Voorstraat 83 is. Ernaast, op het tegenwoordige Voorstraat 85, is op dat moment
een herberg gevestigd, De Swan. De naam van deze herberg is nog terug te
vinden in de Zwanensteeg (die dus eigenlijk de Zwaansteeg of Zwanesteeg zou
moeten heten, maar in elk geval niet Zwanensteeg). Uit de beschrijving van
het pand in de akte van 1647 valt op te maken dat het huis dan geen achteruitgang heeft. Interessant voor dit verhaal is evenwel een tweetal transacties
inzake de naastgelegen herberg De Swan. In 1662 wordt deze herberg gekocht
door Gijdion Pijaet (3) . Aan de Zuid-Oostzijde grenst de herberg dan aan het
terrein van Willem Floriszoon Wassenaer, wat verderop in de Zwanesteeg.
Een jaar later, in 1663, verkoopt Gidion Paet De Swan aan zijn moeder, Anna
de Maecker, weduwe van Markus Pijaet. Volgens de akte (4) bij deze laatste
verkoop grenst de herberg aan de Zuid-Oostzijde aan het bezit van Mr. Gerrit
van Loon “met het gekochte kleine stalletge en gang hier achter”. De aktes
wijzen aldus betrekkelijk nauwkeurig op het ontstaan van het poortje van Van
Loon rond 1662. Aan de rollaag in de muur is te zien dat deze ooit een stukje
hoger is gemaakt. Het zou kunnen dat de muur tezelfdertijd is verhoogd. Uit
de schriftelijke bronnen is dat echter niet op te maken. Het onderste stuk van
de muur zou dan nog ouder zijn. Jammer genoeg heb ik daarover (nog) niets
kunnen vinden.

kernpunten... 51

Het poortje gaat dicht
In 1831 komt het huis in handen van Willem L. Hoorn (5) ontvanger der directe
belastingen en accijnzen, die op dat moment ook Voorstraat 85 bezit. In 1849
laat deze Willem Hoorn drie panden in het openbaar verkopen waaronder
Voorstraat 83 en Voorstraat 85 (6). Uit de kadastrale aanduidingen bij de veiling
blijkt dat een deel van het terrein, behorende bij Voorstraat 83 dan bij Voorstraat
85 is getrokken, en wel de strook die Voorstraat 83 met de Zwanesteeg verbindt.
Aannemelijk lijkt dan ook dat het poortje van Van Loon is dichtgemetseld in
de jaren tussen 1830 en 1849. Het ‘geliefkoosde recht’ van een achteruitgang
is daarmee verloren gegaan.
Epiloog
Een achterom ten behoeve van Voorstraat 83 is er overigens toch weer gekomen, zij het pas een kleine eeuw later. In de jaren twintig van de vorige eeuw
is opnieuw een achterom tot stand gekomen, nu via de achterzijde van de tuin
en dan achter het terrein van Voorstraat 85 langs. De poort aan de Zwanesteeg
dateert van omstreeks 1950.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

