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binnen hetzelfde pand. 
Op de begane grond vindt u [jazeker] De Hypotheker, 

Op de eerste etage Bureau Booy.

is verhuisd

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
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Paul de Vreede, voorzitter.

Van de voorzitter
Overleg economie 
Er stonden veel projecten op de agenda, 

waarvoor veelvuldig moest worden overlegd 
met de gemeente, betrokken partijen en  
worden ingesproken in de Raad, maar er is 
eigenlijk nog niks definitief beslist: 
•  De weekmarkt op het Kloosterplein:  Over de 
 parkeercapaciteit en veiligheid voor de school.
•  De Sedos-ontwikkeling aan de Boekerslootlaan:   
 Over massaliteit en effect op de omwonenden 
 v.w.b. zichtlijnen en parkeren.
•  De ontwikkeling Kerkstraat: Over ambities 
 en aansluiting op de oude kern.
•  De Omgevingsvisie 2030: Met onze input 
 over behoud van kwaliteit in de oude kern.
•  Het parkeren: Waarbij een door  DOD zelf 
 uitgevoerd parkeerdruk onderzoek door de 
 gemeente is overgenomen als leidend.  
 Binnenkort komt de gemeente met een 
 nieuwe Parkeernota.
•  De ‘Evaluatie 25 jaar Beschermd Dorpsgezicht 
 Noordwijk Binnen1992-2017’ : Over de finale 
 opstelling van het rapport en  de presentatie 
 naar buiten met actieplannen. 
 (zie nevenstaande uitnodiging.)
•  Een lunchbijeenkomst Natuurbeleid 
 en een conferentie Kunst en Cultuur, 
 waarbij DOD vertegenwoordigd was.
•  De palen op het Jeroensplein: De politiek 
 heeft goed naar ons geluisterd en gaat 
 de palen gedeeltelijk vervangen.
•  De muziektent op het Lindenplein is 
 overgedragen aan de gemeente.
•  De commissie Sfeerverlichting is door 
 de gemeente ondersteund om met ingang 
 van volgend jaar uit te kunnen pakken met 
 een nieuwe en grotere opzet.

Het bestuur wenst alle leden, vrijwilligers 
en sponsors plezierige feestdagen en een 
goed uiteinde.

Het zomerseizoen ligt al ver achter ons, 
maar toch is het nog goed om alle vrijwilligers 
te bedanken die het Torenklimmen, de Tui-
nenmarkt en de Historische Rondwandelin-
gen gedragen en succesvol hebben gemaakt.  
De  Pompoenenmarkt is goed overgedragen 
aan Veldzicht en de Najaarslezing in no-
vember was  zeer geanimeerd en werd druk 
bezocht.

Met alle commissies en vrijwilligers is  weer  
veel overleg geweest om alles optimaal te laten 
functioneren.  Veel dank aan alle vrijwilligers 
voor hun inzet in het afgelopen jaar.

Decemberdrukte
Als Kernpunten uitkomt staan we al weer 

aan de start van een drukke kerstmaand. Om 
te beginnen de succesformule van de Muzikale 
Kerstwandeling op 10 december. Op 16 decem-
ber organiseert de Torenklimcommissie weer 
een heel bijzonder evenement: de Levende 
Kerststal op het hoogste punt van Noordwijk. 
Op 23 december vindt de Kinderkerst- 
wandeling plaats in samenwerking met  
de Stichting Kleijnkoor.  
De nieuwe formule komt in plaats van Muziek 
Verlicht Binnen en biedt voor kinderen en ou-
ders een bijzondere voorstelling op Calorama, 
gevolgd door een lampionoptocht naar de 
Oude Jeroen, waar wordt afgesloten met een 
concert van het Kinder-Kleijnkoor.
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Evaluatie 25 jaar Beschermd 
Dorpsgezicht Noordwijk Binnen
Het bestuur nodigt mede uit naam van de 
gemeente alle bewoners van de oude kern en 
leden van onze vereniging uit om de officiële 
presentatie van het rapport, incl. conclusies 
en aanbevelingen, bij te wonen op 17 januari 
2018 om 20.00 uur in Zorgcentrum Jeroen.

Paul de Vreede overhandigt bloemen als dank voor de bevlogen lezing aan Helmus Wildeman.
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Volgens Gerrit Goedhart, de huidige 
burgemeester van Noordwijkerhout,  
liggen zowel de noodzaak tot modern 
ingericht bestuur als de historische 
verwantschap ten grondslag aan het 
huwelijk tussen beide dorpen. En 
Goedhart is er trots op dat hij namens 
zijn dorp,  waar hij inmiddels 12 jaar 
eerste burger van is,  het fusieproces 
mag begeleiden.  

Eigen cultuur 
In zijn kamer in het monumentale 

gemeentehuis van Noordwijkerhout 
legt Goedhart uit dat de nieuwe 
Gemeente Noordwijk in historisch 
perspectief geen nieuws aan de 
horizon is. “Tot in de dertiende eeuw 
vormden beide gemeentes al samen 
de ambachtsheerlijkheid Northgo. 
Door een verdeling van het gebied 
tussen twee broers (Wilhelmus en 
Gerardus van Northeke, red.) werd in 
De Middeleeuwen de basis gelegd voor 
de huidige gemeentegrenzen. De fusie 
zorgt er nu voor dat de oorspronkelijke 
grenzen weer worden hersteld. Beide 
dorpen hebben natuurlijk inmiddels 
hun eigen cultuur,  maar zijn wel 
gestoeld op dezelfde roots. Ik ben 
inderdaad de eerste geweest die vanuit 

Noordwijkerhout riep om samen te 
gaan met Noordwijk. Met de historie 
in het achterhoofd en de realiteit 
voor ogen. En de realiteit is, wil je als 
gemeente serieus blijven meepraten 
in regionale ontwikkelingen,  
je echt een vuist moet kunnen 
maken.  En dat kan alleen met 
schaalvergroting. Als grotere 
gemeente heb je meer budget 
en ben je aantrekkelijker voor 
professionele medewerkers. En met 
het aantal bewoners in huis kun je 
meer daadkracht tonen in de regionale 
besluitvorming. Ik moet ook bekennen 
dat er in het tot nu toe gelopen 
proces weinig weerstand is,  eerder 

bewustwording en de bereidheid 
om een goed huwelijk te sluiten 
tussen beide dorpen. Uiteraard zijn 
er critici en tegenstanders. Maar ik 
denk dat dit grotendeels voortkomt 

uit koudwatervrees 
en de angst om 
de identiteit te 
verliezen. De 
vier kernen, waar 

het nieuwe Noordwijk straks uit 
gaat bestaan,  hebben al elk hun 
eigen gezicht. Daar zal niets aan 
veranderen.”

Gerrit Goedhart is sinds 
december 2005 burgemeester van 
Noordwijkerhout,  als opvolger 

‘Aan de vier 
kernen zal niets 

veranderen’

“Met de historie in 
het achterhoofd en de 

realiteit voor ogen"

Tekst: Jos Westgeest
Fotografie: Monica Stuurop

Wij zijn nog amper 13 maanden 

verwijderd van een nieuwe 

Gemeente Noordwijk. De 

inmiddels veelbesproken fusie 

tussen het huidige Noordwijk en 

Noordwijkerhout.
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van Han Polman. Goedhart’s eerste 
burgemeesterspost. De politiek was 
hem echter niet vreemd met zijn 
achtjarige ervaring als gemeenteraadslid 
voor het CDA in Amsterdam (1994-
2002), in de tweede helft hiervan als 
fractievoorzitter.  

Van stad naar dorp 
“Voordat ik burgemeester werd, 

werkte ik als hoofd maatschappelijke 
opvang en verslavingsbeleid bij de 
dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 
van de gemeente Amsterdam. 
Daarvoor als beleidsmedewerker 
maatschappelijke en geestelijke 
gezondheidszorg bij de Vereniging 

van Nederlandse Gemeenten. Op 
mijn vijftigste had ik het gevoel iets 
anders te willen dan de verslavingszorg.  
En ik werd getipt mij te oriënteren 
in bestuurswerk.  En zo kwam de 
functie van burgemeester 
in Noordwijkerhout 
in beeld. De overstap 
van stad naar dorp leek 
misschien groot, maar 
de open sfeer die hier in 
Noordwijkerhout heerst is 
bijna vergelijkbaar met Amsterdam. 
En dat maakte het mij gemakkelijk 
om hier snel te aarden.  Bovendien ligt 
de Bollenstreek tussen verschillende 
steden in,  dus echt dorps kun je het 

hier ook weer niet noemen. Als de 
fusie achter de rug is zal ik hier ook 
vast blijven wonen. Mijn echtgenote 
werkt ook in de streek en de kinderen 
gaan hier  naar school.  Eind volgend 
jaar word ik 63,  dus ik verwacht niet 
dat er een volgende burgemeesterspost 
voor mij beschikbaar is.  Eerder een 
waarnemerschap.  En dan zien we 
wel of dit een verhuizing waard is. 
Voor mij geeft dit ook de ruimte zo 
onafhankelijk mogelijk de fusie te 
kunnen begeleiden.”

