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Inleiding
Het vijfentwintig jarig bestaan van het beschermd dorpsgezicht Noordwijk-Binnen (1992-2017) vormde voor
1
de vereniging De Oude Dorpskern en de gemeente Noordwijk aanleiding om de balans op te laten maken.
Zij wilden 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). Daartoe diende de
ontwikkelingen die zich sinds de aanwijzing van het beschermd dorpsgezicht hebben voorgedaan uiteen te
worden gezet. Het gaat daarbij om ontwikkelingen op stedenbouwkundig en ruimtelijk niveau,
ontwikkelingen in de vormgeving en de architectuur en ook veranderingen die hebben plaatsgevonden op
beleidsniveau en in wetgeving.
In deze rapportage dient als uitgangspunt de totstandkoming van het aanwijzingsbesluit beschermd
dorpsgezicht Noordwijk-Binnen.
Waarom en onder welke omstandigheden is het gebied aangewezen als beschermd dorpsgezicht?
Wat had de rijksdienst voor ogen met de aanwijzing?
Welke directe consequenties had de aanwijzing?
Hoe ging men in de afgelopen vijfentwintig jaar met het gezicht van Noordwijk-Binnen om?
In dit rapport is een analyse uitgevoerd van het beschermd dorpsgezicht. In hoofdzaak gebeurde dit door
vergelijking van de situatie ten tijde van de aanwijzing (historische bronnen) met de huidige toestand
(veldwerk, kadastrale informatie), omdat vooral dat inzicht geeft in de veranderingen die sinds de
aanwijzing zijn doorgevoerd. Met verschillende kaartbeelden wordt die analyse ondersteund. Daarna is
gekeken of aan de hand van die kaartbeelden bepaalde effecten zijn waar te nemen, waarbij met een
scheef oog ook zeker buiten de grenzen van het dorpsgezicht is gekeken. Tenslotte is ingegaan op de
wenselijkheid van die effecten, beschouwd vanuit de intentie van aanwijzing van het beschermd
dorpsgezicht én vanuit de doelstelling van de vereniging De Oude Dorpskern, die streeft naar behoud en
inpassing van historische waarden in de dorpskern van Noordwijk.

Afbeelding: Eeuwenoude lijnsplitsing met verschillende beeldbepalende elementen uit diverse perioden.
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Het initiatief werd genomen door de Vereniging De Oude Dorpskern. De vereniging is met de gemeente Noordwijk opdrachtgever.
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Deze rapportage eindigt met een bijdrage waarin aanbevelingen worden gedaan voor de komende
vijfentwintig jaar beschermd dorpsgezicht. Centraal staat daarbij het streven van de vereniging De Oude
Dorpskern om te komen tot een nog betere omgang met het beschermd dorpsgezicht.

Afbeelding: Beleidskaart van de rijksdienst met daarop de vastgestelde grenzen van het beschermde dorpsgezicht. Het
gebied beslaat een deel van de historische kern. Grenzen worden in hoofdzaak gevormd door straten (Nieuwe
Offemweg, Douzastraat en Heilige Geestweg) en door begrenzingen van achtererven.
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1

Een beschermd dorpsgezicht

1.1
De voorgeschiedenis van het Noordwijks dorpsgezicht
Met de invoering van de Monumentenwet in 1961 werd het voor het Rijk mogelijk om in het land
beschermd stads- en dorpsgezichten aan te wijzen. Het doel daarvan was om in gebieden de historische
karakteristieken te kunnen behouden door de gebiedseigenheden een nadrukkelijk belang te geven bij
ontwikkeling. Dit gebeurde door gemeenten te verplichten de aanwijzing vast te leggen in een
beschermend bestemmingsplan. Het Rijk had daarbij niet persé voor ogen om de aangewezen gebieden
immuun te maken voor ontwikkeling en vernieuwing, maar wel om te voorkomen dat bij gewenste of
noodzakelijke veranderingen het historische karakter onevenredig werd geschaad.
Stads- en dorpsgezichten zijn groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun
schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke waarde
of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meerdere monumenten bevinden.
Direct na de invoering van de Monumentenwet werd door het Rijk, maar ook door provincies en
gemeenten, begonnen met de inventarisatie van potentiële stads- en dorpsgezichten. Het accent lag
daarbij aanvankelijk op schilderachtige dorpskernen met historische beeldkwaliteit. Het eerste dorpsgezicht
dat werd aangewezen was de kern van Heenvliet (1965). De dorpskern van Noordwijk-Binnen kreeg ook al
2
vroeg aandacht van het Rijk. De Voorstraat en het Lindenplein werden in 1964 opgenomen in een
3
voorlopige monumentenlijst van het ministerie. In de Leidsche Courant van 20 november 1964 werd de lijst
van aan te wijzen rijksmonumenten in de gemeente Noordwijk opgesomd. Hierin werd ook het
dorpsgezicht Dorpskern Noordwijk-Binnen met hoofdbestanddelen Voorstraat en Lindenplein genoemd. In
het krantenartikel werd de indruk gewekt dat aanwijzing van het dorpsgezicht een feit was. Dat was
onjuist.

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.

In 1967 werden in Noordwijk de eerste rijksmonumenten geregistreerd. Het betrof 40 monumenten (in het
monumentenregister de nummers 30729- 30769). Maar liefst 31 daarvan zijn aan de Voorstraat of het
4
Lindenplein gelegen. Vrijwel al deze rijksmonumenten werden gebouwd vóór 1850. Tot aanwijzing van de
kern als beschermd dorpsgezicht, kwam het in dat jaar niet. Kende het rijk aan andere gebieden prioriteit
toe of waren er bezwaren vanuit Noordwijk? Vermoedelijk was het dat laatste. In Kernpunten nummer 3,
periodiek van de vereniging De Oude Dorpskern, wordt gesteld dat het rijk met aanwijzing wachtte op
positieve reactie van de gemeente Noordwijk. Het rijk moest geduld hebben.
In de jaren tachtig vond er een burgerinitiatief plaats dat de aanwijzing van de dorpskern als beschermd
dorpsgezicht op de politieke agenda plaatste. De leefbaarheidsvereniging Kritisch Noordwijk was daarvan
5
aanjager. Deze vereniging pleitte in de Leidsche Courant van 13 februari 1980 voor een betere
2

Helaas kon niet worden achterhaald op wiens initiatief dit gebeurde.
Leidsche Courant 18 november 1964.
4
Uitzondering is de Vuurtoren uit 1921.
5
Eerdere particuliere initiatieven zijn denkbaar, maar niet in dagbladen gedocumenteerd.
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bescherming van historische panden in de gemeente. Een belangrijk doel van de vereniging was om sloop
of verminking van historische panden tegen te gaan. De vereniging drong er daarnaast bij de
gemeenteraad op aan om vaart te maken met een plaatselijke monumentenverordening en het instellen
van een monumentencommissie (tot dan toe werd er bij plantoetsing bij verbouwing van rijksmonumenten
in de gemeenten enkel gebruik gemaakt van een regionale welstandscommissie).

Afbeeldingen: Links pamflet van de vereniging Kritisch Noordwijk, in 1978 opgericht door Tim Boyenk. Bron:
https://hetnoordwijkblog.wordpress.com. Rechts de eerste Kernpunten… uitgave van de vereniging De Oude Dorpskern.
Bron: deoudedorpskernnoordwijk.nl

Kritisch Noordwijk kweekte draagvlak bij de inwoners van het dorp, onder andere door het houden van
een tentoonstelling “Noordwijk, toen en nu”. Dit was inclusief de publicatie van een boekje met historische
informatie over het dorp. De expositie verleidde burgemeester Bonnike ertoe te zeggen dat het door
6
Kritisch Noordwijk bepleitte beschermd dorpsgezicht en de monumentenverordening er zouden komen.
Hij was daarbij wat voorbarig. Een jaar later werd de monumentenverordening namelijk in de raad
7
verworpen, tot spijt van de burgemeester.
In 1983 werden er door de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg gesprekken gevoerd met de
gemeente Noordwijk om te komen tot een inventarisatie en waardering van de kern van NoordwijkBinnen. De Rijksdienst probeerde de gemeente enthousiast te maken met de subsidieregeling van de
Ministeries WVC en VROM. Dit waren subsidies die konden worden aangewend voor het restaureren van
monumenten en beeldbepalende panden in beschermd stads- en dorpsgezichten. De Rijksdienst vond bij
het gemeentebestuur klaarblijkelijk gehoor. Op 24 april 1984 werd namelijk besloten om een inventarisatie
uit te voeren, zodanig dat aan het einde van 1984 de aanwijzing concreet kon worden gemaakt. Dit bleek
te ambitieus.
Het proces om te komen tot aanwijzing van het gebied liep om ons onbekende redenen vertraging op. De
roep om een beschermd dorpsgezicht bleef, en groeide zelfs, als gevolg van actuele ontwikkelingen in de
dorpskern. Het waren met name zaken op het gebied van de openbare ruimte die inwoners van Noordwijk
actievere beschermers maakten. Zo waren er plannen om de Overtuin aan het begin van de
Wilhelminastraat te bebouwen met woningen. Dat voornemen in 1985 leidde tot protest onder de
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Leidsche Courant 17 mei 1983.
Leidsche Courant 27 juni1984.
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bevolking. Het vigerende bestemmingsplan uit 1974 stond bebouwing van deze historische groene ruimte
toe. Uiteindelijk kon de door de inwoners van Noordwijk gewaardeerde tuin met enkele kunstgrepen
worden behouden. De grond werd aangekocht door particulieren én de gemeente, die daarbij de
verplichting aangingen de tuin onbebouwd te laten.
Ongeveer in dezelfde tijd en onder vergelijkbare omstandigheden zag de gemeente zich min of meer
genoodzaakt om De Lindenhof (met tuin) aan te kopen en speelde de kwestie landhuizen. De gemeente
Noordwijk moest schoorvoetend toestaan dat aan de Nieuwe Offemweg zeven nieuwe woningen
(zogenaamde landhuizen) werden gebouwd. Grondeigenaar Van Limburg Stirum had de bouwaanvraag
ingediend daags voordat het voorbereidingsbesluit tot aanwijzing van het dorpsgezicht in de
8
gemeenteraad was genomen.

Afbeelding: Artikel uit de Leidsche Courant van 5 april 1985 betreffende de bedreiging van de Overtuin, katalysator voor
de aanwijzing van het beschermd dorpsgezicht.

Uit 1986 dateren de eerste bekende resultaten van de inventarisatie van de dorpskern. Op een historisch
ruimtelijke waarderingskaart van dat jaar staan in de legenda de volgende items: de begrenzing van het te
beschermen dorpsgezicht, de rooilijnen, de bebouwingsschaal en het historisch bebouwingsbeeld, de
verlegging van rooilijnen en sloop van bebouwing, gebieden waar de historische structuur ingrijpend is
gewijzigd en groengebieden die van belang zijn voor de ruimtelijke structuur.

8

Leidsche Courant 16 januari1987.

9

Afbeelding: Waarderingskaart uit 1986 waarin weinig tot geen aandacht is voor schaal, kapvormen en typologie.

In 1987 liet de vereniging De Oude Dorpskern (opgericht in 1985) voor het eerst in de krant van zich horen.
In september werd in de Leidsche Courant gemeld dat burgemeester Bonnike door de vereniging de Notitie
Beschermd Dorpsgezicht kreeg aangeboden. In deze notitie werd wederom gepleit voor een erfgoednota
en een monumentencommissie. De vereniging gaf overigens in het krantenartikel reeds te kennen dat
toewijzing van de status van beschermd dorpsgezicht waarschijnlijk niet zou volstaan om tot goede
bescherming van de historische waarden in de dorpskern te komen. Volgens de vereniging was daarvoor
een uitvoerige inventarisatie noodzakelijk. De inventarisatie fungeerde dan als basis waarop de raad haar
besluiten kon toetsen. Zij hadden op die manier inzichtelijk in welke mate specifieke gebouwen in
aanmerking kwamen voor bescherming, en of die bescherming betrekking had op het geheel of
9
bijvoorbeeld louter de voorgevel. In het eerste geval kon de status van gemeentelijk monument worden
toegekend, in het tweede kon een aanwijzing als beeldbepalend pand volstaan. Tot uitvoer van deze
plannen kwam het niet.
De gemeenteraad besluit op 26 januari 1988, vierentwintig jaar na de voorlopige lijst die door de
rijksdienst was opgesteld, akkoord te gaan met de aanwijzing van het beschermd dorpsgezicht, overigens
wel nadat de begrenzing van het gebied op enkele punten werd aangepast. Bij het raadplegen van
historische kranten valt op dat het na het genomen voorbereidingsbesluit beschermd dorpsgezicht stil
werd. In 1989 toen de gemeente de leefmilieuverordening ‘beschermd dorpsgezicht’ bekendmaakte, werd
het dorpsgezicht nog eens genoemd maar een artikel over of een notificatie van de daadwerkelijke
aanwijzing ervan zijn in de Leidsche Courant niet aangetroffen. Uiteraard werd er in Kernpunten wel met
enige regelmaat aandacht aan besteed.