De Flora van Noordwijk. Uitgave van de Vereniging voor Natuur- en
Vogel bescherming “Noordwijk”, november 1978.
Rechterlijk archief Noordwijk Nr. 174
Idem Nr. 177
Idem Nr. 178
Not. vóór 1843. Inv. Nr. 6320A/31
Kadaster Den Haag Deel 126/55
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de voorkeur aan een vochtige, warme, zonnige plaats.
Muurvaren - Asplenium ruta-muraria Een klein varentje met
donkergroen blad dat ook in de winter groen blijft. Dit plantje
komt vaak samen voor met muurleeuwenbek. Andere varentjes
groeien op vochtige, schaduwrijke muren, maar deze komt ook
op zonnige muren voor.
Steenbreekvaren - Asplenium trichomanes De steenbreekvaren komt het meeste in Limburg en langs de grote rivieren
voor. Zij groeit hier op oude vochtige noordmuren. De
bladeren van dit karakteristieke varentje hebben een zwartbruine bladspil met twee rijen lichtgroene deelblaadjes.
De tongvaren en de steenbreekvaren zijn vroeger door mijn vader toegepast in
de tuin en hebben waarschijnlijk vandaar de sprong naar de muur gemaakt. De
muurvaren echter heeft zelf zijn weg gevonden. In de in 1978 gepubliceerde
Flora van Noordwijk (1) wordt de Zwanensteeg vermeld als vindplaats van
muurvaren (plaatselijk zeldzaam). Aldaar stond eertijds een muur langs het
vroegere terrein van Konijnenburg & Mark. Die muur heeft inmiddels plaats
gemaakt voor de Florahof. Onze muurvaren is nu plaatselijk nog wat zeldzamer geworden.
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De stenen vragen
De muur verenigt de nuttige functie van erfscheiding aldus met een aangename
bijdrage aan de tuin. Wie de muur goed bekijkt ziet echter ook een dichtgemetseld poortje. En zo vanzelfsprekend als een muur twee erven scheidt, zo
intrigerend is zo’n dichtgemetseld poortje. Het roept vooral vragen op. Waarom
was hier een doorgang nodig? En waarom moest die doorgang dan weer dicht?
In deze bijdrage wordt een antwoord gezocht op deze vragen aan de hand van
schriftelijke bronnen. Dankzij het onvolprezen werk van Herman Schelvis en
Floor ‘t Hooft zijn veel oude aktes inzake de Voorstraat toegankelijk gemaakt
voor een breder publiek. Dit bronnenonderzoek zou eigenlijk nog aangevuld
dienen te worden door een ‘stenenkenner’ (misschien wordt dit ooit nog een
vervolgverhaal?). Maar ook de onderzochte aktes lijken al een plausibel beeld
te geven van de historie van dit ‘versteende poortje’. Dit verhaal illustreert de
hang van bezitters van een huis naar een achterom. Of, zoals een makelaar
het eens uitdrukte: “Een achteruitgang blijkt een geliefkoosd recht te zijn dat
niet ieder tot zijn bezit heeft”. Dit gold ook al in het Noordwijk van de zeven-

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 oktober
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.
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tiende eeuw.
Het poortje van Van Loon
Het verhaal vangt aan vlak voor het einde van de tachtigjarige oorlog (15681648). Volgens een akte van 5 mei 1647 (2) is Gerrit Philipszoon van Loon dan
door een woningruil eigenaar geworden van het perceel waar tegenwoordig
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Strijkkwartet in “S”.De S staat voor Sassenheim. Het kwartet speelt al zo’n
twaalf jaar met elkaar, waarvan in de laatste drie jaar minstens eenmaal per
week. Bij het optreden op de tuinmarkt valt Annemarie van Vliegen in voor
John Wakelkamp.
De cellist is Sjoerd Gelsema , Jan de Jongh alt-violist en Kathy de Jongh, violiste.
Zij spelen licht klassiek, passend voor de tuindagen.
The Womans Club of Monday Singers. Een dameszangkoor, opgericht door
een aantal dames, die elkaar op een maandagavond sportclub hebben ontmoet.
Ze oefenen veel en zijn als buitenlanders actief in en rond Den Haag., o.l.v.
Mary Carmichel.
Oud Hollandse liedjes worden ten gehore gebracht door een dameskoor o.l.v.
Lia Verhard. Deze liederen zijn speciaal voor de tuinmarkt ingestudeerd. De
dames treden al jaren op tijdens de Kerstmarkt in de Grote Jeroenskerk.
Ierse gitaar met zang. De heer Fonteine en Hendrik Jan Teerink trekken tijdens
de tuindagen als twee troubadours over de markt. Zij zingen ierse liedjes en
begeleiden zichzelf op de gitaar.
De Grote of St. Jeroenskerk. Jaco van leeuwen is de vaste organist van deze
kerk. Hij zal het fraai gerestaureerde Knipscheerorgel bespelen. Hij is een
zeer bekend musicus en geeft vele concerten. Samen met zijn vrouw ook een
goede zanger.
Night Force. Het geluid op de muziektent wordt tijdens de tuinmarkt verzorgd
door Dirk Barnhoorn met assistentie van Sjaak van Noort.