Nieuw Noordwijk 
“Neen,  ik ben niet in de race voor het 

burgemeesterschap voor Noordwijk. 
Mijn collega Jan Rijpstra wel en dat 
gun ik hem van harte. Zeker omdat hij 
nog maar pas in Noordwijk is.  Beiden 
staan wij echter onafhankelijk in het 
fusieproces.  De nieuwe gemeenteraad 
zal het profiel van de nieuwe 
burgemeester gaan schetsen en dan kan 
er gesolliciteerd worden. De nieuwe 
burgemeester zal vooral zichtbaar 
moeten zijn voor de burgers.  En ook 
aanspreekbaar. Noordwijk(-erhout) 
heeft een bloeiend verenigingsleven 
en daar liggen alle handvatten voor 
een burgemeester om één te worden 
met de burgers. Zowel in de sport als 
in het culturele leven.  Hij of zij zal 

gevoel moeten krijgen met 
de eigenheid van de vier 
kernen.  Noordwijkerhout 
kenmerkt zich door een 
enorme sociale samenhang 
en organisatiekracht.  
Getuige de drie 

carnavalsverenigingen die het dorp 
kent en de enorme aanhang van de 
voetbalvereniging VVSB. Dit brengt mij 
ook op een dierbare herinnering aan 
het bereiken van de halve finale van 

“De nieuwe 
burgemeester zal vooral 

zichtbaar moeten zijn 
voor de burgers.”

In gesprek met Gerrit Goedhart,  
burgemeester 

van Noordwijkerhout. 
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HOF VAN HOLLAND 
HEROPENT ZIJN DEUREN

koffie - lunch - borrel - diner
dinsdag t/m zondag vanaf 10.00 uur

VOORSTRAAT 79 NOORDWIJK
071 7600095 - WWW.HOFVANHOLLANDNOORDWIJK.NL 

  De betere stoffeerders maken het!

Kijk op onze site voor actuele acties en aanbiedingen

NOORDWIJK 
Lindenplein 7, tel: (071) 361 67 31, e-mail: noordwijk@bergenberg.nl

WWW.BERGENBERG.NL

tapijt - laminaat - PVC vloeren - vinyl - marmoleum 
zonwering - shutters - horren - vloerkleden - gordijnen - behang - verf

NEERLANDS
BEST GESORTEERDE

SLIJTERIJ/WIJNHANDEL

VINDT U AAN DE

MAARTEN KRUYTSTRAAT 24

2202 GX NOORDWIJK A/ZEE

TEL: 071 - 3612182

‑ in het hart van de oude dorpskern ‑

 

Voor  mooie rechte tanden

 gaat u naar de specialist 

n.l. Van dord, orthodontist

 

Lindenplein 8, 2201 JJ  Noordwijk
Telefoon 071-3614046

www. orthodontistvandord.nl

Nico Meeuwenoord Steengoed 

Kom eens vrijblijvend langs en neem een kijkje in onze Showtuin!

Wij geven U  een Steengoed AdvieS!

Delfweg 36  •  2211 VM Noordwijkerhout 
tel: 0252 - 420986   •  Fax: 0252 - 423075

W W W . n i c o m e e U W e n o o r d . n l

Smederij 3a

2201 SM Noordwijkerhout

Tel: 0252-241112

info@kokenbutler.nl

www.kokenbutler.nl

CATERING

DINER AAN HUIS

KOOKLES

KOOKWORKSHOPS

DRINKLAND

Voorstraat 50A | Postbus 101 | 2200 AC  Noordwijk ZH
T 071 366 0660  I  WWW.LUIJER.NU

Deze moeten we hebben!

Voorstraat 50A | Postbus 101 
2200 AC Noordwijk

T 071 366 0660 | www.luijer.nu
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de KNVB-beker,   toen 35 bussen 
vol Noordwijkerhouters richting 
Utrecht vertrokken. Weliswaar 
verloren wij de wedstrijd,  maar 
het ontaardde in een bijna 
nationaal feest.  De Zilk is 
eigenlijk Noordwijkerhout in het 
klein.  Alles wat het dorp heeft 
is ook aanwezig in De Zilk.  Wat 
faciliteiten betreft schurkt De 
Zilk wel wat tegen Hillegom aan,  maar 
Zilkers zijn in cultuur en mentaliteit 
wel Noordwijkerhouters.” 

Ondernemers 
“Ondernemers zijn er wel degelijk 

in Noordwijkerhout. Altijd al 
geweest en voornamelijk ontstaan 
uit de bloembollencultuur. Getuige 
ook het groeiende bedrijventerrein 
Gravendam.  Harde werkers,  die 
zich kenmerken door nuchterheid en 
openheid naar elkaar.  Opgeruimdheid 
zou je dit ook kunnen noemen.  Ook 
de  sociale betrokkenheid is zeer 
groot in Noordwijkerhout,  dat blijkt 
wel uit de vele  activiteiten die in het 
dorp mogelijk worden gemaakt door 
ondernemers.  Noordwijkerhouters 
maken nu eenmaal van alles een 
feestje….  Dat doet uiteraard niets af 
aan de Noordwijkse ondernemers,  
maar zij zijn in mijn ogen anders 
dan hun collega’s in 
Noordwijkerhout. Het 
ondernemerschap in 
Noordwijk komt ook 
grotendeels voort uit 
het toerisme en is 
daardoor ook meer publieksgericht. 
Ik ben er dan ook van overtuigd dat 
de Noordwijkerhoutse ondernemers 
een belangrijke rol  kunnen spelen 
bij  de sociale eenwording van beide 
dorpen. En andersom zullen  de 
Noordwijkers de Noordwijkerhouters 
helpen zich op de kaart te zetten. 

Noordwijkerhout heeft tenslotte met 
Leeuwenhorst Congreshotel nummer 
1 van de Benelux in huis. Maar op een 
of andere manier zit dat niet in ons 
zelfbewustzijn,  treden we hier niet 
mee voor het voetlicht.”

Dorpsgezicht
“Het dorpsgezicht staat in 

Noordwijkerhout altijd hoog op de 
agenda.  Wat monumentenbeleid 
betreft lopen wij voor op Noordwijk. 
Al sinds 1981 bestaat de Vereniging 
Dorpsbehoud Noordwijkerhout,  
destijds ontstaan toen aan de 
Dorpsstraat huisjes werden gesloopt 
voor de bouw van een supermarkt. 
Men werd zich toen meer bewust 

van de monumenten die 
Noordwijkerhout rijk is. In 
de vorige raadsperiode is 
er een monumentenbeleid 
vastgesteld en dat heb ik nu in 
portefeuille. Noordwijkerhout 

heeft zo’n 60 gebouwen aangewezen 
als gemeentelijk monument of 
beeldbepalend object. En samen 
met de 12 rijksmonumenten zijn die 
opgenomen in een monumentengids. 
Onder de rijksmonumenten vallen 
uiteraard Het Witte Kerkje,  het 
Gemeentehuis, Landhuis “Klein-

Leeuwenhorst” en enkele 
gebouwen op het terrein van 
de Sint Bavo.  Alle aandacht 
gaat nu uit naar het terrein 
van de Bavo,  dat nu te 
koop is aangeboden aan 
projectontwikkelaars voor 
herontwikkeling van dit gebied.  
Ik hoop dat de monumenten in 
dit gebied op respectvolle wijze 

worden ingepast en beeldbepalend 
blijven voor Noordwijkerhout.”

Gemeentehuis 
“Ook het Gemeentehuis zal 

waarschijnlijk een andere functie 
krijgen. Alle door ambtenaren in 
gebruik zijnde gebouwen worden nu 
geïnventariseerd.  Of er een nieuw 
gemeentehuis zal komen, waar 
iedereen wordt samengebracht is 
nog wel degelijk de vraag. Je moet 
je afvragen of dat in deze tijd nog 
wel noodzakelijk is.  Of misschien 
zelfs te verantwoorden. Veel werk 
en communicatie kan er online en 
audiovisueel worden gedaan.  Daar 
heb je niet een gebouw met veel 
vergaderruimte voor nodig. Ook 
het burgerloket kan prima lokaal 
blijven functioneren met behulp van 
de  moderne media. Als banken en 
postkantoren dit kunnen,  moet dat 
een gemeente zeker lukken.  Uiteraard 
moet de gemeenteraad ergens 
samenkomen en is er representatieve 
ruimte nodig. Met alle bestaande 
accommodatie in de nieuwe gemeente 
zal dat geen probleem vormen. Het 
komend jaar zal er nog veel werk verzet 
moeten worden.  Maar ik ben ervan 
overtuigd dat de nieuwe gemeente 
Noordwijk een prachtige toekomst 
tegemoet gaat.  Een gemeente waarin 
de sociale instelling,  nuchterheid en 
ondernemerschap hand in hand gaan.” 

“Al sinds 1981 bestaat 
de Vereniging 
Dorpsbehoud 

Noordwijkerhout”

Het komend 
jaar zal er nog 
veel werk verzet 
moeten worden.

"Ik ben er van overtuigd dat de 
Noordwijkerhoutse ondernemers een 
belangrijke rol  kunnen spelen bij  de 
sociale eenwording van beide dorpen".
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Wanneer we nu spreken over de wijk Boerenburg dan 

denken we aan de woonwijk, die ingeklemd ligt tussen de 

Van de Mortelstraat, de Gooweg, de Northgodreef en de 

Duinwetering. Deze wegen bestonden vroeger niet. Het 

gebied maakte  deel uit van een wijde, onherbergzame 

omgeving.