9

Leidsche Courant 12 september1987.
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1.2
Aanwijzing van het beschermd dorpsgezicht
ste
De formele aanwijzing vond plaats op 8 december 1992. De dorpskern Noordwijk-Binnen was het 297
geregistreerde gezicht in Nederland. Er zouden er nog zo’n tweehonderd volgen alvorens het rijk het
besluit nam geen nieuwe beschermde gezichten meer aan te wijzen (2012). Dit besluit valt samen met de
introductie van de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) en het Besluit Ruimtelijke Ordening (BRO) waarmee
gemeenten verplicht worden om in alle bestemmingsplannen rekening te houden met aanwezige
cultuurhistorische waarden. Dit heeft niet alleen betrekking op reeds geregistreerde monumenten, maar
ook op waarden op het gebied van historische geografie en stedenbouw.
In de provincie Zuid-Holland zijn thans circa 65 van rijkswege beschermde stads- en dorpsgezichten
geregistreerd. Ze zijn te vinden in 26 gemeenten. Sommige gemeenten beschikken over meerdere
beschermde stads- en/of dorpsgezichten. Den Haag heeft er maar liefst vijftien, in Rotterdam zijn het er
negen. Naast van rijkswege beschermde stads- en dorpsgezichten, zijn er ook gezichten die door
gemeenten zelf de status van beschermd gezicht hebben gekregen. Die mogelijkheid bestaat voor
gemeenten nog steeds (mits de plaatselijke erfgoedverordening dit toestaat), en wordt door een groot
aantal gemeenten dankbaar omarmd om grip te krijgen op waardevolle, vaak kwetsbare gebieden die
belangrijk zijn voor haar inwoners.

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.

1.3
Directe gevolgen van de aanwijzing van het beschermd dorpsgezicht
De formele aanwijzing van het dorpsgezicht Noordwijk-Binnen vond zoals reeds gesteld plaats in 1992.
Uiteraard valt dit moment niet samen met herziening van het geldende bestemmingsplan voor de
dorpskern. Borging van de waarden in het dorpsgezicht werd daarom al wat eerder geregeld, namelijk
middels de Leefmilieuverordening beschermd dorpsgezicht, die op 22 november 1988 werd vastgesteld.
Deze verordening (gebaseerd op de Wet Stads- en Dorpsvernieuwing) bood de gemeente tijdelijk en voor
de korte termijn mogelijkheden om ongewenste ontwikkelingen (met name sloop) tegen te gaan. Met de
verordening werd het mogelijk om een vergunningsplicht op te legen voor het aanbrengen of wijzigen van

11

pleisterwerk, kleurafwerkingen en het kappen van bomen. Daarnaast werd vastgelegd dat bij
sloopvergunningen advies werd ingewonnen bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en dat er geen
vergunning werd verleend wanneer onvoldoende zekerheid bestond over nieuwbouw of wanneer de
nieuwbouw de als waardevol aangemerkte karakteristiek teveel zou schaden. De vereniging De Oude
Dorpskern (de werkgroep ruimtelijke ordening en beschermd dorpsgezicht) toonde zich verheugd met de
verordening maar stelde in de conceptfase van de verordening al wel enkele kritische vragen aan de
verantwoordelijke wethouder. De vereniging wilde graag helder hebben wat het college precies onder
‘cultuurhistorische waarde’ verstond én welk instrumentarium zou worden aangewend op die waarden te
10
toetsen.
Het eerste bestemmingsplan waarvan het beschermd dorpsgezicht deel uit maakte, is Bestemmingsplan
Kern Noordwijk-Binnen 1995. Doel van beschermende bestemmingsplannen is om behoudend om te gaan
met de hoofdstructuur van het gebied door waarborging van de functionele ontwikkeling én toetsing van
verandering aan gebouwen of openbare ruimte aan de historische karakteristieken van het gebied. Met de
integratie van het beschermd dorpsgezicht in het bestemmingsplan zijn de cultuurhistorische waarden van
de dorpskern als geheel onderschreven. Formeel dient vanaf dat moment bij geplande ingrepen in de
dorpskern de afweging te worden gemaakt of deze ingrepen de vastgestelde waarde(n) niet te veel
aantasten.
De verordening en het bestemmingsplan komen in hoofdstuk 3 aan de orde. Het volgende hoofdstuk gaat
in op de ontwikkelingen in het dorpsgezicht vanaf het moment van aanwijzing tot nu.

Afbeelding: Aankondiging in de Leidsche Courant van 30 oktober 1996 betreffende het Ontwerpbestemmingsplan ‘Kern
Noordwijk-Binnen 1995’. Verankering van het beschermd dorpsgezicht gaat gelijk op met het leggen van een
planologische basis om de Kerkstraat te laten ontwikkelen tot hoofdwinkelkern van Noordwijk-Binnen.
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Kernpunten 8, p.5
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2

Ruimtelijke ontwikkelingen 1992-2017

2.1
Stedenbouwkundige ontwikkelingen in het beschermd dorpsgezicht
Op basis van vergelijking van de huidige stedenbouwkundige situatie met de toestand die is te zien op
kaarten van een kwart eeuw geleden, lijkt te kunnen worden opgemaakt dat er in het gebied geen
wijzigingen zijn doorgevoerd in het stratenpatroon. Voor de hoofdstructuur klopt dat. Het karakter van de
dorpskern wordt goeddeels door die hoofdstructuur bepaald, maar ook door de kleinere straatjes en
steegjes. De steegjes lijken misschien van ondergeschikt belang, niets is minder waar. De smalle ruimte
tussen huizen, onder andere bedoeld voor de ontsluiting van achtertuinen en achterterreinen, zorgt voor
doorbreking van gevelwanden. Ze benadrukken de individuele kenmerken van de gebouwen en zijn in
hoge mate bepalend voor de omvang van de bouwvolumes (schaal). Bebouwen van de steegjes leidt
onherroepelijk tot een vergroting van de schaal en verdichten van het historisch gegroeide
bebouwingspatroon.

Afbeelding: Kaart uit 1615. De kaart laat de huidige infrastructuur reeds zien. Het huis Offem is al ten oosten van het
dorp weergegeven en vormde eeuwen lang een beperkende factor voor uitbreiding van het dorp in oostelijke richting.

2.2
Objectontwikkelingen, rijksmonumenten
De verleiding om de analyse van de objectontwikkelingen binnen het beschermd dorpsgezicht te beginnen
met inventarisatie en kartering van rijksmonumenten in het gebied kan niet worden weerstaan. De status
van beschermd dorpsgezicht is voor deze groep gebouwen echter van de minste betekenis. De
rijksmonumenten genieten op zichzelf immers reeds bescherming middels de monumentenwet. Het belang
van de monumenten voor het dorpsgezicht is evident: een dorpsgezicht kan formeel ook niet bestaan
zonder daarin aanwezige geregistreerde monumenten.
Bij analyse van de monumentenkaart kan worden vastgesteld dat het overgrote deel van de monumenten
is gelegen aan de Voorstraat en dat er sprake is van een aardige verspreiding langs de straat. De
monumentdichtheid is het grootst tussen de Doezastraat en de Wilhelminastraat, in de uitlopers zijn
weinig rijksmonumenten te vinden. Dit wil overigens niet zeggen dat plekken waar de monumentdichtheid
het grootst is, de waarden binnen het dorpsgezicht het hoogst zijn. Doorgaans zijn de waarden in delen
met een hoge monumentdichtheid wel beter geborgd, omdat relatief veel objecten wettelijke bescherming
genieten.
In 1967 zijn uitsluitend gebouwen aangewezen waarvan vaststond dat ze van vóór 1850 dateerden. Tussen
1990 en 2000 zijn enkele monumenten toegevoegd uit de periode 1850-1940. Daarbij zijn ook enkele
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bollenschuren tot rijksmonument gemaakt. Er zijn in het beschermd dorpsgezicht geen rijksmonumenten
gesloopt. Wel is naar verluidt een aantal rijksmonumenten inwendig rigoureus verbouwd, maar dat heeft
dan weer geen invloed op de waarde-aspecten die bescherming genieten in een dorpsgezicht. Het
dorpsgezicht heeft in principe uitsluitend betrekking op exterieurzaken (bouwmassa, straatwanden, gevels,
openbare ruimte en groenvoorziening).

Afbeelding: Kaart met daarop de rijksmonumenten weergegeven. In donkerblauw de monumenten die in 1967 zijn
aanwezen. In lichtere tint blauw de monumenten die volgden in de periode 1990-1999.

De afgelopen periode heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zich gericht op monumentale
bouwkunst uit de wederopbouwperiode (1940-1965). Dit heeft in het beschermd dorpsgezicht niet
geresulteerd in de aanwijzing van rijksmonumenten uit die periode. Sinds enkele jaren wijst het rijk in
principe geen nieuwe rijksmonumenten van vóór 1965 meer aan. Gemeenten hebben, wanneer de
plaatselijke erfgoedverordening dat toelaat, wel de mogelijkheid om panden de status van gemeentelijk
monument te geven. De gemeente Noordwijk beschikt sinds kort over een dergelijke verordening. Op 26
april 2016 is in de gemeente een monumentenlijst in concept opgesteld. De aanwijzingsprocedures zijn
begin 2017 in gang gezet.
2.3
Objectontwikkelingen, sloop
Inzicht in hoe er met de niet-rijksmonumenten in het dorpsgezicht is omgegaan de afgelopen 25 jaar,
bieden gegevens uit de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) die door het kadaster wordt
bijgehouden. Formeel is de aanwijzing van het beschermd dorpsgezicht pas in 1992 definitief geworden. In
deze rapportage is er echter als grens gekozen het jaar waarop de gemeente Noordwijk het besluit nam
akkoord te gaan met de aanwijzing door het Rijk, namelijk 1987. Aan de hand van de BAG-gegevens is
vervolgens inzichtelijk gemaakt op welke plekken in het dorpsgezicht in 1987 en later nieuwbouw heeft
plaatsgevonden.
In totaal blijken er in de periode 1987-2017 circa 55 gebouwen/adressen geregistreerd als zijnde nieuw
gebouwd. Voor het merendeel (46) geldt dat aan de bouw sloop van bestaande opstallen vooraf ging (op
de percelen was al bebouwing aanwezig). Meestal betrof die sloop een enkel pand, voorafgaande aan de
nieuwbouw. Het komt ook voor dat voor de nieuwbouw van een enkel pand, meerdere bestaande huizen
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moesten verdwijnen (bijvoorbeeld de uitbreiding van het raadhuis). Uitzonderingen vormen de nieuwe
‘landhuizen’ (9) die tussen 1996 en 1998 aan de Nieuwe Offemweg zonder voorgangers werden
gerealiseerd. Kijken we nu naar het totale gebouwen/adressenbestand in het gebied, dan komen we op
een aantal van ongeveer 260.
Drukken we de vernieuwing binnen het dorpsgezicht uit in procenten, dan kan globaal worden gesteld dat
in 25 jaar tussen de 15 en 20 procent van het adressen- en gebouwenbestand gesloopt en vernieuwd is. Een
klein percentage van 3 tot 4 procent is bijgebouwd (vrijwel volledig op conto van de nieuwe ‘landhuizen’).

Afbeelding: Monumentenkaart aangevuld met vernieuwing en toevoegingen (1987-2017) in geel. Veranderingen zijn
vooral aan de uitlopers en de randen doorgevoerd.