Het verhaal van een oude muur
Paul de Mooij

W

ij wonen op Voorstraat 83, ingeklemd tussen grotere buren. Onze tuin
wordt daardoor omsloten door relatief veel steen. Het Hof van Holland zorgt
voor de grootste muurpartij en soms ‘s avonds voor een bijzondere tuinverlichting als
de gordijnen van de eetzaal open blijven. De achtermuur dient vooral als steun voor
de klimhortensia’s. Maar dit is het verhaal van de blikvanger tussen Voorstraat 83 en
Voorstraat 85, een oude muur met warme kleuren die behoorlijk uit het lood staat.
In Groei & Bloei van september 2000 stond een interessant artikel over muurplanten. Een goede aanleiding om de muur eens aan een nader onderzoek te
onderwerpen. Al kijkend naar de muur las ik in Groei & Bloei’:
Tongvaren - Asplenium scolopendrium De groenblijvende tongvarens met hun
mooie, lichtgroene bladeren komen (zeldzaam) voor op vochtige
plaatsen in bossen, beschaduwde greppels en vochtige oude muren. Tongvarens komen vooral voor op muren van niet-katholieke
kerken. Dat heeft niets te maken met hun voorkeur voor een bepaalde godsdienst, maar met het al dan niet stoken van de kerken.
Een katholieke kerk wordt ook vaak door de week gebruikt en dus
verwarmd. De muren zijn daardoor droger en de tongvaren geeft
de voorkeur aan vochtige.
Muurleeuwenbek - Cymbalaria muralis Dit is een van de meest voorkomende
muurplanten. Hij bloeit van het vroege voorjaar tot de herfst met heel kleine,
leeuwenbek-achtige bloemetjes. Als de plant is uitgebloeid, worden er vruchtjes
gevormd, die door de steel die aan de vrucht zit, teruggebogen
worden naar de muur. Hierdoor worden de vruchtjes tussen de
stenen geduwd. De plant komt oorspronkelijk uit de bergen
rond de Adriatische zee maar voelt zich hier bijzonder thuis op
oude, verweerde muren en andere stenige plaatsen. Ze geven
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VAN DE VOORZITTER

M

axima plant bomen in Keukenhof. Waarom moet nou juist zij bomen plan
ten in een bollentuin ? Waarom heeft zij geen herfstbloeiende crocussen geplant
of een ander zomer bloeiend bolgewas ?

