
opnieuw gebruikt en sieren het dak van
no. 16 en no 16a.
l Het opsporen van oude bruikbare
materialen bij aannemers en speciale
adressen, zoals het Centraal Station in
Amsterdam waarvandaan John houten
dakdelen op de kop kon tikken die als
vloerdelen zijn gebruikt.
l Het ‘rechttrekken’ van de gevel.
Door het oorspronkelijk los leggen van
de stenen waren bollingen of bulten in
de muur ontstaan. Door een ingenieuze kettingconstructie werden deze
bulten in een aantal maanden recht
getrokken.

wisten waarvoor ze het deden en de
adrenaline zorgde voor extra energie.
Nu nog straalt het van ze af. Maya en
John zijn nog altijd erg blij dat zij de
panden van de familie
Immerzeel konden kopen.
Eén van de meest bijzondere en
ook noodzakelijke onderdelen van
het project was de restauratie van het
dak. De pannenconstructie was voor
1649 heel slim gemaakt, maar als je op
zolder was, keek je tussen de pannen
door naar buiten. Van lekkages hadden
Maya en John geen last, maar tegen
stuifsneeuw was het dak niet bestand.
Her en der was het dak van binnen
dicht gemaakt met plastic, vastgemaakt
aan de kapspanten met punaises
in alle kleuren. Toen de bekende
Noordwijkse kunstenaar Krijn Giezen
eens langs kwam om te kijken of er bij
de restauratie nog iets belangwekkends
tevoorschijn kwam, raakte hij helemaal
opgewonden van de punaises die het
plastic vasthielden: ‘Dit is echte kunst;
dit mag je nooit weghalen’. De punaises
zitten er nog.

Bewaarde bijzonderheden
In een huis als de
panden Voorstraat 16
en 16a ontkom je er bij
een restauratie niet aan
dat kapotte, vergane
en vermolmde onderdelen moeten
worden vervangen. En ook niet aan een
herindeling van de ruimte.
In no.16 moest op de begane grond
de fysiotherapiepraktijk natuurlijk wel
up to date zijn. En boven werd een
appartement afgetimmerd dat nog
steeds zeer in trek is bij zijn huurders.

In de kelder
is het constant
10 graden

➤

Direct na het
verwerven van de
woningen wordt
een renovatieplan
gemaakt

Kernpunten
De
kaaskelder is nog immer aanwezig.
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John en Maya en hun twee dochters wonen hier met veel plezier.

Maar de grootste opoffering is
toch wel om je twee jaar, naast je
baan, volledig te wijden aan het
project: geen vrije tijd en uitjes, geen
vakantie, geen vrije weekenden. Maya
en John zien trouwens zonder een
greintje spijt op die periode terug. Ze

Kernpunten
De oude ijskasten doen dienst als
provisiekast.
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KERNJOURNAAL
KERNJOURNAAL
Een ac tiviteit
Een acvativiteit
n
va n
De kast die de
ingang naar de
onderduikruimte
camoufleerde.

➤ Maar er is ook van alles

Internationale keuken
met een 'Touch of Dutch'

DUTCH! is vernieuwend, fris en toch vertrouwd!
Onze chef-kok geeft een speelse ‘Touch of Dutch’
aan dagverse streekproducten.
Preparé à table!
Bij Restaurant DUTCH! neemt u letterlijk
een kijkje in de keuken.
Veel gerechten worden aan uw tafel bereid en geflambeerd.
Reserveren via www.dutchnoordwijk.nl (online)
of via 071 367 68 54

Kernpunten
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gebleven zoals het was.
De ijskasten met de zware
houten deuren ogen
prachtig, maar de staven ijs
die erin moesten worden
gelegd, worden niet meer
geleverd. Daarom doen ze
dienst als voorraadkasten.
De kelder is er nog steeds
en heeft een constante
temperatuur van 10 graden.
De pomp van no. 16 is
behouden en is in 2015
origineel gerestaureerd,
deze blijkt nog steeds te
functioneren, tot grote
vreugde van John.
De stalramen hebben een
plaats gevonden in de vele
muren die de panden hebben
en ogen heel authentiek.
Het glas van de ramen in de
gevels is grotendeels meer
dan 100 jaar oud en als er een
ruit moet worden vervangen,
gebeurt dat met
‘oud glas’.
De kast die de
ingang naar de
onderduikruimte
van Freddy
Heineken (Zie: ‘ Dossier
Binnen Bij …’, boek
verschenen t.g.v. het 25-jarig
bestaan van De Oude
Dorpskern) camoufleerde is
er nog wel, maar is meer een
gadget dan een stukje antiek.
Het uilegat of ulegat is er

Muziek Verlicht Binnen

ook nog. Deze opening in
het huis was vroeger bedoeld
om uilen vrij baan te geven
om het ongedierte in het
huis op te ruimen. Wat een
vondst! Maar hierin is al heel
lang geleden een ruitje gezet,
gewoon in de mortel.