De verleiding is nu groot om op basis van de hierboven gestelde percentages verontrust te raken. Er is
immers een substantieel deel van de panden binnen de grenzen van het dorpsgezicht tegen de vlakte
gegaan, en als die ontwikkeling zich in de komende 25 jaar voortzet, kan in 2042 zo maar een derde van de
bebouwing uit het oorspronkelijke dorpsgezicht zijn verdwenen. Of dit beeld terecht is, valt te betwijfelen.
Kijken we naar het kaartbeeld dat de inventarisatie van vernieuwing heeft opgeleverd, dan is een bepaald
effect waar te nemen. De vernieuwing heeft hoofdzakelijk plaats gevonden aan de grenzen en de uitlopers
van het beschermd dorpsgezicht. Dit zijn zones die, mede door het ontbreken van monumenten, relatief
zwak zijn. Dat wil niet zeggen dat ze ondergeschikt zijn in het beschermd dorpsgezicht (cultuurhistorisch is
het zelfs een belangrijke karakteristiek), maar wel dat ze van nature gevoeliger zijn voor ontwikkeling. Een
algemeen historisch stedenbouwkundige karakteristiek is dat de schaal van huizen van een dorps- en
stadskern naar de randen toe afneemt. De grootste en voornaamste huizen treft men van oudsher aan in
de kern (meestal om de kerk), de kleinere huizen in de periferie. Dit is (minder dan weleer) een ook een
karakteristiek van Noordwijk-Binnen. Traditioneel is door monumentenzorg de aandacht vooral gelegd op
de voorname huizen met uitgesproken architectuur. De monumentale waarde van deze panden is echter
niet per definitie hoger dan de waarde van een kleine dorpswoning uit de zeventiende- of achttiende
eeuw. Monumentale waarde staat immers niet gelijk aan architectonische waarde. De term monumentale
waarde is meer omvattend en heeft bijvoorbeeld ook betrekking op bouwhistorische betekenis (historische
constructies), het historische gebruik (winkels, bedrijven, boerderijen), verscheidenheid aan bouwtypes en
dergelijke.

11

De uitbreiding van het raadhuis werd al uitgevoerd op het moment dat de raad het besluit nam akkoord te gaan met de aanwijzing van
het dorpsgezicht door het Rijk.
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Vastgesteld kan worden dat het stapsgewijs verdwijnen van de relatief kleinschalige bebouwing aan de
randzones van het dorpsgezicht grote impact heeft gehad op het aanzien van de dorpskern. Met name
kleine, éénlaags huizen (en bedrijfsgebouwen) hebben plaats gemaakt voor grootschaligere nieuwbouw.
Een aantasting van de historisch gegroeide schaal(diversiteit) waarbij de bebouwingsschaal naar de randen
van het dorp afneemt.
Verderop in deze rapportage zal in worden gegaan op de wijze waarop er in de genoemde gebieden is
vernieuwd, en of daarbij afdoende aansluiting is gezocht bij het historische karakter van het dorpsgezicht
(schaal, bouwvorm, materialen en kleur). De status van beschermd dorpsgezicht is op zichzelf geen probaat
middel om sloop van historische bebouwing te voorkomen. Het middel schept vooral voorwaarden
waaronder moet worden nieuw gebouwd.
2.4
Groenontwikkelingen
In 1986 is een waarderingskaart opgesteld in het kader van de voorgenomen aanwijzing van het
beschermd dorpsgezicht. De kaart geeft ook groenstructuren weer die voor het dorpsgezicht als waardevol
zijn aangemerkt. Wanneer we de situatie op de kaart uit 1986 vergelijken met de huidige toestand, dan
kan worden gesteld dat er sinds het aanwijzingsbesluit één grote verandering is doorgevoerd in de
groenstructuren. Dit betreft namelijk de zone ten zuiden van de Doelen, waar in 1996-1998 acht
‘landhuizen’ werden gebouwd in een als waardevol aangemerkte groenzone. De overige groene gebieden
in de kern zijn nog intact.
Op de kaart uit 1986 zijn vreemd genoeg de lindenlijnen en de tuinen achter Voorstraat 25 en Voorstraat
55 (met monumentale tuinafscheidingen) niet weergegeven. De lindenrijen zijn al lange tijd zeer bepalend
voor het Noordwijkse dorpsbeeld. Naar verluidt zijn de eerste linden in de achttiende eeuw al
12
aangeplant. In het dorpsbeeld zullen zeker nog negentiende-eeuwse exemplaren aanwezig zijn. Met de
linden wordt over het algemeen zorgvuldig omgegaan. Sommige zijn gestut, waar behoud niet mogelijk is,
worden vervangende exemplaren geplant.

Afbeelding: Monumentenkaart, waarin vernieuwingen en toevoegingen en groengebieden en groenstructuren zijn
weergegeven. In 25 jaar dorpsgezicht is waardevol groen weinig aangetast.

Het belang van de linden voor de identiteit van Noordwijk-Binnen wordt breed gedragen. Breder zo lijkt
het, dan de betekenis van het gebouwde erfgoed. Een linde wordt in principe alleen gekapt wanneer deze
12

Bekend is dat in een deel van de Voorstraat in 1770 bij vernieuwing van de bestrating bestaande linden moesten wijken voor nieuwe
aanplant (al kan niet worden uitgesloten dat bestaande linden werden herplaatst). Kaart Dirck Heemskerk 1770.
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aantoonbaar niet langer kan voortbestaan. In de plaats komt in dat geval wederom een linde. Dit wordt
13
onderschreven met de gevleugelde uitspraak “Een boom is in Noordwijk echt heilig”.
2.5
Ontwikkeling van de ruimtelijke karakteristiek
In de voorgaande paragrafen is onder andere nieuwbouw binnen het beschermd dorpsgezicht ter sprake
gekomen. Zoals opgemerkt, is een beschermd dorpsgezicht in principe niet bedoeld om ontwikkelingen te
beperken, de historisch waardevolle karakteristiek van het gebied als geheel dient in geval van nieuwe
ontwikkelingen wel zoveel als redelijkerwijs mogelijk intact gelaten te worden of zelfs versterkt te worden.
Door een aantal van de objectontwikkelingen aan de orde te stellen, wordt gekeken of er in de
verschillende ontwikkelingen een lijn valt te ontdekken. Daarna wordt ingegaan op de effecten en de
wenselijkheid of onwenselijkheid daarvan in het kader van de waarden van het beschermd dorpsgezicht.
Een opvallende vernieuwing binnen de grenzen van het dorpsgezicht is de uitbreiding van het raadhuis dat
in 1887 was gebouwd. De vernieuwing naderde voltooiing op het moment dat de raad het besluit nam
akkoord te geven aan het Rijk om de kern van Noordwijk-Binnen aan te wijzen als beschermd dorpsgezicht.
Wellicht heeft de gemeente de vergroting van het raadhuis afgewacht. De grootschalige uitbreiding is
namelijk niet echt passend te noemen. De bouw werd pas mogelijk na sloop van bestaande kleinschalige
bebouwing en samenvoeging van verschillende percelen. De bouw ging echter niet ten koste van het oude
raadhuis (op dat moment nog geen rijksmonument) en met de uitbreiding op de bestaande locatie kon een
historische functie in de dorpskern (eerder was in het raadhuis een weeshuis gevestigd) worden behouden.
2.5.1
Blokken
Veelvuldig is nieuw gebouwd aan het zuideinde van de Voorstraat. Daaronder ook enkele woonblokken,
wat in de dorpskern tot dan toe een bouwtype was dat voorbehouden was aan kleine arbeiderswoningen
van vóór de Tweede Wereldoorlog, welke dan weer niet aan de hoofdstraten maar juist aan de kleinere
straten waren gelegen.
Offemweg 70-78 is een voorbeeld van een nieuw woonblok dat na sloop van bebouwing op een
hoekperceel kon worden opgetrokken, maar niet nadat een nieuwe perceelindeling haaks op de bestaande
kavel tot stand kwamen. De ontwerper van het blok heeft begrepen dat de schaal van het plan visueel kon
worden gemaskeerd door voorgevels van individuele woningen te laten verspringen en door niet alle
gevels als lijstgevels uit te voeren maar er ook één van een tuitgevel te voorzien. Verder is voor
differentiatie gezorgd in kleurstelling van de voorgevels en zijn historische gimmicks toegepast als luifels,
balkonnetjes en kruisroeden. Waar de architect niet in is geslaagd, is om een ontwerp te maken dat alleen
op deze plek in Noordwijk tot zijn recht komt. In plaats daarvan is er stedelijke bebouwing tot stand
gebracht zoals die in vele VINEX-wijken wordt gerealiseerd, op een schaal (tweelaags) die bij de aanwijzing
van het dorpsgezicht aan de randen niet of nauwelijks voor kwam.

Afbeelding: Door aan te willen sluiten bij buurpanden is hier aan de Offemweg (70-78) een eentonig dorpsbeeld
ontstaan dat contrasteert met de historische gelaagdheid (vooral ook typologisch) die zo karakteristiek is in de
dorpskern.
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Kernpunten 78.
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Offemweg 16-22 is een woningblok dat in 1989 tot stand is gekomen, nog voor de formele aanwijzing van
het beschermd dorpsgezicht. Op oude kaarten van Noordwijk is hier ook al bebouwing weergegeven. Het is
kleinschalige bebouwing die hoort tot de grote huizen aan de Voorstraat, functioneel afwijkende
achterbebouwing (utilitair). Met de bouw van het woningblok is die historische kleinschaligheid
doorbroken. Het blok heeft twee bouwlagen onder een fors afgetopt schilddak. Het ontwerp is eigentijds,
typisch jaren tachtig (op zich kan dit een kwaliteit genoemd worden), maar met weinig aandacht voor
verfijning in details. Aansluiten bij het karakter van de dorpskern is hier vermoedelijk nimmer de opgave
geweest.

Afbeelding: Offemweg 16-22 uit 1989, buitenproportioneel aan deze achterstraat.

Voorstraat 123-127 is een woningblok dat in 1994 op de plaats is gekomen van caférestaurant De Beurs (in
het dorpsgezicht een atypisch pand, maar wel van zodanige architectonische kwaliteit dat het als verrijking
uit de wederopbouwperiode kan worden gezien). De nieuwbouwplannen grijpen niet terug op De Beurs,
mogelijk wel gedeeltelijk en vrijelijk op de situatie van daarvoor. Nummers 123 en 125 zijn als één geheel
ontworpen, waarbij alleen de dubbele voordeur blijk geeft van tweedeling. Wijselijk is besloten om de
voorgevel niet ook nog door te trekken langs nummer 127. Dit pand heeft een afgetopte gevel die
bepleisterd is. Hiermee is de broodnodige variatie in het gevelbeeld aangebracht. Ook hier is weer de
schijnbaar essentiële extra verdieping toegevoegd in het nieuwbouwplan (hier stond voorheen een klein
eenlaags pand). Dat we hier met nieuwbouw te maken hebben, blijkt vooral uit de wat koddige
dimensionering en positionering van de vensters. In geval van een volwaardige verdieping horen de
14
vensters in principe in lijn te liggen met de vensters op de begane grond. Het met rode pannen gedekte
zadeldak met wolfseind is een welkome variatie in het bij nieuwbouw dominante afgetopte schilddak,
evengoed kan worden gesteld dat hier een historische situatie wordt gesuggereerd die hier nooit heeft
bestaan.
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Men zou dit nog kunnen beschouwen als een knipoog naar de ophoging die heeft plaatsgevonden, een referentie aan de oudere
situatie, ware het niet dat de nieuwbouw is plaats is gekomen van een pand dat een éénlaags voorgevel onder een kroonlijst heeft gehad.
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Afbeelding: De Beurs aan de Voorstraat, voortgekomen uit een éénlaags voorganger, en de nieuwbouw die daar meer
recentelijk voor in de plaats is gekomen. Typische wederopbouwarchitectuur is daarmee uit het dorpsbeeld verdwenen,
de nieuwbouw is op geen enkele wijze locatie specifiek. De druk op de kleinste huizen (rechts van ‘De Beurs’) is ook hier
te groot gebleken. Dit huistype zal onder de huidige omstandigheden het snelste uit het dorpsbeeld verdwijnen.

Voorstraat 130-136 is in 2003 op een zeer prominente plek in het dorpsgezicht gerealiseerd. Aan de
zuidzijde vormt het namelijk de entree tot het beschermd dorpsgezicht. De architectuur van het gebouw
wekt de indruk dat het hier bij toeval terecht gekomen is en evengoed ergens anders had kunnen staan.
Niets wijst er op dat de architect zich heeft laten inspireren door de geschiedenis van de plek of de
ruimtelijke structuur ter plaatse. Het ontwerp, dat eigentijds is en waarbij niet krampachtig is
vastgehouden aan de obligate schuifvensters met kruisroeden, zet echter wel aan tot reflectie. De vraag
moet gesteld: verdient een eigentijdse invulling niet de voorkeur boven historiserende façade-architectuur
die bijna per definitie gepaard gaat met gebrek aan kwaliteit (in proporties, detaillering en
materiaaltoepassing)?
Dit neemt overigens niet weg dat het blok qua schaal niet in het in het aanwijzingsbesluit geschetste
dorpsbeeld past.