Geo. W. Aten

Bomen planten doe je in Boskoop waar ze verhandeld worden en bolgewassen plant je in de bollenstreek en zeker in de Keukenhof of je doopt daar een
nieuwe tulp die naar je genoemd is! (Ik moest als oud bollenkweker dit even
recht zetten want juist bloembollen kan je overal planten en bomen niet.)
Over bloembollen gesproken ik denk dat dit het juiste moment is om even
terug te komen op zomerbloeiende bol- en knolgewassen in dit speciale Tuinennummer.
Ik begin dan met de Acidanthera murielae (Abessijnse gladiool) met zijn welriekende, stervormige witte bloemen met paars hartje, die 5 cm groot kunnen
worden met soms wel zes tot acht bloemen per steel, bloeiend in aug/ sept.
Dan komen de Alliums (sieruien), alhoewel de meeste soorten reeds in juni
uitgebloeid zijn. Wat te denken van de vele variëteiten van de Begonia, te
verkrijgen in alle kleurschakeringen, bloeiend tot diep in de herfst. Dan krijgen we de Canna (bloemriet) met de groenbladige soorten ‘Bonfire’(oranje),
‘President’ (scharlakenrood) en ‘v.d.Schoot’ (geel) en dan de bruin/ paars
bladerige soorten zoals ‘Amerika’ (donkerrood), ‘Di Bartolo’ (donkerroze) en
Wyoming (brons/geel), allemaal statige jongens. Ook de Cyclamen mogen
niet in de zomertuin ontbreken.
De in april in de tuin geplante freesia zal in juli en augustus met zijn vele kleuren
pronken. Zo ook de Galtonia candicans (Kaapse hyacinth) doet het erg goed
op wat schaduwrijke plekjes en bloeit van juli tot september. Over Gladiolus
(gladiool) hoef ik een echte Noordwijker niets meer te vertellen. De meeste nu
nog voorkomende handelssoorten werden hier gewonnen en van hieruit over
de gehele wereld geëxporteerd.
Ik eindig dit verhaaltje met de Tigridia (Tijgerbloem) een half tropisch knolgewasje dat het hier erg goed doet met zijn prachtige grote felgekleurde
bloemen.
Er wordt momenteel ten onrechte te weinig aandacht besteed aan deze kleine
zomerbloeiende bollen/knollen. Kijk goed rond op onze Tuinmarkt onder de
Linden, ik weet zeker dat zij er ook zullen zijn.
Ik wens U als bezoeker en ook al onze medewerkers een paar prachtige Tuindagen toe met een zonnetje, een muziekje, een hapje en vooral veel tuingenot

Zomermarkt “Onder de Linden” en
Open Tuindagen
op
zaterdag 16 juni, 10 - 17 uur
zondag 17 juni, 11 - 17 uur
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Beschrijving Open Tuinen
DE MARKTKRAAM VAN DE VERENIGING “DE OUDE DORPSKERN”
Hier zullen aardige 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.
1. 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.
2. FAMILIE TRIMBOS,VOORSTRAAT 64
Ingang via de grote, groene poort. Let op: de tuin is alleen op zaterdag open.
Hoewel de tuinen aan dit stuk van de Voorstraat niet zo diep zijn, grenzen ze
allemaal aan de grote tuin van de “Lindenhof”. De bomen van de “Lindenhof”
vormen een prachtig decor en geven de tuinen daardoor extra diepte, maar
ook beslotenheid. In dit vergezicht neemt de toren van de St.Jeroenskerk een
unieke plaats in.
De tuin van de familie Trimbos werd in 1988 ontworpen in samenwerking met
de groengroep uit Boskoop, waarna het oorspronkelijke plan in fases werd uitgevoerd. Uitgangspunten bij het plan waren een tuin, die niet in een oogopslag
is te overzien, diverse terrassen om op alle tijdstippen van de dag van de zon te
kunnen genieten, het benadrukken van de eeuwenoude muur, die de tuin een
karakteristieke charme geeft en veel bloeiende planten, zodat er in elk jaargetijde
wel wat te genieten valt. De beplanting van het oorspronkelijke plan is in de
loop der jaren steeds weer aangepast: soorten die niet goed gedijden werden
vervangen en door vorst geslagen gaten, aangevuld met eenjarigen.
Vanaf het terras gaan er een paar treden naar beneden tot het tuinniveau. De
indeling met de afscheiding van haagbeuk en rozenpoortjes om de kruidentuin
zorgt voor het gewenste speelse en afwisselende effect. Doordat een deel van
het huis uitspringt geeft dat van binnen uit wisselende zichtlijnen. Links en
rechts van het middenterras liggen plantvakken op verschillend niveau. Aan
het eind van de middenas staat, uitnodigend tegen de muur, een grote bank aan
weerszijden geflankeerd door twee bolcatalpa’s. Het is een verrassende tuin,
die vooral in de zomer door de voorliefde voor veel bloemen een weelderige
sfeer uitstraalt.