Het ontstaan 
 van Boerenburg

Tekst: Kees Verweij  Fotografie: o.a. collectie Kees Verweij, Willem van den Haak, GON

Boerenburg heeft al een heel lange 
geschiedenis achter de rug. Denkend 
aan de vroege middeleeuwen, toen 
onze kuststreek min of meer tot rust 
was gekomen en beschermd werd door 
een brede rij duinen, moeten we ons 
een uitgestrekt en imposant bosge-
bied voorstellen. We moeten ons geen 
bos voorstellen, vergelijkbaar met het 
huidige Leeuwenhorst of de 
Keukenhof, maar veeleer een 
oerwoud, waar men nau-
welijks in kon doordringen. 
Slechts enkele paden ver-
bonden toen de eenvoudige 
nederzettingen. 

Woud zonder genade
Het toenmalige bosgebied, dat zich 

uitstrekte vanaf het huidige Haarlem 
tot aan Den Haag had de onheilspel-

lende naam gekregen: “Woud zonder 
Genade”. Een andere uitspraak was, dat 
men van Haarlem tot aan Den Haag 
over de toppen van de bomen kon lo-
pen. Het was niet zonder gevaar om dit 
bos in te gaan, want  er liepen  tot in de 
12e eeuw nog bruine beren en andere 
wilde dieren rond. In de loop van de 
afgelopen eeuwen werden steeds meer 

bosgedeelten ontgonnen, 
waardoor het bos steeds 
meer begon te versnippe-
ren. Dit proces zette zich 
tot ver in de vorige eeuw 
voort. Vooral in de laatste 
tijd had deze ontginning 

vooral te maken met het geschikt ma-
ken voor de bollencultuur. Zo verdwe-
nen bos en duinen bij Veenenburg ten 
noorden van Keukenhof en verdwenen 
eveneens bos en duinen ten noorden 

van Noordwijkerhout en Voorhout. 
Het vrijgekomen zand werd gebruikt 
voor de kalkzandsteenindustrie en voor 
het ophogen van bouwterreinen. Tus-
sen Katwijk en Noordwijk verdween 
de binnenkant van de Coepelduinenrij 
om dezelfde redenen. De ontgonnen 
“woeste gronden” werden vooral ge-
bruikt voor de bollenteelt. En zo kwam 
ook Boerenburg te liggen als een open 
stuk tuinbouw- en veeteeltgebied tus-
sen de bossen van Leeuwenhorst aan 
de noordzijde en het bos van Calorama 
aan de zuidzijde.

De “Boerenkant”
De naam “Boerenburg” stamt af van 

de voormalige boerderij van boer Was-
senaar, die daar een grote varkensboer-
derij had midden in de huidige wijk 
Boerenburg. Naast bollenteelt werd er 
meer in de richting van de duinen vee-
teelt bedreven. Dit was vooral het geval 
in de Noordzijderpolder, die ligt tussen 
de strandwal, waarop o.a. het bos van 
Leeuwenhorst is  gelegen, en de duinen 
van  Staatsbosbeheer aan de westkant. 
Het betreft hier een wat lager en voch-
tig gedeelte, een zog. strandvlakte. Men 
sprak vroeger hier zelfs van de Boeren-
kant, die een voortzetting was van de 
Boerenburgerweg.  

Het was er gevaarlijk 
want er liepen bruine 

beren en andere 
wilde dieren rond

Het pand deed achtereenvolgend dienst als conserven-,  porselein- en  speelgoedfabriek.

Langzamerhand werden de bossen in de Boerenburg ontgonnen.
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Op dit ogenblik zijn de boeren geheel 
verdwenen. Al het weiland is in de 
vorige eeuw verdwenen op een klein 
perceel na bij Sancta Maria. Op een ge-
geven moment ontdekte men, dat men 
weiland door middel van omspuiten  
kon omvormen tot eersteklas bollen-
grond, die destijds zeker veel meer kon 
opbrengen dan weiland. 

Belvedère op de St. Jeroensberg
Omstreeks het begin van de vorige 

eeuw lag langs de St. Jeroensweg een 
oud duinperceel, dat een eind boven de 
omgeving uitstak. Deze heuvel werd zeer 
toepasselijk de St. Jeroensberg genoemd. 

Boven op deze heuvel was een hoge hou-
ten uitkijktoren en een prieel gebouwd, 
van waar men een prachtig uitzicht had 
over o.a. het gebied Boerenburg met zijn 
bloeiende bollenvelden in het voorjaar. 
Halverwege de vorige eeuw werd deze 
St. Jeroensberg afgezand en werd het 
terrein geschikt gemaakt 
voor o.a. de bouw van een 
kleuterschool en later ook 
nog voor een kerkgebouw 
van het Apostolisch Genoot-
schap en enkele kantoorgebouwen van 
het voormalige Zilveren Kruis. 

 
De eerste industriële activiteiten

Tegen de Gooweg, ongeveer op de 
plaats waar de kantoren staan van 
het vroegere Zilveren Kruis, kwam de 
eerste industrie tot ontwikkeling, Het 
betrof hier de Stoomfabriek van Ver-
duurzaamde Levensmiddelen “Anna” 

van de heer W.A. Blokhuis. Wat hier in 
deze fabriek precies gebeurde staat uit-
voerig te lezen in het familieblad “Eigen 
Haard” uit 1890. Daar zijn verschillende 
tekeningen te vinden van werkzaam-
heden en apparaten, waarin groenten 
werden gekookt en verduurzaamd. 
Deze groenten werden na behandeling 
in conservenblikken gedaan, die ver-
volgens met de hand dicht gesoldeerd 
werden. Deze blikken vonden vooral 
hun weg naar het leger. Aan het begin 
van de vorige eeuw kwam aan deze 
industrie een einde. 

Porseleinfabriek “De Kroon”
In 1906 vond het bovenvermelde 

complex een nieuwe bestem-
ming en werd de Porseleinfa-
briek “De Kroon” hier geves-
tigd. In deze fabriek werd 
hoogwaardig sieraardewerk 

vervaardigd in de Art Nouveau stijl. 
In verschillende musea is dit kostbare 
aardewerk te bewonderen, zoals in het 
Haags Gemeentemuseum, het Princes-
sehof te Leeuwarden en uiteraard ook 
in het plaatselijke museum van het 
Genootschap Oud Noordwijk. Deze 
fabriek heeft slechts vier jaar bestaan, 
want in 1910 werd het faillissement 
uitgesproken.

Het gebouw  kende 
drie verschillende 

bestemmingen

Het pand deed achtereenvolgend dienst als conserven-,  porselein- en  speelgoedfabriek. "De Kroon" was geen lang leven beschoren.

Het leger was de voornaamste afnemer 
van "Stoomfabriek Anna".

In verschillende musea 
is het kostbare sieraardewerk  

van "De Kroon"
te bewonderen
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De “Poppetjesfabriek”
De derde onderneming, die zich in 

1910 in dit pand vestigde, was de N.V. 
Noordwijksche Speelgoederen- en Klei-
ne Houtwarenfabriek “De Kroon”. Deze 
fabriek stond bij de bevolking ook be-
kend als de “Poppetjesfabriek”. Ook deze 
fabriek was geen lang leven beschoren, 
want op 14 augustus 1913 brandde het 
gehele complex tot de grond toe af.  
Er kwam geen nieuwe fabriek meer. 

Villa Van der Mortel
Burgemeester Van der Mortel kwam 

in de twintiger jaren naar Noordwijk 
en liet voor hem een mooie grote villa 
bouwen op dit terrein. Na het vertrek 
van burgemeester Van der Mortel 
behield  dit gebouw nog een tijdlang 
een woonfunctie, totdat tegen het einde 
van de vorige eeuw de Verzekerings-
maatschappij Het Zilveren Kruis zich 

in Noordwijk vestigde. Deze vestiging  
had o.a. plaats in deze villa van Van 
der Mortel. Verder werden er enkele 
kantoorgebouwen rond deze voorma-
lige ambtswoning geplaatst. Begin deze 
eeuw vertrok het Zilveren 
Kruis naar Leiden, waarna 
voor de kantoorgebouwen 
een nieuwe bestemming 
gevonden moest worden. De 
gebouwen worden thans voor een deel 
gebruikt door het gemeentelijk apparaat 
van Noordwijk. 

Café-restaurant “De Nachtegaal”
Direct aan de noordoost kant van 

Boerenburg grensde het vermaarde 
café-restaurant “De Nachtegaal”. Deze 
gelegenheid werd naar alle waarschijn-
lijkheid gesticht tegen het einde van de 
19e eeuw. De eigenaar van destijds, de 
heer Struik, pakte de zaak behoorlijk 

groots aan. Er kwam een grote speeltuin 
en hij zorgde zelfs voor een echte ben-
zinepomp, terwijl er nog maar enkele 
auto’s rondreden. Dank zij deze mooie 
speeltuin en het ruime buitenterras 

werd “de Nachtegaal” al snel 
een gewild doel van school-
reisjes en verjaardagspar-
tijen. Wanneer er een nieuwe 
pastoor of burgemeester op 

komst was, werd de officiële intocht 
vanuit “de Nachtegaal” georganiseerd. 
In 1981 brandde het gebouw geheel uit 
en stond er een hele tijd troosteloos bij. 
Naderhand werd een gedeelte opge-
knapt, maar uiteindelijk kon men het 
toch niet meer bolwerken. Eind vorige 
eeuw werd de Nachtegaal afgebroken. 