Woongenot
Kun je plezierig wonen
in een monument? Maya,
John en hun twee dochters
Britt (19) en Puck (14) zijn het
levende bewijs dat dat heel
goed kan. Hun slaapkamers
zijn ruim en bepaald geen
standaard vertrekken met de
oude balken die het plafond
vormen en de originele
kastenwand ouderwets
gezellig. Beneden lopen
kamers keuken en hal in
elkaar over, waardoor alles
heel ruim oogt. Hoewel het
tuintje aan de achterkant er
goed uitziet, zouden
ze heel graag wat
meer meters willen
hebben.
Maar wat bij Maya
en John en hun
kinderen overheerst is dat
ze in een huis wonen dat
helemaal naar eigen wensen
en inzichten is verbouwd
en ingericht. Het is in alle
opzichten hun eigen huis
geworden.

Het sfeervol verlichte Lindenplein vormde het vertrekpunt van de optocht.

Torenklimseizoen 2016
van start

Afgelopen jaar werd alweer de 5de editie van
Muziek Verlicht Binnen, met als hoogtepunt de optocht met de Kerstman in arrenslee, georganiseerd.
Het evenement werd verplaatst naar het feeërieke
en intieme Lindenplein. Op een groot podium waren
verschillende optredens en kon de Kerstman met
zijn elfen worden verwelkomd. Voor de papa's en
mamma's, oma's en opa's werden in sfeervolle kramen heerlijke hapjes en drankjes geserveerd en voor
de kinderen natuurlijk warme chocomel. Het geheel
werd opgeluisterd met muziek, lichtstaafjes, fakkeldragers en wederom de Lichtengel met haar Heer.
Helaas werd het publiek net als in 2014 uitgedaagd
de regen en wind te trotseren. We zagen veel opgewonden maar vooral blije kindergezichtjes. Onder
het gebeier van de beide Jeroens en met Kerstband
't is Keun aan kop vertrok de stoet. Bijzonder was
het treffen met de ouderen van WZC Jeroen.

Muzikale kerstwandeling
wederom succesvol

31 maart werd in de Oude Jeroenskerk onder grote
belangstelling het Torenklimseizoen officieel door wethouder
Fles, die de burgemeester verving, geopend.
Voorafgaand aan de opening werden er veel cadeautjes
uitgedeeld. Eneco schonk uit het Lugterduinen fonds twee
mooie verrekijkers voor op de toren, Peut schonk de opbrengst
van Tank en Schenk, John Asselbergs overhandigde een vlag
en de Voedselbank kreeg € 1250.- (de opbrengst van de
levende kerststal en de oliebollenklim). Een gezellige borrel
sloot het geheel af.
De opbrengst van de kerstwandeling werd overhandigd aan Mily
Lakeman, coördinator van Vluchtelingen werk Zuid Holland.

Freddy Heineken
zat hier tijdens de
oorlogsjaren
ondergedoken

De vlag met het logo '150 jaar badplaats' wordt overhandigd.

De Muzikale Kerstwandeling van afgelopen december is
opnieuw een groot succes geweest. Ruim duizend deelnemers
hebben weer kunnen genieten van optredens op zo'n 35 locaties
in de oude dorpskern en dat heeft geresulteerd in een extra
grote opbrengst voor het goede doel van dit jaar: Vluchtelingenwerk Zuid-Holland Noord. Het bedrag van €3.000 werd dinsdagmiddag 19 januari in Hotel Royal overhandigd aan coördinator Mily Lakeman en enkele medewerkers. Met enthousiasme
gaat het organiserend team weer een inspirerend programma
bedenken voor de tweede zondag in december 2016.
Dat zal dan tevens het sluitstuk vormen van de festiviteiten
Kernpunten
rondom Noordwijk 150 jaar badplaats.
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Voorstraat 50A | Postbus 101 | 2200 AC Noordwijk ZH
T 071 366 0660 I WWW.LUIJER.NU
De betere stoffeerders maken het!
tapijt - laminaat - PVC vloeren - vinyl - marmoleum
zonwering - shutters - horren - vloerkleden - gordijnen - behang - verf

Voorstraat 50A | Postbus 101
2200 AC Noordwijk
T 071 366 0660 | www.luijer.nu

NOORDWIJK
Lindenplein 7, tel: (071) 361 67 31, e-mail: noordwijk@bergenberg.nl
W W W. B E R G E N B E R G . N L
Kijk op onze site voor actuele acties en aanbiedingen

Hof van Holland
heropent zijn deuren
koffie - lunch - borrel - diner
dinsdag t/m zondag vanaf 10.00 uur

Wist u dat:
- Wij een stichting zijn zonder winstoogmerk
- Wij lokale goede doelen steunen
- Wij grote spullen kosteloos bij u ophalen
- Wij ook huizen bezemschoon leeghalen

kringloopwinkel
noordwijk
- Wij gevestigd zijn in de
Van Limburg Stirumstraat 48
- Wij open zijn op woensdag en vrijdag
van 14.00 tot 17.00 uur
donderdagavond van 18.00 tot 21.00 uur
en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur
www.kringloopwinkel-noordwijk.nl
tel nr: 06-33 89 04 12

Voorstraat 79 Noordwijk
071 7600095 - www.hofvanhollandnoordwijk.nl