Optredende musici.
Zaterdag 16 juni
Draaiorgel Krul.
De vader van de huidige orgeldraaier is in 1928 gestart met dit straatorgel nu
laat zijn zoon wekelijks in Noordwijk het nieuwste repertoire horen.
Klassiek viool
wordt gespeeld door Judith Groenewoud, 19 jaar uit Noordwijk en Harra
Ravestein 17 jaar. Zij hebben beiden al jaren les van Henny Briërre te Leiden .
Cecile v.d. Bent, de jongste van het trio, is 15 jaar en komt uit Katwijk. Zij gaat
wekelijks voor lessen naar het conservatorium in Amsterdam. Dit drietal gaat
een mooie toekomst tegemoet.
Kindervoorstelling:
Poepoe de Clown en Ricardo de Goochelaar verzorgen een voorstelling met
als thema “Fleurige Kleuren”.
Wonderfool Entertainment
uit Leiden o.l.v. Henk Riezenbos verzorgt verschillende acts, zoals de kindervoorstelling en Figuratie (mime) b.v. Rembrand op marmeren zuil, de bomendokter of archeoloog. Wij laten ons twee dagen verrassen door zijn groep.
The Clover Bluegrass Boys.
Spelen op de tuinmarkt folk, bluegrass muziek. De band is 25 jaar geleden op
gericht door de gebroeders van Klaveren, vandaar de naam Clover Boys. Er zijn
nu vier muzikanten uit de bollenstreek. In Noordwijk o.l.v. Chiel Hekkens.
Japanse Bamboefluit.
Kees Kort heeft door zelfstudie dit instrument leren bespelen. Hij is al sinds
1989 experimenteel bezig. Heeft vorig jaar in Japan een cursus gevolgd. Hij
geeft les in Katwijk.
Het Shanty Koor
bestaat voornamelijk uit mannen. Dit koor is als grap ontstaan uit de “Seaside
Singers”. Zij treden bij menige festiviteit op met zeemansliederen. Het koor
bestaat 1½ jaar en is 27 man sterk. De dirigent is Anneke Houwaard. Er wordt
zelfs gedacht aan het maken van een CD.
Vijf op de schaal van Rigter.
Als Noordwijker treedt Bob ook dit jaar
weer met plezier op voor de ver. De
Oude Dorpskern”. Hij heeft een goede
naam opgebouwd als tenorsaxofonist
en is samen met zijn zoon Simon een
succesvolle combinatie. Even belangrijke
medemusici zijn Han van Ree, piano
en keyboard, bassist Hans de Waard en
drummer Rob Engels.

3. FAMILIE JANSEN-CRIJNS, VOORSTRAAT 47
Ingang poort aan achterzijde, Offemweg . Let op: alleen zondag geopend.
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Nathalie Mulder, textielvormgeving. Haar werkzaamheden op het gebied van
textielvormgeving bestaan uit het ontwerpen van kleurrijke expressieve doeken,
het bewerken van textiel en het ontwerpen van nieuwe stoffen.
De R.K. Kerk St. Jeroen. Van Limburg Stirumstraat
Deze kerk, gelegen aan de Westkant van het Lindenplein, is tijdens de markt
te bezichtigen. De toren staat op het ogenblik in de steigers.
Familie Scholten, Nieuwe Zeeweg 3.
Hier exposeert Lenie Venne met beelden van steengoed.

Muziek Tuinmarkt 2001
ZATERDAG 16 JUNI
10.00 uur - 11.00 uur		
Op de markt		
Krul – draaiorgel
11.00 uur - 12.00 uur		
In de Grote Kerk
Jaco van Leeuwen,
orgel 11.00 uur – 12.00 uur		
Muziektent		
Klassiek
Viool
								