Het Vakantiehuis De Vonk
Aan de noordgrens van Boerenburg 

staat nog steeds een imposant gebouw 
onder de naam “De Vonk”. Het oor-
spronkelijke gebouw werd ontworpen 
door de bekende Leidse architect J.J.P. 
Oud en werd in 1919 officieel geopend. 
Dit nieuwe gebouw was bedoeld om 
stadskinderen gedurende een of meer 
weken de heilzame werking van de na-
tuur en de verschillende vormingsactivi-
teiten te laten ondergaan. De opdracht-
gever was de “Vereeniging Buitenverblijf 
van het Leidsch Volkshuis”. In de jaren 
twintig en dertig breidde het vormings-
werk verder uit naar schoolgaande 
meisjes en vrouwenclubs. Na de Tweede 
Wereldoorlog werden ook cursussen in 
internaatsverband gegeven voor meisjes 

"De Nachtegaal" 
werd een geliefd doel 

van schoolreisjes

"De Vonk" werd gebouwd onder architectuur van J.J.P. Oud.

De "Elf huisjes" werden oorspronkelijk gebouwd voor de arbeiders   van de "Poppetjesfabriek".
"De Nachtegaal" was voorzien van speeltuin èn benzinepomp.

Boerenburg dankt zijn naam 
aan de boerderij van de familie Wassenaar
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van 14 tot 16 jaar, die de stap maakten 
van het schoolbestaan naar het werken-
de leven.  Mede door financiële proble-
men was “de Vonk” in 1994 genoodzaakt 
haar deuren te sluiten en werd het ge-
bouw verkocht. Op het ogenblik wordt 
er o.a. verloskunde, kinderopvang en fy-
siotherapie uitgeoefend. In het gebouw 
zijn diverse elementen van de kunst-
stroming “De Stijl” terug te vinden, een 
stroming, die nu in verschillende steden 
wordt tentoongesteld.

”De Elf Huizen” en de “Kogo”
Een bekende plek in het  voormalige 

Boerenburg stond bekend onder de 
naam “De Elf Huizen”. Langs de ver-
lengde Boerenburgerweg lag een hui-
zenblokje, dat inderdaad uit elf huizen 
bestond. Zij waren in het begin van de 
vorige eeuw gebouwd voor de opvang 
van arbeiders, die werkzaam waren in 
de  “Poppetjesfabriek”. Het waren vrij 
primitieve huizen, die zelfs tot na de 
laatste oorlog van elektriciteit en stro-
mend water verstoken waren. In deze 
huizen zag je ’s avonds overal de gas-
verlichting branden. Naderhand is dit 
wel veranderd, maar niet lang daarna 
werden ze toch gesloopt ten behoeve 
van de aanleg van de wijk Boerenburg.

“Ko” en “Go”
Aan de overkant lagen voor de oorlog 

enige tennisbanen, waarop Leen Koele-
wijn en politiecommissaris M. Gool hun 
oog hadden laten vallen om deze in de 
wintertijd ook als ijsbaan te exploiteren. 

Er werd verlichting aangelegd voor de 
avonduren. Elektriciteit was er nog niet 
zodat men gebruik moest maken van 
petroleumvergassers, die steeds weer 
opgepompt moesten worden. Vanaf 
1956 kon de Noordwijkse IJsclub over 
de Kogo-IJsbaan beschik-
ken. Voor het ’s winters in 
gereedheid brengen werden 
alle leden ingeschakeld, 
want er was veel werk te 
doen. De ondergrond moest 
onkruidvrij en vlak worden gemaakt. 
Verder moesten er waterleiding en aan-
sluitputten worden aangelegd. Menig 
Noordwijker heeft hier zijn eerste baan-
tjes kunnen trekken en bewaart hieraan 
zijn beste herinneringen. 

In 1966 kwam voor deze baan het 
einde, toen de nieuwe wijk Boerenburg 
geleidelijk werd ingevuld met nieuwe 
huizen, straten en plantsoenen.

Boerderij Boerenburg
En zo komen we zo langzamerhand 

aan het pand, waaraan de wijk Boeren-
burg zijn naam aan te danken heeft. 
Midden in de wijk stond de grote boer-
derij van de familie Wassenaar. Deze 

boerderij dateerde uit het jaar 
1680, maar brandde in 1901 geheel 
uit, waarna hij in het volgende jaar 
weer geheel nieuw werd opge-
bouwd. Zij was in zoverre bijzon-
der, dat er uitsluitend varkens 

werden gehouden. Tevens was er een 
dekstation. Wie thuis een zeug had kon 
haar daar laten dekken. In 1970 werd 
deze boerderij afgebroken, eveneens 
vanwege de aanleg van de wijk Boeren-
burg. Nu staat er een scholencomplex 
voor basisonderwijs. De laatste boer 
was Dirk Wassenaar, die getrouwd was 
met Aaltje Balkenende. Zij overleed in 
2002 op 104-jarige leeftijd. 

Elictriciteit
was er niet op de 

ijsbaan

De in 1970 afgebroken boerderij van de familie Wassenaar.

Menig Noordwijker heeft op de "Kogo" leren schaatsen.

De "Elf huisjes" werden oorspronkelijk gebouwd voor de arbeiders   van de "Poppetjesfabriek".
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De historie van de firma Bertram is er een van 

constante ontwikkeling. Van het klassieke ambacht van 

stoffeerder en meubelmaker van opa Harry Bertram naar 

modernisering met een visionaire kijk van zoon Aart 

naar tenslotte de derde generatie: kleinzoon Wim en 

kleindochter Wilma met vergaande professionalisering 

met nadruk op interieurarchitectuur.

Het is ook de geschiedenis van een echte fami-
liezaak, waar generaties naast elkaar werkten en 
waar de inzet van broers, zussen en nu een zwager 
nog steeds vanzelfsprekend is. 

DE EERSTE FASE:  
HET KLASSIEKE AMBACHT

Overgrootvader Bertram was stoffeerder en 
meubelmaker in Leiden. Zoon Harry en zijn vader 
vertrokken in de crisistijd naar Noordwijk en 
werkten  bij een stoffeerder in de Kerkstraat. Al 
snel ging het bedrijf failliet, waarna opa Harry in 
1935 zijn eigen bedrijf begon. 

Hij betrok het pand aan de Zeestraat, ooit een 
boerderij met een grote lap grond met een bol-
lenschuur er achter en een mooie voorgevel met 
bomen voor de deur. Deze bomen  sneuvelden 
helaas voor de aanleg van de tram. 

De spijkervreter
Opa Harry zat, zichtbaar voor iedereen, voor 

het raam te stofferen en had de gewoonte om van 
tijd tot tijd een handje kopspijkers in zijn mond 

Tekst: Babs Cassee  Fotografie: Hans van der Hoeven

Van ambacht naar 
moderne interieurarchitectuur 

in drie generaties

12 31e generatie; opa Harry 
achter de kar

3e generatie:  Wim op de bouwplaats 
van het nieuwe pand met zus Wilma

Drie generaties  Bertram

Wim Bertram en Hans van Duyn

2e generatie: Aart
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Na de oorlog ontstond 
er een nieuwe kijk op 
wonen en interieurs

te steken, waarvan hij er steeds een uitspuugde om te 
gebruiken. De jongens, op weg naar de Jeroenschool, 
noemden hem al gauw ‘de spijkervreter’. Het werd een 
soort geuzennaam. Hij bleef het zijn leven lang doen. 
Stofferen en meubels maken aan de voorkant, het 
gezin woonde achter.

DE TWEEDE FASE:  
VISIONAIRE KIJK OP INTERIEURS

Zoon Aart werkte bij zijn vader en nam vanzelfspre-
kend de zaak over toen opa er mee stopte. Zo ging dat. 
Dat gold niet voor zijn broer Wim, die zo goed kon 
leren, dat hij van de Hervormde Gemeente een beurs 
kreeg aangeboden om theologie te gaan studeren. 
Maar hij zag zo op tegen het ambt van dominee dat hij 
de studie niet afmaakte en door Aart in de zaak werd 
opgenomen. De bevlogenheid voor het vak heeft hij, 
in tegenstelling tot zijn broer Aart, nooit op kunnen 
brengen.

Stichting Goed Wonen
Na de oorlog ontstond er een nieuwe kijk op wonen 

en interieurs. De Stichting Goed Wonen - een typisch 
Nederlands initiatief, opgericht door winkeliers, 
ontwerpers en consumenten -  was mede bepalend 

voor de ommezwaai van pluchen tafelkleden 
en zware meubels naar lichte woningen met 
mooi vormgegeven en functioneel meubi-
lair. Dit moest zelfs de kwaliteit van leven 
verbeteren. Aart was een van de leden van 
het eerste uur. Zo veranderde de stoffeerderij 

in een moderne woonwinkel.
Op 15 oktober 1959 opende  de oudste dochter Annet 

als baby de winkel, nog steeds op dezelfde locatie aan 
de Zeestraat.

Uitbreidingen
De winkel werd steeds meer uitgebreid. Iedere keer 

kwam er een stukje bij, tot vier keer toe. Henk Smit, 
beter bekend als Henk de Baggus, woonde oorspron-
kelijk nog in het achterhuis. Na zijn vertrek kwam ook 
dit stuk er bij.

In 1974 kocht Aart een noodlokaal van de KTS om 
deze op het achtererf op te bouwen en als toonzaal 
in te richten. De kinderen en vrienden hielpen mee: 
stenen bikken, sjouwen, etc.

In 1975 opende beeldend kunstenaar Henny Bal de 
nieuwe winkel. Het contact met Henny Bal en daar-
mee de connectie met kunst is altijd gebleven.

Wereldverbeteraar
Aart stak zijn opvattingen over wonen en leven niet 

onder stoelen of banken. Boven voor het raam van 
de woonkamer hing –duidelijk zichtbaar voor ieder-
een – de poster van de PSP. Onrecht moest bestreden 
worden, goed rentmeesterschap hoorde daar bij. Zijn 
opvattingen over wonen droeg hij bijna uit als een 
geloof.