Afbeelding: Het begin van de Voorstraat getransformeerd, waarbij wederom éénlaags bebouwing typisch voor de
uitlopers van de hoofdstraten, heeft moeten wijken.
15

Moelenshof. Zeer recentelijk is het plan ‘Hof van Holland’ uitgevoerd. Dit plan voorzag in de bouw van
een fors aantal woningen en appartementen aan een nieuw ontwikkeld hofje achter het Hof van Holland
(Voorstraat 79). Tot dan toe was hier parkeergelegenheid. De bebouwing van voormalige achterterreinen
van voorname panden aan de Voorstraat is een bedreiging voor een in het aanwijzingsbesluit genoemde
karakteristiek: de diepe achtererven bij gebouwen aan de Voorstraat. Bij de planvorming lijkt wel rekening
gehouden te zijn met beeldaspecten binnen het dorpsgezicht. Zo is het ‘Hof van Holland’ nieuw gebouwd
met behoud van de uiterlijke kenmerken aan de Voorstraat en werd aan de Zwanensteeg getracht
aansluiting te vinden met het woningblok dat hier in 1908 is gebouwd.
15

Zie bijlage voor toetsing cultuurhistorische waarde in bestemmingsplan ‘Hof van Holland’.
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Ten aanzien van de bebouwing aan het Moelenshof kan worden opgemerkt dat de vormgeving eigentijds
is zonder geheel los te staan van traditie (variatie in typologie) en dat het een zekere ambitie uitstraalt, in
vergelijking met eerder genoemde voorbeelden.
Qua omvang, grootte (schaal) is de ontwikkeling op het achterterrein in het perspectief van het beschermd
dorpsgezicht niet echt passend te noemen. Iets dat ook door de planvormers werd onderschreven, maar
16
vergoelijkt wordt door te wijzen op de schaal van het gesloopte deel van het ‘Hof van Holland’. In
stukken uit inspraakprocedures bij de vaststelling van het bestemmingsplan blijkt niet dat er kritiek op de
inpassing in het beschermd dorpsgezicht is geweest. Vrijwel al het appel had betrekking op het wegvallen
van het parkeerterrein achter het Hof van Holland.

Afbeelding: Plan ‘Hof van Holland’, zoals verbeeld in de toelichting van het daarvoor opgestelde bestemmingsplan.
Rechts vogelvlucht van het plan (bron: www.hof-van-holland.nl).

Van Limburg Stirumstraat 1 en 3-3a (complex)
Het begin van de Van Limburg Stirumstraat, tot aan het Lindenplein is sinds de aanwijzing van beschermd
dorpsgezicht ingrijpend gewijzigd. Twee éénlaagse woonhuizen en de laagbouw van boekhandel en
drukkerij Buijze zijn gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw zonder rekenschap te houden met de
historisch gegroeide structuur, schaal en rooilijnen. Het dorpse karakter is verder aangetast door
uniformiteit van de nieuwbouw

Afbeelding: Links gaat achter het hoekpand nog een eveneens éénlaags woonhuis schuil, niet op de foto te zien
vanwege een kleine voortuin voor dat huis. Rechts de huidige toestand waarbij de toename van bouwhoogte direct in
het oog springt.

16

Toelichting bestemmingsplan ‘Hof van Holland’.
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2.5.2
Hoekpanden
In een beschermd dorpsgezicht zijn gebouwen aan te wijzen die voor het karakter van het dorpsbeeld
extra nadruk hebben. Door de ligging op straathoeken of aan het einde van belangrijke zichtlijnen. Op
deze plekken is het effect van onzorgvuldige nieuwbouw vaak veel groter dan op andere plekken, zoals
midden in een min of meer gesloten gevelwand. De kruising van de Voorstraat met de DouzastraatOffemweg is één van die belangrijke plekken. Op maar liefst drie van de vier straathoeken heeft in de
periode 1994-2003 nieuwbouw plaats gevonden.
In 2001 verrees het hoekpand Voorstraat 90. Het kwam op de plaats van een voorganger, een klein
éénlaags pand waarvan de voorgevel een zware kroonlijst had en waarin, vermoedelijk aan het begin van
de vorige eeuw een brede winkelpui was aangebracht. Eén van de zijgevels was uitgevoerd als tuitgevel,
wat wijst op een hoge ouderdom (mogelijk zestiende- of zeventiende-eeuws), alsook het geknikte dakvlak.
In plaats van dit gebouw is een tweelaags pand verrezen waarin de historische componenten lijken te
bestaan uit behoud van grondvorm, het terugbrengen van een kroonlijst én het overnemen van de vorm
van de dakkapel van de voorganger.
Op detailniveau zijn door de architect redelijk geslaagde ingrepen gedaan. Door kozijnen en kroonlijst niet
in hard wit uit te voeren zijn contrasten verzacht en het gebruik van strekse bogen op de begane grond en
rollagen op de verdieping kan beschouwd worden als een knipoog naar de toevoeging van een extra
bouwlaag. Neemt niet weg dat sloop van een historisch pand op zo een prominente straathoek ingrijpende
gevolgen heeft voor het gezicht van Noordwijk-Binnen. Dit is een exemplarisch voorbeeld van aantasting
van de dorpskarakteristiek door schaalvergroting en historiserende architectuur die vrijwel zonder
betekenis is.

Afbeelding: Voorstraat 90, een historisch gelaagd, kleinschalig hoekpand met een sterk dorpskarakter heeft plaats
gemaakt voor een dominante nieuwbouw die ondanks goede intenties geen recht doet aan de ontwikkeling van de
plek. Ook hier is éénlaags bouw verdwenen.

Het ertegenover gelegen hoekpand Voorstraat 121 is van 2003. Hier zijn in hoofdlijn dezelfde principes
gebruikt als bij nummer 90. Er is een tweelaags blokmassa onder een afgetopt schilddak tot stand
gebracht. Op detailniveau maakt het pand echter een veel armoedigere indruk: de keramische
raamdorpels, de fantasieloze wijze waarop de niet-haakse hoek is gemetseld in een onrustig
kettingverband. Ditzelfde zien we bij het blokje Voorstraat 123-127. Een plek waar voorheen onder andere
café De Zwaan en caférestaurant ‘De Beurs’ waren gevestigd. Dit blokje is reeds ter sprake gekomen in de
vorige paragraaf.
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Afbeelding: Ontwikkeling van Voorstraat 90 in beeld. Bij de meest recente sloop is geen kwalitatief hoogwaardig pand
tegen de vlakte gegaan, maar wel is weer een éénlaags pand (op een prominente straathoek) vervangen door een
inmiddels in Noordwijk dominant bouwtype.

2.5.3
Tussenpanden
Het inpassen van nieuwbouw op markante plekken (straathoeken, zichtlijnen) in het dorpsgezicht is een
lastige opgave, zoals uit de vorige paragraaf wel blijkt. Zelfs wanneer de bouwregels in het
bestemmingsplan worden gevolgd en de welstandstoets wordt doorlopen, is het uiteindelijke resultaat
vaak onbevredigend. Hoofdzakelijk komt dit vanwege een gebrek aan locatiebepaalde eigenheid of een te
rigoureuze transformatie die louter geschroeid lijkt te zijn op de bouwwensen van de tegenwoordige tijd.
De vraag kan worden gesteld of ontwikkelingen op straathoeken überhaupt doorgevoerd kunnen worden
zonder dat de waarden van het dorpsgezicht danig wordt aangetast. Kennis van de bouwgeschiedenis van
het bestaande gebouw (en eventueel voorgangers) in combinatie met een behoudende ontwikkeling, lijkt
op die plekken in ieder geval een essentiële voorwaarde.
Voor tussenpanden, gebouwen die min of meer zijn ingesloten door buurpanden, lijkt inpassing van
nieuwbouw iets eenvoudiger. De grootste valkuil is echter dat de buurpanden waarop het ontwerp van de
nieuwbouw wordt gebaseerd, wel kunnen worden aangemerkt als (belangrijke) componenten binnen het
beschermd dorpsgezicht. Is dat niet het geval, dan ontstaan vreemde situaties waarbij architecten
aansluiting hebben gezocht bij recentere bouw zonder specifieke stedenbouwkundige kwaliteiten. Een
ontwikkeling die zich voortzet wanneer vervolgens één van de nabije buurpanden wordt ontwikkeld (een
soort domino-effect). Aan de zuidzijde van de Van Limburg Stirumstraat (een straatzijde waar overigens in
de afgelopen 40 jaar veel historische bebouwing is verdwenen) is dat effect waar te nemen, evenals aan
het einde van de Voorstraat (nummers 145-151). Hier wordt nieuwbouw geënt op eerder uitgevoerde
vernieuwing in het dorp.
17

Een ander voorbeeld is Voorstraat 82. In plaats van een in oorsprong uit de zeventiende eeuw daterend
pand onder zadeldak, verrees in 2012 een volledig nieuwe woning. Het werd gebouwd met twee lagen
onder een plat dak voorzien van schilden om zo het woonoppervlak te maximaliseren. Er is hier vrij strikt
voldaan aan het streven om aansluiting te zoeken bij buurpanden. Er is vooral aansluiting gezocht bij het
linker buurpand (nummer 86), dat echter in 1976 is opgetrokken en voor het beschermd dorpsgezicht van
zeer ondergeschikte betekenis is. Bij de nieuwbouw zijn rooilijn en gevelhoogtes conform
bestemmingsplan gehandhaafd. Het bouwvlak is aangehouden waardoor een steegje tussen huidige
nummers 82 en 86 wel intact bleef. De ruimte tussen de panden is aan de straat wel volledig
dichtgemetseld waardoor hier als het ware sprake is van blokbouw en visuele schaalvergroting.
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Zie ook http://joepderksen.blogspot.nl/2012/11/stukje-historie-verdwenen.html
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Afbeelding: De Voorstraat in 1925, uiteraard van ver vóór de aanwijzing van het beschermd dorpsgezicht. De schaal die
hier is verbeeld: éénlaags bebouwing die naar de kerk toe geleidelijk overgaat in tweelaags bebouwing, staat onder
toenemende druk met name door ontwikkelingen in de laatste 15 jaar. Rechts de nummers 86 en 82 waarbij de laatste
uit 2012 geënt is op het buurpand uit 1976. De voorgevel van nummer 86 heeft een gevelindeling die niet aansluit bij de
vorm van de bouwmassa.

Ten aanzien van Voorstraat 86 kan overigens nog worden opgemerkt dat de gevelindeling curieus is. De
indeling waarbij de vensters niet recht boven elkaar zitten, hoort bij een éénlaags of anderhalflaags pand
onder (afgewolfd) schilddak, zoals de voorganger van Voorstraat 82 had. Sloop van laatstgenoemde pand
heeft overigens ook als consequentie gehad dat er een winkelpui uit het dorpsgezicht verdween.
Winkelpuien staan meer dan ooit onder druk, wat gevolgen zal hebben voor de conservering van het
historische bestemmingen van de dorpskern.
Voorstraat 145-147 is in Noordwijk een bekend voorbeeld waarbij (al dan niet bewuste) verpaupering
vooraf gaat aan vernieuwing en waarbij de vernieuwing in het teken staat van maximalisering van
woonoppervlak. Wederom moest een éénlaagse bouwmassa plaats maken voor tweelaagsbouw, hier
overigens zonder de hoogte van de voorgevel sterk te vergroten. De vorm van de gevel is wel gewijzigd,
mogelijk onder het mom daarmee aan te sluiten bij het reeds bestaande rechter buurpand. De sterke
eigenheid van het gebouw (architectonisch zeldzaam in het dorpsbeeld), heeft plaats gemaakt voor een
weinig sprekende vormgeving uit 1990. Een steegje ter linker zijde van het oude pand is bij de nieuwbouw
verdwenen.

Afbeelding: Voorstraat 145-147, een éénlaags pand met sterke eigenheid, heeft plaats gemaakt voor een pand met een
veel grotere schaal, weinig sprekende architectuur. Daarbij is een oud steegje teloor gegaan.

Bij de herontwikkeling van Voorstraat 49b-51 in 1990 is men redelijk trouw gebleven aan de bestaande
structuur en schaal. Meest in het oog springende aanpassing is de dakvorm van nummer 51 en de
nagenoeg naadloze aansluiting van de beide voorgevels en het gebruik van een gemeenschappelijke
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zijmuur, waar eerder sprake was van een ose (een smalle tussenruimte). Bij nummer 49b is gekozen voor
historiserende vensters, de vensterts van het buurpand hebben een meer eigentijds karakter, wat hier niet
onaardig uitpakt omdat het oog mede daardoor wordt getrokken door met name het rechter buurpand.