Judith
Groenewoud
									
Harra
Ravestein
11.00 uur - 15.00 uur		
Op de markt		
Ierse gitaarmuziek
met 										
		
zang
12.00 uur - 13.00 uur		
Muziektent		
Kindervoorstelling
									
Poepoe de Clown
									
Ric.
De Goochelaar
13.00 uur - 14.00 uur		
Muziektent		
The Clover Bluegrass
Boys
14.00 uur - 17.00 uur		
Op de markt 		
Boys
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11.00 uur - 12.00 uur		
Muziektent		
Strijkkwartet in “S”
11.00 uur - 14.00 uur		
Op de markt		
Ierse gitaarmuziek
									
met
zang
11.00 uur - 17.00 uur		
Op de markt		
Levende kunst figuratief 12.00 uur - 13.00 uur		
Muziektent		
Kindervoorstelling
13.00 uur - 14.00 uur		
Muziektent		
The Clover Bluegrass
Boys
14.00 uur - 17.00 uur		
Op de markt		
Boys
14.00 uur - 15.00 uur		
Muziektent		
The Womans Club

Deze 9 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. FAMILIE GROENEWOUD, HEILIGE GEESTWEG 44
Vanaf het terras, achter het huis, heeft men een mooi overzicht over de diepe
tuin. De tuin is volledig beplant met heesters, bomen en planten. Kleine paadjes slingeren erdoorheen en geven je het gevoel, alsof je door een grote border
loopt.
Achter de vijver, onttrokken aan het oog door bamboe, ligt een zonnig terras en
tuinhuis. Er wordt veel zelf gekweekt en gestekt. Maar ook met tuinvrienden
worden planten uitgewisseld of onderweg op reis gekocht. Dit geeft de tuin
jaarlijks een ander aanzien.
Tussen de vele bijzondere, vaste planten, worden ‘met de franse slag’ éénjarigen gezet. Hierdoor is een grote verscheidenheid in soorten aanwezig, die
bovendien veel vogels en insecten aantrekt, waaronder prachtige vlinders. Het
is een tuin, die regelmatig van kleur verandert, omdat er steeds wat anders
in bloei staat.
5. FAMILIE LINDHOUT, Wilhelminastraat 30
Aan deze zijde van de Wilhelminastraat stonden oorspronkelijk een tiental huizen met elk een achtertuin van zo’n 100 meter lengte. Dit is nog de enig overgeblevene 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 opgekweekt, 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 achteraan, 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 huidige 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
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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. FAMILIE HECKMAN-BRAUN, St. Jeroensweg 65
Let op: alleen op zaterdag.
Huize Winterrust is door de grootvader van de beide zussen als bewoners.,
stevig gebouwd, want dit jaar is het precies één eeuw oud. Vandaar een goede
reden om ook de andere tuin op nr. 65 te kunnen bezoeken.
Via de oude oprijlaan met een, sinds kort aangeplante taxushaag, bereikt u
de achtertuin.
Het laatste gedeelte hiervan is afgescheiden door een rode beukhaag, waarachter buxusvakken met Vinca en Hortensia’s.
Een groot zonneterras met de gele roos Polka en de druif ‘Boskoops Glorie’,
begrensd door een geelgrijze border en varentuintje.
Wat dieper gelegen , de vijver met de grote Crambe en diversen soorten Irissen
en Sisyrinchium. Via paadjes, die zijn gemaakt van al het puin van de verbouwing, komt men op het achterterras, omringd door een grote laurierhaag en
een oude Taxus. Achter in de tuin verschillende, gemengde bloemenborders.
De vooral groene tuin, met veel schaduw wordt gedomineerd door de grote
oude Meidoorn.
8. OPENBARE TUIN AAN DE IJMUIDERSTRAAT
Naar een idee van de “Tuinclub Noordwijk” en na veel overleg met de gemeentelijke plantsoenendienst werd er in 1997 een begin gemaakt met de renovatie
van een oud en verkommerd parkje aan de IJmuiderstraat. Besloten werd een
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 symmetrisch 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’.
9. TUIN FAMILIE MOURITS, Molenstraat 29
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Deze tuin heeft in de Molenstraat een verrassend effect, omdat hij iets naar
achteren ligt en er bovendien weinig tuinen in deze straat zijn.
De tuin is vijf jaar geleden aangelegd en er is gekozen voor een speels geheel
met veel bloeiende planten en struiken, zodat er vanaf maart tot laat in de
herfst iets te zien is.