3e generatie:  Wim op de bouwplaats 
van het nieuwe pand met zus Wilma

Drie generaties  Bertram

KUNST IN HET DNA VAN DE FAMILIE
“De familie heeft altijd affiniteit gehad met kunst. Het 
werk van Henny Bal heeft altijd in de zaak gehangen”, 
aldus Wim. “We zijn nu trouwens bezig, samen met 
Hans van Duyn en niet in de laatste plaats met Ange-
lique van Haaften, om zijn werk in kaart te brengen. Hij 
is wat in de vergetelheid geraakt, maar hij heeft prachtig 
werk gemaakt. 
Nu heeft Hans van Duyn, al een vriend sinds mijn mid-
delbare schooltijd, een plek voor zijn atelier gevonden 
hier beneden in de winkel. Zijn werk hangt uiteraard in 
de zaak. Het hoort bij ons bedrijf en past zich naadloos 
aan onze visie en collectie aan.
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Kleurgevoel, lef en visie
Een aankoop begon steevast met een bezoek aan 

het huis van de klant om te kijken of het betreffende 
meubelstuk wel paste in het interieur. Was dit in zijn 
ogen niet het geval, dan ging de koop niet door.

Vaak liepen die bezoeken behoorlijk uit de hand. 
Tot twaalf uur ’s nachts werd de wereld verbeterd, 
vervolgens toog Aart midden in de nacht welgemoed 
naar de winkel om nog even iets anders te halen om 
uit te proberen. Hij leende in goed vertrouwen koffers 
en tassen met stalen voor gordijnen een weekend uit. 
Niet zelden gebeurde het, dat hij bij het ophalen even 
rondkeek en weer vertrok met de opmerking: “Nog 
even wat stalen halen”. Hij kwam dan gegarandeerd 
terug met de perfecte keuze.

DE DERDE FASE:  PROFESSIONALISERING 
IN ARCHITECTUUR

40 Jaar geleden, in 1977 stapte zoon Wim het bedrijf 
binnen. In 1985 begon Wim, vooral op aandringen 
van zijn vader, de avondopleiding interieurarchitec-
tuur aan de Kunstacademie in Den Haag. In 1990 
studeerde hij af met o.a. een maquette van een mooi 
transparant gebouw met golvend dak. Het stond in de 
winkel opgesteld, samen met de ontwerpen van een 

multifunctionele tafel en stoel , tot 
genoegen van zijn vader.

“Ik heb altijd veel affiniteit met 
architectuur gehad”, aldus Wim. 
“Als ik niet bij mijn vader in de zaak 
was begonnen, was ik architectuur 

gaan studeren. Na mijn eindexamenjaar heb ik ook 
veel mooie en grote projecten gedaan”.

Een ijkmoment
Zus Wilma kwam in 1979 in de zaak. Oom Wim, 

de broer van Aart, vertrok begin tachtiger jaren. Het 
overlijden van Aart in 2000 was een ijk-moment: 
Gaan we door of stoppen we. Het werd doorgaan en 
verder  professionaliseren.

Inmiddels had de firma 1600 m2 in bezit. Wim te-
kende in 2001 een prachtig plan: behoud van de oude 
gevels aan de Zeestraat met mooie patio’s er achter, 
waarin  een lichte transparante woonwinkel zou 
komen. Het plan werd onmiddellijk goedgekeurd door 
de gemeente. 

De karakteristieke panden vlak voor de sloop.

Volop bouwbedrijvigheid in de Zeestraat.

Eigenlijk ben ik een 
van de grootste slopers 

van de oude kern

In december 2010 
werd het nieuwe, bijna industriële 

pand geopend

Ter elfder ure
Krap één week voor de handtekeningen gezet zou-

den worden kwam aannemer  en buurman, Gerard 
Klein Gunnewiek langs om te bekijken of alle losse 
plannen niet konden worden omgezet in één groot 
plan. Dat was in 2002. Het was de aanzet tot het plan 
Weteringpoort. De Gemeente, eigenaar van de oude 
Jeroenschool, Gerard Klein Gunnewiek, buren Van 
Hage en de firma Bertram bundelden de krachten. 
“Het heeft lang geduurd”, herinnert Wim zich.  
“Veel tegenstand van de buurt, moeite met het vinden 
van een projectontwikkelaar en ook het kopen en 
verkopen was een lastig proces. Maar met het plan 
Weteringpoort als uiteindelijk resultaat, waar we al 
met al heel blij mee zijn”. 

Na enig nadenken: “Eigenlijk ben ik een van de 
grootste slopers van de oude kern”.

Een nieuwe koers
In december 2010 werd het nieuwe , bijna industri-

ele pand geopend. Helaas heeft zus Wilma het nooit 
af gezien, zij overleed in 2009.  De vrouw van Wim, 
Lenie, is nu ook medefirmant. 

‘Goed Wonen” is inmiddels verlaten, De inkoop 
geschiedt vooral op beurzen en bij vaste fabrikanten. 
“De beperking in ruimte is ook mijn geluk”, zegt Wim. 
“Je kunt niet alles verkopen”.

Eigen stijl
Wim: “We kiezen voor hoogwaardig en duurzaam 

en zoeken naar onze eigen stijl, vooral niet gevoelig 
voor trends. De keuzes zijn meer gericht op visie. 
Leidend  daarbij  is:  Wat is de vraag van de klant, hoe 
ziet het woonhuis resp. pand er uit en wat voor type 
mensen zijn het. Je bent natuurlijk afhankelijk van 
fabrikanten, maar het is ook leuk om zelf te ontwer-
pen en te bouwen. Je kunt zo het verschil maken, 
maatwerk leveren”.
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Bij Wilma Gudmunssen aan tafel bij 
de opnamen van het gelijknamige 
Bo-radioprogramma.

Bob Kappen en Nadine MussertVolop bouwbedrijvigheid in de Zeestraat.

Ieder
 weekend wel 

iets te doen

Adriaan van Dis, het echtpaar Nicci French, Herman Koch,  

de populaire pianobroertjes Jussen, Arnon Grunberg... 

Het is slechts een greep uit de namen die de afgelopen zes  

jaar in Het Cultuurcafé in Noordwijk te gast waren.

Sinds de verhuizing begin 2016 naar 
Noordwijk Binnen heeft boekhandel 
van der MEER Het Cultuurcafé naar 
een hoger niveau getild met als doel 
de bezoekers van de boekhandel met 
allerhande cultuur, literatuur en muziek 
kennis te laten maken en De Keuvel 1 
dé plek te laten zijn waar altijd iets te 
doen is en leuke ontmoetingen tot stand 
komen.

Vuurtorenplein
Peter van Blanken en Martha 

Baalbergen richtten in 2011 Het 
Cultuurcafé op, een ruimte in de 
boekhandel die destijds gevestigd 
was aan het Vuurtorenplein. Het 
Cultuurcafé was toen bedoeld voor 
'boekondersteunende' activiteiten zoals 
leesclubjes, lezingen, signeersessies en 
dergelijke. Martha verwierf mede door 
de oprichting van Het Cultuurcafé in dat 
jaar de titel 'Boekverkoper van het Jaar’.

Weekend
Na een kleine zestig jaar gevestigd 

te zijn geweest in Noordwijk aan Zee, 
verhuisde de bekendste boekenzaak van 
de badplaats begin 2016 naar Noordwijk 
Binnen. Aan De Keuvel, pal naast de 
Dirk-supermarkt, is de boekhandel met 

een winkelruimte van 420 vierkante 
meter nauwelijks meer weg te denken. 
Ook Het Cultuurcafé is meeverhuisd 
en onder die noemer is er vrijwel ieder 
weekend wel een concertje, lezing, 
interview of workshop bij te wonen. 

Laagdrempelig
Steeds vaker ontstaan 

er leuke samenwerkingen 
aan De Keuvel. Zo vindt 
De Breischool er iedere 
woensdagmiddag onderdak 
en de Bollenstreek Omroep neemt 
er haar wekelijkse praatprogramma 
Bij Wilma op. Iedere maand kunnen 
mensen aanschuiven bij Wenda Verhoog, 
een loopbaancoach. Het idee achter 
Het Cultuurcafé is dat  bezoekers op 
laagdrempelige manier kennis maken 
met cultuur en literatuur in de breedste 
zin van het woord, misschien met zaken 
waar hun interesse in eerste instantie 
niet direct naar uit ging.

Uiteenlopend
De activiteiten zijn niet langer 

enkel ondersteunend aan de verkoop 
van producten, maar ook bedoeld als 
ontmoetingsplek, een broedplaats 
van talent en een voedingsbron van 

cultuur. Van een lezing over Bach en 
Luther tot een vrijdagmiddagborrel 
voor vrijgezellen, van een proeverij 
rond een kookboek tot een college 
over de Nederlandse platenindustrie, 
het aanbod is breed, toegespitst op 
het uiteenlopende publiek van van der 

MEER en Het Cultuurcafé.

Voortzetten
In de loop van 2018 zullen Bob 

Kappen en Nadine Mussert de 
boekhandel en Het Cultuurcafé 

op gelijke wijze voortzetten. Het 
jonge duo heeft ambitieuze ideeën om 
bijvoorbeeld een werkplek te bieden aan 
schrijvers binnen de boekhandel en het 
horecagedeelte uit te breiden.  