Afbeelding: Voorstraat 49b en 51 links de toestand vóór de nieuwbouw. De foto rechts is van daarna. Behoud van
dakhelling in combinatie met gewijzigde dakvorm, heeft in de nieuwe situatie niet tot behoud van waarde/kwaliteit
geleid.

Voorstraat 73 heeft in 2001 plaats moeten maken voor nieuwbouw. De voorgevel is qua goothoogte,
gevelbreedte en gevelindeling losjes gebaseerd op de voorganger (een pand met een voorgevel uit
omstreeks 1910), met dien verstande dat er geen plaats was voor de historische winkelpui van de
voormalige bakkerij. Onduidelijk is waarom de architect in vormgeving en detaillering heeft getracht
invloeden uit de achttiende eeuw te verwerken. Zou de architect daarmee getracht hebben om aansluiting
te vinden met het linker buurpand? Mede door de curieuze vensterindeling en de matige detaillering van
het metselwerk kan dit ontwerp als een historiserende karikatuur worden bestempeld die afbreuk doet aan
het naastgelegen rijksmonument.

Afbeelding: Voorstraat 73, bakkerij Wanninkhof, een fraai voorbeeld van architectuur uit het begin van de twintigste
eeuw in Noordwijk, heeft plaats gemaakt voor een gebouw met historiserende voorgevel die voldoet aan de
voorwaarden die in het bestemmingsplan gelden.

2.6
Vormgeving van vernieuwing en nieuwbouw
Het is interessant om vast te stellen dat bij (vervangende) nieuwbouw in het beschermd dorpsgezicht
steevast een historiserend front wordt ontworpen. Het bestemmingsplan stelt immers geen eisen aan de
vormgeving van nieuw te bouwen panden. Men zou hieruit op kunnen maken dat bij planontwikkelaars de
indruk bestaat dat de voorgevel bij vernieuwing traditioneel vormgegeven moet worden. Wellicht dat visie
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De Kern Gezond (1995) aan dat idee heeft bijgedragen. Daarin staat namelijk dat er bij nieuwbouw een
18
voorkeur bestaat voor nabouwen of onzichtbaar maken, boven een poging om op te vallen. Het gebruik
van het woord poging is overigens dermate suggestief dat succes van moderne invulling utopisch
overkomt, wat architecten af kan schrikken.
In Krijtlijnen, de omgevingsvisie 2015-2030, is een ander, meer genuanceerd beeld van ontwikkelingen
geschetst. Hier wordt met betrekking tot de gehele kern geschreven over een bewuste uitnodiging voor
vernieuwing in plaats van het blijven hangen in het verleden, waarbij ‘het verhaal’ van de plek als
19
inspiratiebron dient. Bij de voorbeelden in vorige paragrafen is dit niet of nauwelijks het geval. Specifiek
ten aanzien van het beschermd dorpsgezicht wordt de omgevingsvisie echter nauwelijks. Het gezicht wordt
genoemd in een voor vele interpretaties vatbare zin: “Beleid is (…) om het beschermd dorpsgezicht te
20
behouden, evenals het huidige karakter van de historische panden en het groen”. De formulering is
verwarrend omdat de suggestie wordt gewekt dat bescherming ter discussie staat, het begrip ‘historische
panden’ niet is gedefinieerd én toegespitst wordt op het karakter van de panden en niet de panden zelf.
Wat precies onder karakter wordt verstaan, is dan weer niet duidelijk gemaakt. Vermoedelijk heeft het
louter betrekking op het gevelbeeld.
Omdat er sinds de toekenning van de status beschermd dorpsgezicht al bijna 25 jaar wordt gebouwd,
dringt zich de vraag op of de wijze waarop de nieuwbouw wordt vormgegeven recht doet aan het
Noordwijk, het dorpsgezicht én aan de tijdsgeest. Dat is echter nog niet zo eenvoudig als op het eerste
gezicht lijkt. Er worden de afgelopen 25 jaar vrijwel uitsluitend voorgevels opgetrokken die (vrij
willekeurig) zijn geënt op vroegere bouwkunst. Er is onderscheid te maken tussen historiserende stijl, neoeclecticisme en neo-traditionalisme. Historiserend is een term die kritisch beschouwd alleen van toepassing
is wanneer één specifieke periode voor het ontwerp wordt aangewend. Neo-eclecticisme is een term die
wordt aangewend wanneer een ontwerp aspecten uit verschillende historische bouwstijlen combineert.
Over neo-traditionalisme spreekt men wanneer specifieke stijlkenmerken ontbreken, maar hoofdvorm,
venstertypologie en bijvoorbeeld materialisering en detaillering (zoals van het metselwerk) op traditionele
leest geschroeid zijn. Onderscheid is niet altijd strikt en daarom wordt in deze rapportage vooral de meest
gangbare term historiserend als verzamelbegrip gebruikt.
Het lijkt misschien of men bij ontwikkelingen binnen het dorpsgezicht uitsluitend de voorkeur geeft aan
historiserende voorgevels. Hierbij moeten we echter niet voorbij gaan aan een grotere, landelijke
ontwikkeling die aan het einde van de twintigste eeuw is ingezet. Historiserend bouwen is al twee
decennia dominant in heel het land. In algemene zin wordt die ontwikkeling toegeschreven aan een
behoefte aan traditionele waarden, identiteit en een gevoel waarin de bouwwereld graag voorziet.
Mensen denken zich prettig te voelen in een woonomgeving waarin het aanzien in hoge mate wordt
bepaald door historische referenties, de vele VINEX-wijken als voorbeeld. Critici noemen dit fenomeen het
‘retrovirus’ en zien er een belemmering in voor echte vernieuwing en een bedreiging voor
oorspronkelijkheid (identiteit). Projecteren we die kritiek op het beschermd dorpsgezicht, dan zou gesteld
kunnen worden dat er sinds de aanwijzing van het beschermd dorpsgezicht (en eigenlijk ook in de
aanloopperiode daar naartoe) nauwelijks tot geen eigentijds moderne toevoegingen zijn aan te wijzen. In
dat opzicht kan worden gesteld dat in de afgelopen periode van 25 jaar beschermd dorpsgezicht geen
eigentijdse kwaliteiten zijn toegevoegd (of men moet van mening zijn dat er sprake is van hoogwaardige
historiserende bebouwing waarin de tijdsgeest op overtuigende wijze naar voren komt). Een belangrijke
vraag is of die ontwikkeling de wenselijke is. De diversiteit en individualiteit van gebouwen is een zeer
belangrijke karakteristiek en staat sterk onder druk door ontwikkeling van weinig sprekende historiserende
21
façades die niets van waarde toevoegen aan een belangrijke dorpskarakteristiek.
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De Kern Gezond, p.66
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Die diversiteit kan ook als uitgangspunt worden genomen voor een objectgerichte bescherming door uit ieder tijdsbestek de meest
krachtige voorbeelden aan te wijzen als monument of als beeldbepalend pand.
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Zoeken we naar kritiek op de critici, dan kan worden gesteld dat in de afgelopen 25 jaar in zekere zin niet
eigentijds (modern) is gebouwd, maar dat men dat een eeuw eerder in de dorpskern ook niet (of
nauwelijks) deed. Veel van de panden in de dorpskern dateren van omstreeks 1900, een tijd waarin neostijlen hoogtij vierden. In het dorpsgezicht zijn veel voorbeelden te vinden van neorenaissance-invloeden in
de voorgevels.
Een ander punt van zorg is dat er één bouwtype een dominante rol heeft gekregen bij nieuwbouw. De
meeste nieuwe panden zijn tweelaags en uitgevoerd met een lijstgevel met voorgeschreven rasterindeling
met vensters die gevoel van nostalgie opwekken door roedenverdeling en de obligate sluitsteenimitaties in
de strekken of bogen daarboven. Verschraling van diversiteit aan bouwtypen zal onoverkomelijk leiden tot
devaluatie van de historisch gegroeide structuur waarin éénlaags bouwmassa’s in de komende tijd bijna
gedoemd lijken te verdwijnen. Zeker in de afgelopen jaren zijn het vooral éénlaags gebouwen die tegen de
vlakte gaan, de aantasting van de schaal in het dorpsgezicht is evident. Die aantasting is sluipend. Bij iedere
individuele plantoetsing heeft de wijziging (vergroting) relatief weinig gevolgen voor het dorpsgezicht.
Cumulatief, al deze individuele veranderingen bij elkaar, is het effect en de aantasting van de waarden in
het gebied overduidelijk.
2.7
Het dorpsgezicht binnen de ontwikkelende dorpskern
De vraag of de toekenning van de status van beschermd dorpsgezicht doeltreffend is, is feitelijk niet te
beantwoorden. We weten immers niet hoe de (beschermde) dorpskern van Noordwijk-Binnen er uit zou
hebben gezien wanneer de status niet was toegekend. Feit is dat de ruimtelijke kwaliteit van de dorpskern
ook zonder status voor veel van de bewoners evident is (de Voorstraat is een kwalitatief sterke
ruggengraat) en dat de invloed van grootschalige ingrepen ‘van nature’ in het hart minder groot is dan in
randgebieden. Dat bewijst bijvoorbeeld de commotie die ontstaat als er een lindenboom moet verdwijnen.

Afbeelding: Kaartbeeld afkomstig van de site http://code.waag.org/buildings/, gebaseerd op gegevens uit de
basisadministratie adressen en gegevens van het kadaster (niet altijd correct, zie uitbreiding gemeentehuis en
bijvoorbeeld Lindenplein 7).

Met enkele hulpmiddelen is wel wat inzicht te krijgen in de wijze waarop de ontwikkelingen zich binnen
het beschermd dorpsgezicht verhouden tot de gebieden direct buiten de grenzen. Dit kan aan de hand van
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de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) die door het kadaster wordt bijgehouden en onder
andere de bouwjaren van gebouwen vermeldt. Gegevens uit deze administratie zijn door Waag Society
verwerkt in een digitaal raadpleegbare kaart die het hele land dekt. Het kaartbeeld van de dorpskern van
Noordwijk laat duidelijk zien dat er in de laatste decennia vooral aan de randen, buiten het beschermd
dorpsgezicht is gebouwd. Vanuit erfgoedbehoud beschouwd, is de oververtegenwoordiging van recente
bebouwing aan de Kerkstraat (één van de oude dorpsstraten) enigszins ontluisterend omdat deze straat
ook tot de historische dorpskern van Noordwijk behoort. De transformatie die in dit gebied heeft
plaatsgevonden is groot. Het gebied is in de afgelopen jaren omgevormd tot commercieel hart van
Noordwijk, zoals door het gemeentebestuur beoogd in verschillende structuurvisies, nota’s en andere
beleidsstukken.
Beargumenteerd kan worden dat de clustering van deze nieuwbouw aan de Kerkstraat er wel toe heeft
geleid dat de (economische) druk op het beschermd dorpsgezicht verminderde. Toch zijn er in het
dorpsgezicht in dezelfde periode wel degelijk ingrepen gedaan. De kaart die door Waag Society is
gegenereerd, maakt onderscheid in bouwperioden waarbij voor dit onderzoek de meest recente periodes
het meest interessant zijn: 1960-1975, 1975-1985, 1985-1995, 1995-2005 en later dan 2005. Hoewel de
begrenzing van de perioden natuurlijk arbitrair is en in hoge mate van invloed is op interpretatie van de
datagegevens, is een globaal beeld van ontwikkeling vrij goed te schetsen.
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Afbeelding: Nieuwbouw binnen het beschermd dorpsgebied van Noordwijk-Binnen in aantallen per periode.