KUNST RONDOM DE TUINMARKT
Ook dit jaar is het fijn, dat we weer een aantal kunstenaars bereid hebben gevonden,
om tijdens de tuinmarkt te exposeren. Een aantal van hen zijn leden van de vereniging
beeldend kunstenaars, “INSTOCK “ te Oegstgeest.
Presentatiekraam Lindenplein van de Vereniging ”De Oude Dorpskern”
Familie Tuyn, Voorstraat 48
Ook dit jaar geven de altijd gastvrije Annette en Peter Tuyn een aantal kunstenaars de gelegenheid om in hun huis te exposeren. Altijd een feest er even
binnen te kijken.
De kunstenaars dit jaar zijn:
*
MARIJKE GABRIËLSE- WITTE, realistische en fantasiewerken in
acryl.
*
JANINE LAMERS, schilderijen in tempura, etsen en litho’s
*
KOEN MERTENS, keramiek en bronsplastieken
*
BAS MILLENAAR, schilderijen
*
MARIT MÖLLER – VAN ES, werken in aquarel en tempura
*
ROBERT VAN NIMWEGEN, design lampen en meubelen.
*
JOANNEKE PRINS - GREEP, “ boetseersels”
*
NEL RUYGROK - WITTE, werken in olieverf en aquarel
*
BRIGITTE WAWOE, beelden in steen en brons voor binnen en in de
tuin; 		
figuratief en abstract.
*
YLONKA WELLER – VON ZEPPELIN, bloemen in acryl en olie
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.
Drieluik Antiek, Voorstraat 57
Een antiekwinkeltje, leuk om in te snuffelen naar mooie spulletjes, zoals antieke
sieraden, tafelzilver en kleine meubelen.
Portrettekenen.
Ergens op de markt zal zaterdag Martin Pouw , karikaturen tekenen.
Familie Berntsen, Voorstraat 59
Andrea van Dongen – Mulder maakt, exposeert en verkoopt zilveren ringen,
colliers en antieke kralen van glas, de “duizend bloemen kralen”.
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 werken van Truus Serdijn. Het thema
van haar werk is Lente, acryl op papier, figuratief en abstract.
Voorheen Galerie “De Linde”, Voorstraat 107
Tijdens de tuinmarkt is er een expositie van de schilderes Els Wesseling; beschilderde zijden doeken hangend aan een bamboestok. Dieren spelen een
belangrijke rol in de voorstelling. Titel van de expositie is Wanen in Wanen.
Winkel / Atelier van Joop Rozendaal, Voorstraat 82
Hier exposeert Joop zijn zeefdrukken en schilderijen; veel tulpmotieven.
Bloembollenbedrijf van Eeden, Voorstraat 114 / 116
Dit authentieke Noordwijkse bollenbedrijf is nog steeds in gebruik en ook dit
jaar weer te bezichtigen. Bovendien exposeren hier:
· Marijke van Dooren met beelden. Altijd op zoek naar combinaties van materialen, maakt zij gebruik van een bepaalde geheimzinnigheid, die van het contrast
uitgaat en het hoofdthema, zijnde de menselijke beperking, versterkt.
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met kattekruid, riet en struikrozen, met in het midden een plataan.
Via de pergola bereikt men de romantische tuin, met o.a. veel tijm, lavendel,
rozen, platanen, hosta’s, rododendron, hortensia, Koreaanse dennen en fruitbomen. Door de diverse niveauverschillen en verschillende paden heeft de tuin
een verrassend en spannend karakter. De natuurlijke vegetatie, rozenbottels
etc. heeft evenzo ruimte gekregen.
Ondanks de invloed van de zee, is men zeer geslaagd in het creëren van een
bijzondere tuin in het duinlandschap, waar normaal alleen helmgras en rozenbottels groeien.