Het Cultuurcafé als 
ontmoetingsplek

Tekst: Nadine Mussert
Fotografie: Cultuurcafé
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Zaterdag 16 december 2017 wordt de 
Levende Kerststal in de Oude Jeroenst-
oren voor de 6e maal georganiseerd. Af-
gelopen jaren waren de bezoekers van 
de Levende Kerststal razend enthou-
siast.

Onder leiding van een herder beklim-
men de groepjes de toren, die voor deze 
gelegenheid prachtig versierd is. Op 
elke etage van de toren wordt een stukje 
van het Kerstverhaal uitgebeeld.

In de herberg horen de bezoekers 
over de ervaringen van de waard en de 
waardin. Zij hebben wel een man en een 
vrouw met een ezel gezien, maar had-
den helaas geen plaats voor hen. Even 
later is er een ontmoeting met de en-
gelen van het Kleijnkoor, die de sterren 
van de hemel zingen.  Op de volgende 
etage komen de bezoekers aan bij het 
paleis van een koning.

En tenslotte vinden de bezoekers 
Jozef en Maria met hun kindje en de 
drie koningen in de spits. Dat wordt 
een bijzondere ontmoeting, waarbij een 
harpiste de sfeer extra mooi maakt met 
haar prachtige muziek. Er mag zelfs 
meegezongen worden, wel zachtjes 
natuurlijk, want het kindje mag niet 
wakker worden.

En natuurlijk mag er daarna onder 
leiding van de drie koningen nog even 
genoten worden van het mooie uitzicht 
over het winterse Noordwijk.
Deze beklimming duurt ongeveer  
45 minuten. De eerste opgang is om  
12 uur. De laatste om 17:20 uur.  
Er kunnen maximaal 15 mensen in een 
groep. Het beklimmen van de toren is niet 
geschikt voor kinderen jonger dan 4 jaar. 
De toegangsprijs is  
€ 4,- voor volwassenen en € 2,50  
voor kinderen.  De opbrengst van dit 
evenement is voor de Voedselbank.

CONCERTEN: 
Vrijdag 22 december om 21:00 uur
Zaterdag 23 december om 19:00 uur 
en 21:00 uur. Kaarten:  Noordwijk Ticket  
(www.demuzenoordwijk.nl/noordwijk-ticket) 
of aan de kassa van De Muze en  Boekhandel  
Van der Meer. Prijs: € 13,50 (inclusief 
servicekosten Noordwijk Ticket).

Kleijnkoor Noordwijk zal ook dit jaar op 22 en 
23 december concerten verzorgen in de Oude 
Jeroenskerk van Noordwijk Binnen.  
Carols bij Kaarslicht wordt  al voor de 15e 
keer georganiseerd door Kleijnkoor Noordwijk. 
Een kerstconcert dat in deze prachtige 
en buitengewoon sfeervolle kerk jaarlijks 
honderden bezoekers aantrekt. Voor de 
koorleden is het een terugkerend onderdeel 
van het koorseizoen. Publiek en koor  hebben 
warme herinneringen aan de concerten. De 
magische sfeer van kerst, de diversiteit aan 
kerstmuziek en  de mooie  belichting zorgen 
elk jaar weer voor een  beleving in de kerk. 
‘Na Carols start voor ons de kerst’ is een 
veelgehoorde opmerking. Het koor zingt vanuit  
diverse plekken in de kerk  om de akoestiek 
volledig  tot haar recht te laten komen. Samen 
naar Carols bij Kaarslicht gaan is een speciale 
start van de kerstdagen. Family en Friends 
together is dan ook een treffende titel voor de 
komende drie concerten.
 
Al jaren is dit concert een feest van 
herkenning, een start van de feestdagen en 
een weerzien van oud-leden. Gezien het feit 
dat 2017 een lustrumjaar is voor Kleijnkoor 
Noordwijk, zingen een aantal oudleden 
en betrokkenen mee met een deel van het 
programma.

Carols bij Kaarslicht 
Family and 
Friends together

Levende Kerststal 22 & 23 december

16 
december

De 13e Muzikale 
Kerstwandeling
De  Muzikale Kerstwandeling gaat dit jaar onge-
twijfeld voor de 13e keer een succes worden. Op 
onze oproep aan huiseigenaren in en om de Voor-
straat van Noordwijk Binnen om hun woning open 
te stellen voor deze jaarlijkse gebeurtenis is weer 
heel positief gereageerd. We kunnen op 10 de-
cember weer op zo’n 35 locaties muzikale optre-
dens laten plaats vinden.  Ook op het Lindenplein 
zal weer muziek worden gemaakt en allerlei lek-
kers te eten en te drinken zijn. En natuurlijk begint 
het feest met het openingsconcert in de RK St. 
Jeroenskerk. 

Een van onze uitgangspunten is altijd geweest dat 
de opbrengst aan een goed doel wordt geschon-
ken, deelnemende muzikanten treden in principe 
gratis op of tegen een beperkte kostenvergoeding. 
Van de opbrengst van de kaartverkoop van € 10,- 
pp, inclusief een consumptiebon van € 2,- die op 
het Lindenplein kan worden ingewisseld, komt het 
grootste deel  daarvoor beschikbaar.

Dit jaar willen we de opbrengst graag beschikbaar 
stellen aan Fietsmaatjes Noordwijk. Deze vrijwil-
ligersorganisatie stelt zich ten doel om mensen 
die graag nog eens een fietstochtje zouden wil-
len maken, maar dat zelfstandig niet meer kun-
nen, mee naar buiten te nemen op een duo fiets. 
De belangstelling hiervoor is heel groot gebleken 
en inmiddels beschikt Fietsmaatjes Noordwijk al 
over vier duofietsen, zij kunnen de vraag nauwe-
lijks aan.  Omdat aanschaf en onderhoud van deze 
elektrisch ondersteunde fietsen een kostbare 
zaak is kan deze organisatie onze donatie heel 
goed gebruiken. We hopen dat u dit doel van harte 
ondersteunt!

agendaagenda

The Old Boys zijn ook weer van de partij

10 
december
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Het begint met een voorstelling op 
het landgoed Calorama, gevolgd 
door een lampionoptocht, waarin 
de kinderen en hun begeleiders 
van Calorama naar de Oude Jeroen 
door de Voorstraat lopen. De lam-
pions zijn gemaakt  door de cliën-
ten van  Paspartoe aan de Albert 
van Velzenstraat,  en mogen na af-
loop gratis mee naar huis genomen 
worden. Tijdens de optocht lopen 
de kinderen van Kleijnkoor zingend 
voorop. De optocht  mondt uit in 
een tweede kort kinderconcert 
door Kinder-Kleijnkoor in de Oude 
Jeroenskerk. Daarna vertrekt ieder-
een via de oude toren om buiten bij 
een kraampje nog gratis een glas 
warme chocomel en een versna-

pering te krijgen.Om te zorgen dat 
het aantal deelnemers (kinderen en 
hun begeleiders) past bij het aan-
tal beschikbare plaatsen in de kerk, 
worden vooraf kaarten verkocht. De 
capaciteit van de kerk is beperkt tot 
300 personen. Mocht iemand te 
laat zijn voor het kopen van  kaarten, 
dan blijft de optocht de moeite van 
het bekijken waard. De organisa-
tie rekent uiteraard  op veel publiek  
langs de route. Hoewel voor de toe-
gangskaarten betaald moet worden, 
zullen de kaarten dankzij sponso-
ring tegen het zeer lage bedrag van  
€ 1,50 worden verkocht. De prijs 
voor deelname kan dus geen belem-
mering zijn.

 Auto’s kunnen op het ter-
rein van het Zilveren Kruis aan de 
Gooweg geparkeerd  worden. Het 
parkeerterrein is open vanaf 15:45 
uur. Fietsen kunnen worden gepar-
keerd op het pleintje links van de 
ingang van Calorama. Verkeersre-
gelaars zullen zowel de veiligheid 
van de voetgangers naar Calorama 
als tijdens de optocht verzorgen.

PROGRAMMA
16:15 uur hekken Calorama open
Ontvangst van kinderen en even-
tuele volwassenen. (deelnemers 
komen op eigen gelegenheid)
16:30 uur Voorstelling 
17:00 uur vertrek vanaf Calorama
Deelnemende kinderen ontvangen 

een lampion. Daarna gaan we  in 
optocht naar de oude Jeroenskerk. 
De optocht gaat onder begeleiding 
van verkeersregelaars en routebe-
geleiders.
Tussen 17:30 uur en 18:30 uur 
Feestelijke afsluiting met choco-
mel voor de kinderen en voor de 
volwassenen glühwein.

De kaartverkoop start op 1 de-
cember via Noordwijk Ticket. 
Kaarten online (https://www.
demuzenoordwijk.nl/noordwijk-
ticket) en via de verkooppunten 
van Noordwijk Ticket: kassa van 
De Muze , Boekhandel Van der 
Meer.