De tabel waarin het aantal gebouwen per periode is uitgesplitst, toont aan dat er in de periode 1995-2005
bijna evenveel werd nieuw gebouwd als in de voorgaande perioden bij elkaar opgeteld. Hieruit mag
worden opgemaakt dat aanwijzing van het beschermd dorpsgezicht in 1992 in ieder geval niet heeft geleid
tot een rem op ontwikkeling in het gebied. Als kanttekening dient wel opgemerkt te worden dat het
hogere aantal sterk wordt bepaald door enkele complexen én de ‘landhuizen’ aan de zuidrand (een
bouwplan dat al veel verder terug in de tijd gaat). Algemeen geldt dat in periode van hoogconjunctuur
grotere druk ontstaat op historische bebouwing en stedenbouwkundige structuren.
Kijken we nogmaals buiten de grenzen van het dorpsgezicht, dan is met het kaartbeeld op te merken dat
aan de linten, de Wilhelminastraat, de Van Limburg Stirumstraat, Douzastraat en de noordzijde van de
Bronckhorststraat nog vrij veel historische (vooroorlogse) bebouwing aanwezig is. Hier heeft wel
vernieuwing (en vermoedelijk inbreiding) plaatsgevonden, maar op het eerste gezicht niet beduidend meer
of minder dan in het beschermd dorpsgezicht. Ontwikkeling heeft vooral plaatsgevonden achter de
bebouwingslinten, als een krans om het historische dorpscentrum.
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Buiten de begrenzingen van het dorpsgezicht wordt volop ontwikkeld. Aan de oostzijde van de dorpskern
is sprake van een harde begrenzing in de vorm van de Nieuwe Offemweg én een duidelijk overgang in
ruimtelijke karakteristiek. Schaal en dichtheid van bebouwing in de kern neemt richting de harde
begrenzing snel af. Over de grens voert niet de gebouwde omgeving, maar het groen de boventoon. In de
basis zijn dit de landgoederen Offem en Calorama. Recentere ontwikkelingen als Everwijnpark (’70) en de
wijk Boechorst (zeer recent) vormen tussen de landgoederen een wig die aanpunt op het beschermde
dorpsgezicht.
Aan de westzijde zijn de grenzen van het dorpsgezicht ook vrij hard. Hier vooral door ontwikkelingen die
vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw tot aan nu hebben plaatsgevonden. De Pickéstraat kan nog wel
worden beschouwd als een uitloper van het dorpsgezicht. In deze straat wordt volop ontwikkeld waarbij in
ruimtelijke en architectonische zin meer plaats lijkt te zijn voor de eigen tijd. De Kerk- en Raadhuisstraat
zijn in de afgelopen decennia waarschijnlijk het meest ingrijpend getransformeerd. Het contrast in schaal
met het dorpsgezicht is bijzonder groot. Dat geldt niet voor de Wilhelminastraat, een stedenbouwkundige
ontwikkeling (uitbreiding) die meer dan een eeuw geleden plaatsvond. Dit gebied waar diversiteit in
bouwtypen samengaat met eenheid in architectuur (sobere neorenaissance voert er de boventoon) heeft
nog een sterk dorps karakter en een duidelijke eigenheid. Hier herkennen we een aantal van de
fenomenen die ook in het dorpsgezicht zijn gesignaleerd. De belangrijkste is de ontwikkeling in de vorm
van architectonisch weinig tot de verbeelding sprekende blokken die in dit geval een verandering van de
oorspronkelijke stedenbouwkundige structuur teweeg brengen.
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3 Wetgeving, regelgeving en
beleidsdocumenten
3.1
Het bestemmingsplan ‘Noordwijk Binnen 1995’
Met de aanwijzing van de dorpskern van Noordwijk-Binnen in 1992 door het Rijk, werd de gemeente
Noordwijk verplicht om via het bestemmingsplan aantasting van de waarden in het gebied te beperken.
Het dan geldende bestemmingsplan ‘Kern Noordwijk Binnen’ dateerde uit 1971 en diende herzien te
worden. Het op- en vaststellen van een bestemmingsplan bleek geen sinecure, mede omdat het
bestemmingsplan de hele dorpskern besloeg (niet alleen het gezicht). Het duurde tot 1997 voordat het
nieuwe bestemmingsplan ‘Noordwijk-Binnen 1995’ in werking trad. Om te voorkomen dat in het
dorpsgezicht ongewenste ontwikkelingen plaatsvonden, werd aanvankelijk gebruik gemaakt van een
leefmilieuverordening (Wet op de stads- en dorpsvernieuwing). Hierin werd sloop van panden aan banden
gelegd en bepaald dat vóór beslissingen over bouwvergunningen te nemen, advies moest worden
ingewonnen bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
Het in 1997 nieuwe bestemmingsplan regelde op hoofdlijnen de bescherming van de waarden zoals die zijn
verwoord in de toelichting van het aanwijzingsbesluit. De toelichting is bondig en had betrekking op het
gebied als geheel. In de toelichting staat geschreven: In het gehele beschermd dorpsgezicht is de historisch

ruimtelijke structuur, het historisch patroon van straten, wegen, paden en openbare ruimten in samenhang
met de schaal van de bebouwing van belang. Met name zijn van betekenis de Voorstraat en het
Lindenplein, de profilering en de inrichting van de openbare ruimte, de verkavelings- en
bebouwingstructuur en veelal ook de vormgeving van de bebouwing.

Afbeelding: Blad 2 van het bestemmingsplan uit 1997. Fotografie van de fysieke kaart.

In het bestemmingsplan werden planregels opgesteld die er zorg voor moeten dragen dat de waarde zoals
omschreven in de toelichting niet worden aantast. Hiermee konden historische structuren, patronen en
verkavelingen in principe behoorlijk worden beschermd. Voor het behoud van waarden van de gebouwde
componenten binnen het gebied, schoot het bestemmingsplan te kort (hier was het ook niet voor bedoeld).
Alleen de geregistreerde rijksmonumenten genoten juridische bescherming die verder ging dan het niveau
van de bouwmassa of de voorgevel. Het instrument ‘beschermd dorpsgezicht’ is dan ook niet bedoeld om
grip te krijgen op de bebouwing, maar om richting te geven aan ruimtelijke ordening op gebiedsniveau.
De conserverende bestemmingsplannen werden ter goedkeuring voorgelegd aan de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg. Dat leverde geen problemen op omdat de dienst al vroegtijdig bij de planvorming
betrokken was.
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De bestemmingsplankaart uit 1997 toont zoals gebruikelijk in kleur de bestemmingen die aan de
gebouwen in de kern zijn toegekend. Groenvoorzieningen, water, tuinen en erven zijn ook in kleurvlakken
aangegeven (bijvoorbeeld de Overtuin waarover in het verleden veel te doen was). Daarnaast zijn
bouwgrenzen gemarkeerd, goot- en gevelhoogtes bepaald (minimaal en maximaal toelaatbare hoogtes).
Monumenten zijn gemarkeerd, alsmede (monumentale) tuinmuren en eigen stoepen. De kapvormen zijn in
sommige gevallen ook op de kaart aangegeven. Er zijn echter geen specifieke planregels voor het
dorpsgezicht opgesteld. Dat is vreemd omdat zonder planregels (verplichtingen en opgelegde
beperkingen) zo geen basis bestaat waarop planvorming kan worden bijgestuurd. In het bestemmingsplan
wordt voor wat betreft de ruimtelijke ontwikkelingen in de kern wel een onderscheid gemaakt tussen het
beschermd dorpsgezicht en de rest van de kern. In algemene bewoordingen en met een zeker voorbehoud
of vrijblijvendheid.
-

Voor het beschermd dorpsgezicht is de doelstelling het behoud c.q. de versterking van de structuur
en de karakteristiek van het dorpsgezicht
Voor het overige gebied is de doelstelling het streven naar een harmonisch beeld van de
bebouwing. Indien mogelijk wordt aangesloten op de hoofdkenmerken van de oorspronkelijke
dorpsopzet.

Afbeelding: Detail van het bestemmingsplan met onder andere de minimale en maximale goothoogtes in meters
gegeven en 0% bebouwingsvlakken ter conservering van ruimten tussen panden. Het plan laat op sommige plekken de
mogelijkheid om bij nieuwbouw panden op te hogen.

In de planbeschrijving wordt aangegeven dat het bestemmingsplan meer gedetailleerd is, naarmate de
bebouwing hogere cultuurhistorische waarden vertegenwoordigt (dit zou een selectiecriterium kunnen zijn
voor wat betreft het al dan niet aangeven van kapvormen op de kaart). Binnen het dorpsgezicht zijn de
bebouwingsgrenzen gelegd overeenkomstig de bestaande bebouwing. Daar gaat dus per definitie een
conserverende werking vanuit. Daarnaast wordt aangegeven dat elementen met een belang voor de
ruimtelijke structuur in het plangebied - zoals bomen, dorpspompen, muurafscheidingen en voorstoepen op de plankaart afzonderlijk zijn aangeduid en dat deze bescherming krijgen middels een
aanlegvergunning.
In het bestemmingsplan is al rekening gehouden met de bouw van de landhuizen (op basis van historische
rechten), drie woningen aan de Van Limburg Stirumstraat en de verbouwing van het bankgebouw aan het
Lindenplein.
Het gaat te ver om binnen de kaders van dit onderzoek het totstandkomingsproces van het
bestemmingsplan uit de doeken te doen. Hiervoor wordt verwezen naar Kernpunten, de periodiek
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uitgegeven door vereniging De Oude Dorpskern en naar ingediende zienswijzen in het gemeentearchief
van Noordwijk. In de periodiek staat goed beschreven hoe er door de vereniging werd aangekeken tegen
de wijze waarop de waarden van het dorpsgezicht in het bestemmingsplan werden verankerd. De
algemene tendens is positief. De vereniging voelde zich wel genoodzaakt te appelleren tegen de
mogelijkheid om in het gebied stapelbouw mogelijk te maken.
3.2
Het bestemmingsplan ‘Noordwijk Binnen 2013’
In het bestemmingsplan Noordwijk Binnen 2013 is aan het gehele dorpsgezicht de dubbelbestemming
‘Waarde – Beschermd Dorpsgezicht’ gegeven. Hiermee wordt duidelijk onderscheid gemaakt met de
overige gebieden in het plan. De dubbelbestemming heeft vooral als gevolg dat het bestemmingsplan in
dit gebied gericht moet zijn op bescherming en dat de regeling voor vergunningsvrije bouwwerken uit de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hier niet van toepassing is. In artikel 25 van de regels
zijn zeven bouwregels openomen. De regels hebben betrekking op de karakteristieken (gedestilleerd uit de
toelichting op de aanwijzing) die middels het bestemmingsplan worden beschermd. Het is belangrijk te
beseffen dat alleen de karakteristieken zijn aangewend die in een bestemmingsplan kunnen worden
geborgd.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

situering van gebouwen;
(minimale en maximale) goothoogte van gebouwen, de bouwhoogte van gebouwen en de hoogte
van bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
gevelindeling van gebouwen;
voorgevelbreedte van gebouwen;
kaprichting van gebouwen;
dakhelling van gebouwen;
kleur- en materiaalgebruik van gebouwen.

Ten aanzien van punt a is consolidatie van de gebouwde structuur redelijk goed geborgd, doordat
bouwvlakken zijn gelegd over bestaande bebouwing (waarmee min of meer de gevelbreedte, punt d, ook
is gefixeerd) en er weinig ruimte wordt geboden voor inbreiding. In essentie wijkt het bestemmingsplan
hierin ook niet af van de voorganger. In principe geldt hetzelfde voor punt b. De goot en bouwhoogtes van
bestaande bebouwing zijn hier bepalend. Goothoogtes zijn niet één op één overgenomen uit het oude
bestemmingsplan. Wat daarvoor de reden is, is niet uit de plannen op te maken. Het verschil tussen
minimale en maximale goothoogte varieert sterk. In sommige gevallen is de hoogte hard (minimale hoogte
is gelijk aan de maximale hoogte) maar er zijn ook voorbeelden waar de maximale hoogte een
verdubbeling is van de minimale hoogte. Dit laatste lijkt schaalvergroting in de hoogte te bevorderen.

Afbeelding: Detail van de bestemmingsplankaart die in 2014 is vastgesteld.

Uit de toelichting blijkt overigens dat het behoud van kaprichting en dakhelling niet op alle gebouwen van
toepassing is. In de toelichting is namelijk een kaart opgenomen met panden waarvan kaprichting en
dakvorm behouden dienen te worden. Dit lijkt een discrepantie in het bestemmingsplan.
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Afbeelding: Bijlage 3 uit het bestemmingsplan ‘Noordwijk Binnen 2013’. De monumenten zijn aangegeven en een
ogenschijnlijk willekeurig aantal dakvormen en nokrichtingen, deels ook buiten het dorpsgezicht.