Bij toeval is er in de voortuin een waterput ontdekt. Deze is weer opgemetseld
en in gebruik genomen. In de achtertuin zijn meerdere terrassen, zodat er altijd
in de zon of schaduw gezeten kan worden. Er wordt ook veel met potplanten
gewerkt.
De tuin is de hobby van mevrouw Mourits. De mooiste tijd vindt zij het voorjaar,
omdat het wonder van de natuur dan het grootst is.
Het huis is ± 100 jaar oud.

14. TUIN FAMILIE DE RIDDER, Schelpenhoek 1

Deze zeer goed onderhouden tuin is, speciaal door zijn grote diversiteit van
het planten assortiment het bezichtigen meer dan waard.
De tuin, die dit jaar 19 jaar oud is, is qua opbouw en lijnenspel hetzelfde gebleven. De afgesloten tuin is ontworpen in harmonie met de architectuur van het
huis, waarbij de schuinen 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.

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.

15. FAMILIE GERRITSE, Hogeweg 20,
de eerste woonark. Let op: alleen op zondag!
Achter het landgoed Offem, aan de doodlopende Hogeweg, bij de eerste woonark 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 overgehouden 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

10. TUIN FAMILIE SCHOLTEN, NIEUWE ZEEWEG 3
Ingang via de corridor tussen no.1 en no.3.

11. FAMILIE VAN DEN OEVER, DOMPAD
Ingang naast het vogelasiel op het Dompad.
Deze tuin kwam in de plaats van een parkeerterrein van het voormalige politiebureau. 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 gelukt, 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 allerhande 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.
12. 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 beplanting 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..
In 1998 is, om niet winterharde planten te laten overwinteren, een serre gebouwd.
Aan de noordzijde van het huis zijn plantenbakken gemetseld met daarin doorbloeiende heesterrozen ‘Red Meidiland’, gecombineerd met hortensia’s.
13.TUIN FAMILIE BENDER, Beethovenweg 48
Let op: alleen op zondag.
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De Zandhoeve dateert uit 1939. Het huis is gebouwd op een duintop, waardoor
het huis verschillende niveaus heeft. De originele duintuin is in 1994 geheel
opnieuw ontworpen en is nu een mengeling van een cottagetuin en duinvegetatie. De voortuin is over de gehele breedte doorkruist door een pad van
Oudhollandse tegels, waalklinkers en castlestones. Het entreepad is begroeid
te bloeien.
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ROUTE OPEN TUINEN
.Marktkraam
‘De Oude Dorpskern’
1. Tuin Grote of St.Jeroenskerk
2. Tuin familie Trimbos
Voorstraat 64, (alleen op zaterdag)
(ingang via de grote, groene poort)
3. Tuin familie Jansen-Crijns
Voorstraat 47. (alleen zondag)
Ingang Offemweg achterkant
4. Tuin familie Groenewoud
Heilige Geestweg 44
5. Tuin familie Lindhout
Wilhelminastraat 30
6. Tuin familie Brands-Braun
St.Jeroensweg 63
7. Tuin familie Heckman-Braun
St. Jeroensweg 65,
(alleen zaterdag)
8. OpenbareTuin IJmuiderstraat
9. Tuin familie Mourits
Molenstraat 29
10 Tuin familie Scholten
Nieuwe Zeeweg 3
11.Tuin familie van den Oever
Dompad (tevens ingang vogelasiel)
12.Tuin familie van Cappellen
Prins Hendrikweg 34
13.Tuin familie Bender
Beethovenweg 48
(alleen op zondag)
14.Tuin familie de Ridder
Schelpenhoek 1
15.Tuin familie Gerritse,
Hogeweg, eerste woonboot na brug
(alleen zondag)
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