Carols bij Kaarslicht 
Family and 
Friends together

22 & 23 december

Een concert met de mooiste gregoriaanse kerstgezangen 
in combinatie met middeleeuwse instrumentale muziek, 
uitgevoerd door de dames- en herenensembles van de Schola 
Gregoriana Noordwijk o.l.v. Rens Tienstra. Pelgrimsliederen, 
dansmuziek en stemmige lofzang uit handschriften van alle 
Europese uithoeken, waaronder ook kerstmuziek uit het 
Oegstgeestse Groene Kerkje!
Maria ter Zee-kerk, 20.00u. Toegang € 10,-. www.palliam.nl

13 december

23 december

Concert in Het TheaterHuis

20 december

De gebruiker kijkt in een kaleidoscoop van de ene kant 
en het licht zorgt via de andere kant voor reflecties in de 
spiegels. Door deze reflecties ontstaat een symmetrisch 
mandala-achtig patroon, dat door het draaien een andere 
vorm aanneemt. De psychiater Carl Gustav Jung zag deze 
mandala als voorstelling van het onbewuste zelf…
Het concert staat dan ook in het teken van de ontdekking 
van het kleurrijke instrument de accordeon en zijn Russische 
familielid de bajan, beiden behorende tot de groep van 
‘aerofonen met doorslaande tong’.
Verder staat ook het groeiproces en het ontwikkelingsproces 
van de jonge musicus tot bewust uitvoerend kunstenaar 
centraal in dit concert dat zowel voor de uitvoerders als de 
toehoorders een ontdekkingstocht is…

Laat U vooral verrassen in dit wonderlijke en kleurrijke 
concert met composities van o.a. Dominico Scarlatti tot de 
Nederlandse componist Martijn Padding.
Het TheaterHuis Voorstraat 14, aanvang: 20.00uur

verzorgd door de accordeonafdeling van het 
Koninklijk Conservatorium van Den Haag 

NIEUW: Kinderkerstwandelingagendaagenda

Gregoriaans kerstconcert

Kleijnkoor Noordwijk en de Oude Dorpskern organiseren dit jaar 
samen vlak voor kerst een nieuw evenement:  
“de Kinderkerstwandeling”.    
Het evenement vindt plaats op 23 december 2017 om 16:30 uur. 
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Jan Rijpstra spreekt z'n dankwoord uit naar Helmus Wildeman.

Najaarslezing op 10 november door Helmus 
Wildeman, over Max Liebermann 
(1847-1935),  
schilder van Noordwijk

In de gezellige ambiance van een goed gevulde Jeroenskerk 
met meer dan 250 aanwezigen organiseerde de DOD alweer 
haar 17e Najaarslezing, Helmus Wildeman hield  zijn voordracht 
op een enthousiaste, overtuigende en humoristische wijze, met 
een indrukwekkend overzicht van Liebermann's schildercarrière. 

Liebermann's Nederlandse werk bestaat uit meer dan 120 
schilderijen. Hij heeft schilderijen op  verschillende plaatsen 
in Nederland gemaakt, maar het merendeel van zijn oeuvre is 
in Noordwijk gesitueerd. Liebermann voelde zich erg thuis in 
het rustige Noordwijk. Hij woonde 1 à 2 maanden per jaar in 
Huis ter Duin of vaker nog in villa Elisabeth aan de Koningin 
Astrid boulevard. Daarbij kwam dat er in Noordwijk veel 
Duits gesproken werd, omdat het toen al dè badplaats voor 
de Duitsers was. Van 1872 tot 1913 was Liebermann er vaak te 
vinden aan het strand, in de duinen en in het dorp, waarbij hij 
in de open lucht aan het schilderen was.

Max Liebermann had grote bewondering voor de schil-
derkunst van Rembrandt en Frans Hals. Hij was bevriend 
met diverse schilders zoals vader en zoon Israëls, Jan Veth en 
Anton Mauve.

Liebermann is de meest beroemde Duitse impressionist 
met een groot oeuvre van meer dan 1.500 olieverfschil-
derijen.

Op de vraag van burgemeester Jan Rijpstra bij 
zijn dankwoord aan Helmus, waar zijn liefde 
voor Liebermann vandaan was gekomen ver-
telde Helmus over zijn bezoek aan Leipzig: 
“In de Max Liebermannsaal in het Museum der 
Bildende Künste in Leipzig waan je je in Noordwijk”. 
Een totaal Noordwijkse setting met schilderijen 
van Huis ter Duin, het strand en de Casino tennis-
banen.

In de nieuwe wijk ‘Duineveld’ bij het Bollenbad 
verklapte hij wordt een straat vernoemd naar 
Max Liebermann. Bovendien 
komt er een wandelroute in 
Noordwijk langs de plekken waar 
Liebermann heeft geschilderd.

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
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Tevreden gezichten…
Historische rondwandelingen seizoen 2017

De Rondleiders van  de Historische Rondwandelingen kunnen 
tevreden terugkijken op het afgelopen seizoen. Het totaal aantal 
bezoekers is in 2017 weer gestegen.  Vooral de wandelingen over 
het landgoed Calorama  bleken mateloos populair. Regelmatig 
moesten bezoekers teleurgesteld worden. Voldoende reden 
om deze wandeling volgend jaar weer in het programma op te 
nemen. Naast de reguliere wandelingen bleek ook de wandeling 
langs de heilige bruggen met name interessant voor Noordwijkse 
ingezetenen. Volgend jaar gaat dit team weer enthousiast van 
start, helaas zonder Dick Passchier, die  na 35 jaar het stokje 
graag zal overgeven aan een jonger iemand. Heeft u interesse, 
meld u aan bij rondleiders@deoudedorpskern.nl 

De rondleiders: V.l.n.r. Hans Meiland, Hennie van der Zalm, 
Dick Passchier, Conny Eichelsheim, Gerard van der Pijl, 
Ard Pronk (Rene van Houten afwezig)

De dames van de tuinmarktcommissie heffen het 
glas op een geslaagde editie van Markt onder de 
Linden 2017 - Gezond Groen.
Na een heerlijke zomer kwam de tuinmarktcommissie 
weer bij elkaar voor het jaarlijkse evaluatie-etentje. 
Dit jaar werd er niet alleen teruggeblikt op wederom 
een meer dan geslaagde Markt onder de Linden, er 
werd ook afscheid genomen van Angeline Beugelsdijk, 
verantwoordelijke voor de open tuinen. Angeline 
heeft de afgelopen jaren vele waardevolle relaties 
opgebouwd met enthousiaste tuinbezitters en het 
lukte haar elk jaar weer om een groot aantal open 
tuinen te realiseren voor de Tuinmarkt. De commissie 
zal haar enorm missen en zoekt nog naar een opvolger 
voor Angeline. Mocht u interesse hebben, neem dan 
contact op met marktonderdelinden@gmail.com

9 september 2017 08.00 uur. Het water komt met bakken uit 
de hemel, het terrein waar de kramen voor de pompoenmarkt 
moeten komen, staat voor een groot deel onder water. Het is de 
eerste keer dat de markt bij Veldzicht is en als het weer zo blijft 
komt er waarschijnlijk niemand de markt bezoeken.

10.00 uur. Het is droog en het water is weggezakt, de kramen 
zijn bezet en het bezoek begint ‘binnen’ te druppelen. Er is mu-
ziek, koffie, thee en limonade. Heerlijke pompoensoep, honing, 
jam, pompoenen en nog veel meer is er te koop. Kinderen kun-
nen een pompoenwerkstukje maken. Intussen is de zon gaan 
schijnen. De eerste keer wordt een succes, het was gezellig en wij 
hebben een voldaan gevoel.Volgend jaar weer!

Pompoenmarkt bij 
streekmuseum Veldzicht 

Kinderen maken enthousiast een pompoenwerkstukje

Marianne Johansson, Nicole Raats, Pia Scoon, Rian Verbeek, en Chantal 
Nugteren waren aanwezig om Angeline Beugelsdijk (rechts) te bedanken  
bij haar vertrek uit de commissie; Alice Slabbaert was afwezig.

Markt onder de Linden 2017
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Evaluatie 25 jaar 
Beschermd Dorpsgezicht 1992-2017

Het vijfentwintig jarig bestaan van het beschermd 

dorpsgezicht Noordwijk-Binnen (1992-2017) vormde 

voor de vereniging De Oude Dorpskern en de gemeente 

Noordwijk aanleiding om de balans op te laten maken.

Zij wilde weten of de status van rijksbeschermd 

dorpsgezicht heeft bijgedragen aan het behoud 

van de ruimtelijke kwaliteit, zoals beschreven in het 

aanwijzingsbesluit opgesteld door de toenmalige 

Rijksdienst voor de Monumentenzorg (thans 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).  

DOD en de gemeente Noordwijk hebben aan het 

bureau BAAC de opdracht gegeven dit onderzoek 

uit te voeren en te komen tot aanbevelingen voor de 

komende jaren. Het rapport is bijna gereed, wij geven u 

graag alvast een voorproefje .

Het omslag van het rapport dat op 
17 januari zal worden aangeboden.

Dorpsgezicht Noordwijk-Binnen
25 jaar rijks beschermd dorpsgezicht

BAAC Rapport B-15.0113  

De kern van Noordwijk-Binnen
Beschermd dorpsgezicht in 1990

Initiatief van De Oude Dorpskern

Het bestuur nodigt mede uit naam van 
de gemeente alle bewoners van de oude 
kern en leden van onze vereniging uit om 
de officiële presentatie van het rapport, 
incl. conclusies en aanbevelingen, bij te 
wonen op 17 januari 2018 om 20.00 uur 
in Zorgcentrum Jeroen.

Tekening van het dorpsgezicht 
Noordwijk-Binnen met 
door de tekenaar de meest 
markante gebouwen in 
opstand weergegeven. Niet al 
die gebouwen zijn overigens 
monument (een enkele is 
inmiddels gesloopt). Bron: 
https://hetnoordwijkblog.
wordpress.com (tekenaar 
onbekend). De afbeelding is ook 
te vinden in Kernpunten 11.
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Artikel uit de Leidsche Courant van 5 april 1985 betreffende de bedreiging van de Overtuin, 
katalysator voor de aanwijzing van het beschermd dorpsgezicht.