De kaart toont de grenzen van het beschermd dorpsgezicht met een belijning. Op de kaart zijn de meeste
(maar niet alle) rijksmonumenten aangegeven. Van een aantal panden in het gebied is de dakvormen
aangegeven. De kapvormen zijn rechtstreeks overgenomen van het bestemmingsplan uit 1997. Onduidelijk
is waarop de keuze van de panden op de kaarten is gebaseerd. Zo zijn voor sommige monumenten de
kappen wel getekend, voor andere niet. Daarnaast zijn het niet zozeer de nokrichtingen als wel de
kapvormen waarover in de bouwregels niet expliciet uitspraken worden gedaan (met behoud van
nokrichting en dakhelling is het mogelijk om de dakvorm te wijzigen, door af te toppen of een schilddak in
een zadeldak te veranderen). Daarnaast valt op dat ook buiten de begrenzingen van het gebied
kapvormen op de kaart zijn weergegeven.
In hoeverre het huidige bestemmingsplan effectief is voor consolidatie van de waarden van het beschermd
dorpsgezicht, moet nog blijken (dit is over een aantal jaren te evalueren). Door de planregels is consolidatie
van de waarde in principe beter geregeld, al is er nog een slag te maken. Bijvoorbeeld door bestaande dak-
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en goothoogtes als maximum vast te leggen evenals alle kapvormen in het gebied. Binnen het
dorpsgezicht is het inmiddels op één plek alweer door ontwikkeling ingehaald. Een jaar na de vaststelling
werd voor de ontwikkeling van het Hof van Holland een separaat bestemmingsplan vastgesteld, waarin
overigens dezelfde bouwregels van kracht zijn als in het bestemmingsplan Noordwijk-Binnen 2013.
3.3
Erfgoedverordeningen
Bij de herziening van de monumentenwet in 1988 worden gemeenten verplicht een monumentenverordening vast te stellen waarin de inschakeling van een commissie op het gebied van de
monumentenzorg is geregeld met als taak te adviseren over aanvragen om een omgevingsvergunning voor
een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onderdeel f van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (het wijzigen, slopen of veranderen van een rijksmonument). In Noordwijk adviseert de
erfgoedcommissie.
Veel gemeenten waarin beschermde gebieden werden aangewezen, grepen dat moment aan om
gemeentelijke monumenten of beeldbepalende panden binnen het gebied aan te wijzen. Als katalysator
diende daarbij de herziening van de monumentenwet in 1988 en de uitvoer van het landelijke
Monumenten Inventarisatie Project (MIP, 1994) dat zich richtte op bouwkunst uit de periode 1850-1940. De
herziende monumentenwet verplichtte gemeenten om een monumentenverordening vast te stellen. De
gemeente Noordwijk stelde in 1994 een monumentenverordening vast (conform de modelverordening van
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten). Maar ze liet na een monumentenlijst samen te stellen, tot
ongenoegen van vereniging De Oude Dorpskern. Daardoor was de grip op de ontwikkelingen binnen het
gebied minder groot dan wenselijk. Monumentale panden binnen het gezicht zijn van cruciaal belang.
Dat laatste werd misschien wel beseft, maar uiteindelijk niet in beleid en regelgeving vastgelegd. Er
werden wel verschillende inventarisatie- en waardenkaarten gemaakt die de voor het dorpsgezicht
belangrijkste gebouwde objecten markeerden. Dat daar in het verleden geen gevolg aan is gegeven, is
temeer spijtig omdat een aantal van die beeldbepalende gebouwen nadien is gesloopt (Voorstraat 90
bijvoorbeeld).
In de tijd dat deze rapportage is opgesteld, werden in de gemeente Noordwijk de eerste gemeentelijke
monumenten aangewezen. Het is de verwachting dat op korte termijn nog meer gebouwen binnen en
buiten de historische dorpskern de status van gemeentelijk monument krijgen toegekend.
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Of die kappen die als waardevol zijn aangemerkt in een nieuw uit te voeren, deugdelijk onderbouwde inventarisatie van het
dakenlandschap.
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Afbeelding: Resultaat van een inventarisatie met markering van monumenten en beeldbepalende bebouwing in het
dorpsgezicht. Een deel van de bebouwing die op de kaart als beeldbepalend is aangemerkt, is sindsdien gesloopt.

3.4
De Kern Gezond
Een gedegen document waarin veel facetten van de dorpskern van Noordwijk-Binnen worden belicht, is de
toekomstvisie De Kern Gezond (2006). Hierin wordt een visie gegeven op ontwikkelingen in de dorpskern
(niet alleen het beschermd dorpsgezicht) voor de periode tot 2025. Per straat wordt op een voor een visie al
vrij gedetailleerd niveau een beeld van een gewenste ontwikkeling geschetst. Ook zaken als straatprofiel,
materiaalgebruik in de openbare ruimte (o.a. bestrating) en straatmeubilair komen daarbij aan de orde. In
het document zijn verschillende kaarten opgenomen. Eén van de kaarten verbeeldt de daar zo genoemde
‘beeldbijdrage’, een waardering van de architectuur door de gevels in iedere straat onder te verdelen in
categorieën. Opvallend daarbij is dat de hoogste drie categorieën voorschrijven dat de gebouwen
behouden moeten blijven, terwijl dit alleen voor de eerste van de drie categorieën juridisch is vastgelegd
(registratie als rijksmonument). Onderbouwing van de onderverdeling is niet herleidbaar. Onduidelijk is of
alle gebouwen afzonderlijk zijn beoordeeld, of binnen een bredere (stedenbouwkundige) context,
bijvoorbeeld het belang van het afzonderlijke gebouw als uiting aan de geschiedenis van NoordwijkBinnen.
Bevreemdend in De Kern Gezond is dat bij nieuwbouw wordt voorgeschreven om in de architectuur
aansluiting te zoeken bij de buurpanden ‘ten aanzien van geleding en afmetingen (liever nabouwen of
onzichtbaar maken, dan een poging om op te vallen´. Vanuit het beschermd dorpsgezicht geredeneerd,
dient in eerste plaats het bestaande gebouw, de bouwgeschiedenis van dat gebouw óf de
locatiegeschiedenis als uitgangspunt voor nieuwbouw moeten gelden, temeer omdat in De Kern Gezond
meer dan eens wordt gewezen op het belang van individualiteit van de bebouwing in de kern. Verderop
wordt voor voorgeschreven nieuwbouw in schaal en geleding aan te laten sluiten bij de rest van de kern
(dus 2/3 bouwlagen). Dit zet de éénlaags bebouwing, in delen van het gebied als karakteristiek benoemd,
onder druk.
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In De Kern Gezond zijn richtlijnen voor ruimtelijke ontwikkelingen gegeven. Op zich zijn de richtlijnen
weloverwogen. Kritische vraag is echter of deze richtlijnen locatiegericht maatwerk in de weg staan.
Gedetailleerde kennis over de locatiegeschiedenis (open plek) en de bouwgeschiedenis van een bestaand
pand lijken meer voor de hand liggende kaders om te komen tot een verantwoorde ontwikkeling dan meer
algemene richtlijnen die gelden voor een heel gebied.

Afbeelding: Uitsnede van de architectuurkaart in De Kern Gezond (p.24) met daarop drie categorieën te behouden
panden. Bij het maken van de kaart zal de architectuur bepalend geweest, terwijl er in het kader van het beschermd
dorpsgezicht wellicht beter naar de cultuurgeschiedenis (een combinatie van bouwhistorie, gebruik en architectuur kan
worden gekeken).

3.5
Welstandsnota
In de welstandskaart 2011 is aan het gehele beschermd dorpsgezicht een beschermd welstandsniveau
toegekend. In de welstandsnota uit 2014 is aangegeven dat bij dit welstandsniveau bij
welstandsbeoordeling door de welstandscommissie wordt gelet op historische karakter, individualiteit en
kleinschaligheid. Criteria die worden gehanteerd zijn ligging, massa en vorm, gevelkarakteristiek én
materiaal- en kleurgebruik. De gebiedsbeschrijving die het kader vormt voor de beoordeling is opgenomen
in de welstandsnota en beslaat welgeteld één A4 tekst, wat voor een gebied ter grootte van het
dorpsgezicht uiteraard zeer beperkt is.
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Afbeelding: Uitsnede uit de welstandskaart 2011 met als nummer 7 aangemerkt het dorpsgezicht, waar een beschermd
welstandsniveau geldt. De sterren op de kaartuitsnede markeren aandachtsgebieden.

3.6
Krijtlijnen, omgevingsvisie Noordwijk 2030
In de omgevingsvisie uit 2015 wordt aangegeven dat vooral de Voorstraat en het Lindenplein juweeltjes
zijn. In een wat onhandige volgzin staat geschreven: “Beleid is dan ook om het beschermd dorpsgezicht te
behouden, evenals het huidige karakter van de historische panden en het groen”. Het onhandige bestaat
er in dat niet helder omschreven staat wat onder het ‘beschermd dorpsgezicht’ wordt verstaan. Gaat het
hier om het gebied als geheel of heeft het geschrevene louter betrekking op het juridische instrument, de
status van beschermd dorpsgezicht? Het woord ‘evenals’ is ook wat ongelukkig omdat dit hiermee de
indruk ontstaat dat het hier gaat om twee verschillende zaken: het dorpsgezicht enerzijds en het karakter
van historische panden anderzijds (en blijkbaar niet afdoende beschermd binnen het gezicht). De
formulering ‘het huidige karakter van historische panden’, zorgt ook voor de nodige onduidelijkheid. De
lezer (en vermoedelijk ook de schrijver) weet immers niet op welke panden dit betrekking heeft. Historisch
staat gelijk aan geschiedkundig en betekent zoveel als waargebeurd en waarheidsgetrouw uit verleden.
Het heeft vooral betrekking op feitelijke weerslag zijn van de geschiedenis, in dit geval de Noordwijkse. Op
welke panden in Noordwijk-Binnen heeft dit betrekking, toch vast niet uitsluitend dat beperkte aantal
monumenten?
Nog gecompliceerder wordt het doordat in de tekst expliciet wordt gesproken van het karakter van
historische panden. Karakter (uit het Grieks ‘stempel’) is een ingewikkelde term die vooral betrekking heeft
op eigenschappen, meestal van personen, maar ook voor gebouwen. Met betrekking tot personen wordt
karakter meestal gebruikt om de onveranderbare inwendige kenmerken en eigenschappen aan te duiden.
Is het overnemen van een bestaande gevelindeling in vervangende nieuwbouw aan te duiden als het
behoud van een historische (geschiedkundig echt/waar) eigenschap? Interessant is ten slotte dat expliciet
geschreven wordt over het huidige karakter, wat de deur lijkt te sluiten voor restauratiereconstructies van
bijvoorbeeld gevelelementen als deuren, ramen en vensters.
In een tweede alinea met betrekking tot het dorpsgezicht wordt in de omgevingsvisie gesteld dat bij
nieuwbouw in maat en schaal moet worden aangesloten bij aangrenzende bebouwing. Ook in andere
stukken wordt een dergelijke voorwaarde naar voren gebracht, terwijl juist dit grote (vaak negatieve)
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gevolgen heeft voor de historisch gegroeide structuur waarin de grootte van een gebouw in hoofdzaak
wordt bepaald door de combinatie van ligging en oorspronkelijke functie.
Kern van dit alles is dat er in beleidstukken doorgaans in algemene bewoordingen enige aandacht aan
wordt besteed, maar dat de wijze waarop met het dorpsgezicht moet worden omgegaan, nergens concreet
wordt gemaakt. Met de beperkte kennis over de verschillende waarden in het gebied (gedetailleerder
waardengericht onderzoek is onontbeerlijk), is dat natuurlijk ook niet verwonderlijk. Spijtig is wel dat uit
vrijwel alle stukken de goede intenties en oprechtheid ten aanzien van het belang van het dorpsgezicht
blijkt (het woord ‘juweeltjes’ getuigt al een grote intrinsieke motivatie) niet concreter kunnen worden
gemaakt.
3.7
Erfgoedwet en omgevingswet
Op 1 juli 2016 wordt de Monumentenwet 1988 vervangen door de Wet van 9 december 2015, houdende
bundeling en aanpassing van regels op het terrein van het cultureel erfgoed, kortweg de Erfgoedwet. Voor
de beschermde dorpsgezichten geldt een overgangsregeling totdat de Omgevingswet, vermoedelijk in
2019, in werking treedt. In de Erfgoedwet vindt de bescherming van stads– en dorpsgezichten z’n
grondslag in artikel 3.13 t/m 3.15: de Minister kan een rijksmonument tezamen met cultuurgoederen
aanwijzen als ensemble indien het geheel van een rijksmonument en cultuurgoederen in onderlinge
samenhang van bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis zijn. Er wordt een
informatiesysteem bijgehouden dat gekoppeld is aan het rijksmonumentenregister. De Minister kan een
besluit tot aanwijzing als ensemble wijzigen of intrekken.
Voor gemeenten met een beschermd dorps- of stadsgezicht heeft de omgevingswet als gevolg dat aan of
afwijzing van een sloopvergunning voor een gebouw dat deel uitmaakt van een beschermd gezicht
gebaseerd moet zijn op wat de gemeente heeft vastgelegd in het omgevingsplan. Het omgevingsplan met
regels over de fysieke leefomgeving (wat verder gaat dan de ruimtelijke ordening in bestemmingsplannen)
komt na instructie van de minister in de plaats voor het huidige conserverende bestemmingsplan en de
daaraan gekoppelde gemeentelijke verordeningen.
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Reflectie

In principe is de werking van de status `beschermd’ eenvoudig te toetsen. Strikt genomen hoeft hiervoor
enkel de toelichting op het bestemmingsplan te worden geraadpleegd. In de toelichting staat duidelijk
aangegeven dat het dorpsgezicht bestemd is om in stand te houden en om te beschermen, en op welke
manier dat wordt gedaan (bouwregels). Daarmee is feitelijk voldaan aan de verplichting die met de
toewijzing van de beschermende status door het Rijk is opgelegd aan de gemeente. In het Noordwijkse
bestemmingsplan heeft de bescherming en consolidatie betrekking op de situering van gebouwen, de
(minimale en maximale) goot- en bouwhoogte, de gevelindeling, de voorgevelbreedte, de kaprichting en
dakhelling en tot slot het kleur- en materiaalgebruik.