De Overtuin
Pas in de jaren tachtig vond er een 

burgerinitiatief plaats dat de aanwij-
zing van de dorpskern als beschermd 
dorpsgezicht op de politieke agenda 

plaatste. Het waren met name zaken op 
het gebied van de openbare ruimte die 
inwoners van Noordwijk actievere be-
schermers maakten. Zo waren er plan-
nen om de Overtuin aan het begin van 

de Wilhelminastraat te bebouwen met 
woningen, zag de gemeente zich min 
of meer genoodzaakt om De Lindenhof 
(met tuin) aan te kopen en speelde de 
kwestie landhuizen. 

Pas in 1992 definitief
De formele aanwijzing van de kern van 

Noordwijk-Binnen vond plaats op 8 decem-
ber 1992, het betrof het 297ste geregistreer-
de gezicht in Nederland. 

Alle ontwikkelingen sinds 1987 
in kaart gebracht
In het rapport worden de ontwikkelingen 

binnen het dorpsgezicht sinds 1987 geanaly-
seerd. Daarbij is met name gekeken naar de 
aanwijzing van monumenten, de sloop van 
panden, veranderingen in schaal (grootte, 
blokvorming en veranderingen in bouw-
hoogte), vormgeving van nieuwbouw en 
groen. Bij de analyses zijn ook kaartbeelden 
vervaardigd.

Het rapport gaat verder in op de beleids-
stukken en de gevolgen ervan, de bestem-
mingsplannen worden bekeken, en de 
gehanteerde toetsingen op ontwikkelingen 
beschouwd. 

Het rapport zal afsluiten met een aantal 
interessante conclusies en aanbevelingen 
waar de gemeente en DOD haar voordeel 
mee kan doen. Met name zal het rapport 
goede input zijn voor de omgevingsvisie en 
later op te stellen omgevingsplannen.

Het rapport zal in de komende weken 
definitief worden afgerond. 

Artikel uit de Leidsche Courant van 18 november 1964 waarin de aanwijzing van 
beschermd dorpsgezicht van de kern van Noordwijk-Binnen min of meer als feit 
werd beschreven, zover was het nog lang niet.

Met de invoering van de Monumen-
tenwet in 1961 werd het voor het Rijk 
mogelijk om in het land beschermde 
stads- en dorpsgezichten aan te wij-
zen. Direct na de invoering van de Mo-
numentenwet werd door het Rijk, maar 
ook door provincies en gemeenten, 
begonnen met de inventarisatie van 
potentiële stads- en dorpsgezichten. 

De dorpskern van Noordwijk-Binnen 
kreeg ook al vroeg aandacht.  
De Voorstraat en het Lindenplein 
werden in 1964 opgenomen in een 
voorlopige monumentenlijst van het 
ministerie.  
Tot aanwijzing leidde dit overigens 
niet, omdat de politieke wil in 
Noordwijk onvoldoende bleek. 

VERTRAGING IN DE AANWIJZING TOT BESCHERMD DORPSGEZICHT
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In het centrale deel van de Voorstraat, op de 

hoek met het Lindenplein, bevindt zich het 

pand Voorstraat 54 dat ik 2010 en 2016 kon 

onderzoeken.1 Een interessant gebouw met, 

zoals vaak het geval, een langere historie dan 

het huidige uiterlijk doet vermoeden.

Het huidige voorkomen kreeg het pand in 1910, 
toen het werd verbouwd naar een ontwerp van de 
Noordwijkse bouwkundige Liefferink.  
Liefferink was tevens enkele jaren actief als  
rentmeester, gemeenteraadslid en wethouder.  
Noordwijk maakte in deze tijd een periode van 
economische groei door wat tot gevolg had dat relatief 
veel huizen die ook als winkel in gebruik waren, 
verbouwd werden waarbij een meer strikte scheiding 
tussen wonen en winkel werd gerealiseerd.

Laat middeleeuws
Uit de onderzoeken kwam naar voren dat achter 

het “moderne” uiterlijk een (laat)middeleeuwse en 
zeventiende-eeuwse bouwmassa schuil ging.  
Op de locatie hebben twee (laat)middeleeuwse panden 
gestaan. Eén pand was gericht op het Lindenplein, het 
andere op de Voorstraat. De kelder van de voorganger 
aan de Voorstraat is thans nog aanwezig. Het betreft 
een tongewelfde kelder met 
kaarsnissen die zijn voorzien van 
in stucwerk uitgevoerde (flauwe) 
accoladebogen.  
De datering van deze kelder kan op 
basis van de genoemde kenmerken 
rond het derde kwart van de 
vijftiende eeuw gedateerd worden. 
Mogelijk werd na de dorpsbrand van 1450 een nieuw, 
onderkelderd gebouw opgetrokken. 

Hernieuwbouw in 1652
Beide panden werden in 1652 gesloopt waarna 

op de oude funderingen nieuwbouw plaatsvond.2 

De kelder aan het Lindenplein werd ingeslagen en 
gevuld met puin, de kelder aan de Voorstraat bleef 
behouden. Vermoedelijk werd bij de nieuwbouw in 
1652 de rooilijn aan de Voorstraat verlegd waardoor 
de voorgevel in dezelfde lijn kwam te liggen met de 
voorgevel van het buurpand Voorstraat 52ab, die in 
dezelfde tijd lijkt te zijn vernieuwd. 

Indeling op oude bouwmuren
De indeling van het pand uit 1652 werd op de 

begane grond bepaald door de funderingen van de 
oude bouwmuren. Zo werden de wanden van de 
centrale gang achter de voordeur aan de Voorstraat 
op deze oude funderingen opgetrokken. De 
indeling van de begane grond bestond buiten de 
kelder en opkamer uit een keuken met trapportaal 
en waterkelder in het verlengde van de kelder/
opkamer. De keuken was voorzien van een zwarte 
plavuizenvloer en tegelplint van Delftsblauwe 
tegels met zeedierdessins, de waterkelder bevond 
zich tegen de achtergevel. Links van de gang 
bevonden zich een ruime voorkamer en een kamer 
tegen de achtergevel. Hoe de zeventiende-eeuwse 
indeling van de verdieping en de zolder was kon 
niet meer worden nagegaan. Bij de nieuwbouw 
in 1652 werd een verdiepingsbalklaag met moer- 

Tekst en fotografie: Michel van Dam, 
bouwhistoricus IDDS-Archeologie
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In 1652 
werden beide 

panden 
gesloopt

De vijftiende-eeuwse kelder met kaarsnissen.

De balklaag uit 1652 in de opkamer. De moerbalk is met A 
aangegeven, de rode lijn markeert één van de kinderbinten.
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en kinderbinten aangebracht. Deze balklaag is 
nog vrijwel geheel aanwezig. De moerbalken 
werden in de Voorstraatgevel opgelegd. Voor de 
oplegging van de kinderbinten in het rechterdeel 
van het pand werden gaten in het muurwerk 
van Voorstraat 52ab gekapt. Het lijkt erop dat de 
zolderbalklaag enkelvoudig werd uitgevoerd. Het 
type kapconstructie is niet bekend, maar gelet 
op de bouwtijd en bekende zeventiende-eeuwse 
kappen in Noordwijk is een kap van twee of drie 
dekbalkjukken en nokstijl aannemelijk. 

Aankoop tbv kostschool
Het pand werd vermoedelijk  

even na 1823 aangekocht door  
A.J. Runckel. In 1823 kocht hij het buurpand aan, 
Voorstraat 52ab, en zette daar de kostschool 
voort die in 1732 in het pand werd gevestigd. 
Runckel verwierf in de jaren na 1823 alle huizen 
en percelen tussen de Oude Jeroenskerk en het 
Lindenplein.  De panden Voorstraat 54 en 52ab 
werden op kelder- en verdiepingsniveau met 
elkaar verbonden.De balklagen van Voorstraat 54 
werden voorzien van een monochrome groene 
afwerking. Om het schilderwerk zo strak mogelijk 
uit te kunnen voeren werden gaten en kieren in 
het hout dichtgezet met papier. Onder andere 
een catalogus van schoolboeken, schoolwerk 
(vermoedelijk) en kladwerk van Lambertus Blom, 

lid van de gemeenteraad rond het eerste kwart 
van de achttiende eeuw. Toen in 1909 het pand 
een winkelfunctie kreeg werden de doorgangen 
weer dichtgezet. Bij de verbouwing in 1910 werden 
de gevels op verdiepingsniveau  vernieuwd met 
zeventiende-eeuwse bakstenen.

Van winkel naar woonhuis
In de tweede helft van de twintigste eeuw werd 

het rechterdeel van het pand tot winkelruimte 
verbouwd. In deze tijd werd 
ook een groot etalagevenster 
in de voorgevel aangebracht. 
Omstreeks 2010 verhuisde de 
kapperszaak die toen in het 

rechterdeel aan de Voorstraat gevestigd was naar 
Voorstraat 52. De toenmalige bewoners, de familie 
Borkent, verbouwden de voormalige kapperszaak 
tot woonunit. In 2016 werd het pand verkocht en 
werd aangevangen met de verbouwing van het 
pand tot vijf appartementen.

Conclusie
Uit de onderzoeken kan geconcludeerd worden  

dat het relatief eenvoudige pand Voorstraat 54 
een interessant en waardevol object is waarin, 
ondanks de verbouwingen in 1910, 2010 en 2016, de 
belangrijkste bouwhistorische waarden behouden 
zijn gebleven.

Een interessant  en waardevol   object: Voorstraat 54
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