Sloop van historische panden binnen het dorpsgezicht kan niet worden voorkomen.
De uiterlijke karakteristieken van individuele gebouwen zijn op het niveau van de bouwmassa en ten dele
de materialisering in het bestemmingsplan vastgelegd. Er staat pandeigenaren en ontwikkelaars echter
niets in de weg om historische panden (geen monumenten) te slopen ten behoeve van nieuwbouw, zolang
aan de bouwregels in het bestemmingsplan wordt voldaan. Een sloop- en bouwvergunning kan dan in
principe niet worden geweigerd. Dit kan alleen wanneer kan worden aangetoond dat de waarden van het
beschermd dorpsgezicht door de sloop van het historische pand onevenredig worden geschaad, en dat is
met de huidige, beperkte toetsingskaders een ingewikkelde opgave.

Is de beschermde status afdoende voor behoud van de waarden van de oude dorpskern?
Formeel gezien wordt in Noordwijk aan alle voorwaarden voldaan. De vraag is echter of dat als afdoende
wordt beschouwd. Deze rapportage toont aan dat de waarden in delen van de dorpskern sinds de
toekenning van de beschermde status duidelijk (met name in de randzones) zijn aangetast en dat daarmee
de waarden van het gebied als geheel (met name de diversiteit en schaal van de bebouwing) onder druk
zijn komen te staan. Overigens is dit nog niet in die mate dat de beschermde status van de dorpskern ter
discussie kan worden gesteld.

De toelichting op het dorpsgezicht is ontoereikend met als gevolg een zeer beperkt toetsingskader.
Kijken we naar de ontwikkelingen in het dorpsgezicht in de afgelopen 25 jaar, dan zijn er twee factoren
die specifieke aandacht verdienen. Ten eerste is dat de factor kennis. Al dat met het beschermd
dorpsgezicht verband houdt, grijpt terug op een toelichting op het dorpsgezicht die is opgesteld in de
jaren tachtig van de vorige eeuw. Die toelichting is verouderd en als toetsingscriterium voor afzonderlijke,
object-specifieke ontwikkelingen niet erg geschikt. Kennis die in het document is verwoord, is beperkt en
te algemeen om goede grip te krijgen op historische en eigentijdse ontwikkelingen in het gebied, om
maatwerk te leveren dat de standaard bouwregels overstijgt. In de tijd van de aanwijzing was de
inhoudelijke beperking van de toelichting al een punt van zorg voor De Oude Dorpskern, zoals blijkt uit
hun periodiek Kernpunten. Om de toelichting te verbeteren kunnen de volgende hulpmiddelen worden
ingezet of ontwikkeld: een kaart met daarin de bouwhistorische verwachting per pand, een kaart met
waardevolle kapvormen, een architectuur- of ordenkaart (op basis van stijl/bouwtijd), een kaart met daarin
weergegeven het aantal bouwlagen per pand, een kaart met daarin belangrijke stedenbouwkundige
(zicht)lijnen, een kaart waarin waardevolle groenstructuren en groenelementen zijn opgenomen, en een
kaart waarin historische kavelstructuren en bijvoorbeeld steegjes zijn weergegeven. Afhankelijk van de
juridische mogelijkheden kunnen deze kaarten in bestemmingsplannen worden geïntegreerd. De kaarten
dragen bij aan een beter toetsingskader.
Bij een evaluatie van het middel beschermd dorpsgezicht in 2005 werd ten aanzien van de toelichtingen
reeds opgemerkt dat veel toelichtingen te eenzijdig van karakter zijn, een verklarend vermogen ontberen
en onvoldoende aanknopingspunten bieden voor het door de wetgever beoogde planologische
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rechtsgevolg. Er is geen duidelijk toetsingskader, richtlijnen waar ingrepen aan moeten voldoen
ontbreken. Dit geldt zeker voor de toelichting op het dorpsgezicht Noordwijk-Binnen.

Grootste bedreiging: de optelsom van (kleine) aantastingen heeft grote invloed op de waarde van het
geheel.
Beperkte kennis hangt sterk samen met de tweede factor die hier voor het voetlicht wordt gebracht,
namelijk de gevaren van het cumulatieve effect dat in deze rapportage reeds is genoemd. Bij toetsing van
een object-specifieke ontwikkeling wordt het ontwikkelingseigen belang afgewogen tegen het belang van
het gebied als geheel, op basis van de voor dit doel ontoereikende toelichting uit de jaren tachtig. Het mag
weinig verwondering wekken dat in de praktijk een objectgerichte ingreep of sloop van een historisch
pand (vrijwel) nooit wordt aangemerkt als een aantasting van de waarden van het gebied als geheel.
Cumulatief, de optelsom van al deze afzonderlijke ingrepen en vooral vernieuwingen, is er echter wel
degelijk sprake van een effect op het gebied als eenheid – al is dit dus niet direct te zien. Daarvoor is als het
ware een helicopterview nodig. Het duidelijkst komt dit in retrospectief tot uiting bij blokvorming en op de
plekken waar in de relatief korte tijd dat het beschermd dorpsgezicht bestaat, clusters van nieuwbouw zijn
ontstaan. Naarmate de tijd verstrijkt, neemt dit cumulatieve effect alleen maar toe (om de simpele reden
dat de nieuwbouw alleen nog maar zal toenemen en verhoudingsgewijs de historische bebouwing
uiteindelijk zal gaan overvleugelen). Van de ingrepen gaat ook een zekere precedentwerking uit: reeds
voltooide vernieuwingen worden de norm.

Meer kennis over de waarden is onontbeerlijk.
Om het cumulatieve effect te beperken of ten minste in betere banen te kunnen leiden, is meer
gedetailleerde kennis over het gebied en de waarden binnen het gebied noodzakelijk. Er zijn plekken in
het dorp waarvan de structuur en de schaal al zodanig is gewijzigd, dat overduidelijk sprake is van een
aantasting van waarden van het gebied als geheel. Meest concreet is dat het geval waar de Voorstraat
kruist met de Douzastraat-Offemweg.
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Commissie Bescherming en Ontwikkeling (2007).
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Conclusies en aanbevelingen

In dit hoofdstuk wordt op basis van de bevindingen in deze rapportage een aantal conclusies gegeven.
Daarop volgend worden aanbevelingen gedaan aan zowel de gemeente als aan de vereniging De Oude
Dorpskern. Op deze manier wordt getracht om een voorzet te geven op nieuwe impuls aan de omgang met
het beschermd dorpsgezicht door de verschillende actoren. Getracht is om de gemeente, vereniging De
Oude Dorpskern en indirect ook de inwoners van Noordwijk-Binnen bewust te maken van de
ontwikkelingen in het dorpsgezicht, de afgelopen 25 jaar.
5.1
Conclusies
Het is niet eenvoudig om het effect van de status van beschermd dorpsgezicht op de stedenbouwkundige
(en cultuurhistorische) waarden te toetsen aan de hand van ruimtelijke ontwikkelingen sinds de aanwijzing
omdat immers niet duidelijk gemaakt kan worden hoe de kern van Noordwijk zich zonder bescherming zou
hebben ontwikkeld. Wel kan worden gesteld dat direct na toekenning van de beschermde status en het in
werking treden van het bijbehorende conserverende bestemmingsplan de mogelijkheden tot
grootschaligere ontwikkeling buiten de gebiedsgrenzen groter zijn en dat daaraan een visie ten grondslag
ligt. Verder kan uit de rapportage vooral worden opgemaakt dat het middel beschermd dorpsgezicht de
nodige beperkingen kent. Die beperkingen zijn deels inherent aan de mogelijkheden die de
conserveringsmethode biedt en komen vooral tot uiting op een kleiner schaalniveau (dat van het bouwblok
of een specifiek bouwwerk in het gebied.
Beperkingen beschermd dorpsgezicht als middel:
Sloop of ingrijpende wijziging van een enkel gebouw heeft vrijwel nooit een aantoonbare
aantasting van de waarden van het gebied als geheel ten gevolg (in principe wordt daaraan
getoetst). Een reeks van dit soort veranderingen kan échter wel degelijk gevolgen hebben voor de
waarden van het hele gebied, een effect dat op dit moment onvoldoende wordt onderkent en dat
binnen de huidige praktijk onvoldoende kan worden beïnvloed.
Indien aan de voorwaarden voor nieuwbouw in het bestemmingsplan wordt voldaan, kunnen op
dit moment in principe alle panden in de beschermde dorpskern worden vervangen door
historiserende nieuwbouw, uitgezonderd een relatief klein aantal monumenten.
De voorkeur die bestaat voor historiserende herbouw in twee lagen zonder relatie met een voor
deze herbouw gesloopt pand, luidt het einde in van de voor de dorpskern zo karakteristieke
historische gelaagdheid waarin uit ieder tijdvlak representatieve gebouwen te vinden zijn.
Daarnaast werkt het uniformiteit in de hand, waarmee de historisch gegroeide diversiteit en ook
de eigenheid van Noordwijk-Binnen zwaar onder druk komen te staan. Diversiteit en eigenheid
maken in rap tempo plaats voor eentonigheid in bouwmassa en in vormentaal.
Bescherming van de stedenbouwkundige waarden van het dorpsgezicht op het niveau van het
geheel biedt onvoldoende mogelijkheden om de verscheidenheid aan waarden binnen het gezicht
– de identiteit van Noordwijk (denk niet alleen aan architectuur, bouwhistorie, maar ook aan
gebruiksfunctie of een historische gebeurtenis) goed te kunnen overdragen aan toekomstige
generaties.
Plantoetsers worden door gebrek aan kennis en middelen omtrent de diversiteit aan waarden
binnen het dorpsgezicht onvoldoende in staat gesteld om ontwikkelingen in het gebied te
toetsen.
5.2
Aanbevelingen
De aanwijzing van een groot deel van de dorpskern van Noordwijk-Binnen vormt een goede basis voor de
consolidatie van bepaalde stedenbouwkundige karakteristieken in het gebied. Om beter om te gaan met
het bredere pallet van waarden binnen dit gebied (denk aan architectuur, bouwhistorie,
gebruiksgeschiedenis en dergelijke) kunnen aanbevelingen worden gedaan.
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Kennis ten behoeve van zekerheid. Onderzoek, inventarisatie en kartering van cultuurhistorische
waarden in het beschermde dorpsgezicht is nodig om voor een ieder, zonder twijfel inzichtelijk te
maken waarin de waarden zijn vertegenwoordigd. Verdieping van de kennis omtrent de waarden
moet leiden tot meer duidelijkheid bij planmakers, plantoetsers en bovenal de bewoners van de
historische dorpskern. De kennis omtrent de waarden dient bij voorkeur in beleidsstukken te
worden geïmplementeerd, maar zal, indien aansprekende wijze verbeeld, ook zeker ingezet
kunnen worden als instrument om bewustwording te stimuleren. Voor een goede overdracht van
kennis is het noodzakelijk dat aandacht wordt besteed aan het zorgvuldig definiëren van de
gebruikte (waarden)begrippen om op die manier zo veel mogelijk duidelijkheid te scheppen.
Aanwijzen van (meer) gemeentelijke monumenten. Rijksmonumenten die in de jaren zestig van de
vorige eeuw zijn aangewezen, zijn vrijwel zonder uitzondering gebouwd vóór 1850. In de jaren
negentig zijn daarop volgend enkele gebouwen aan de rijksmonumentenlijst toegevoegd. Dit zijn
gebouwen uit de periode 1850-1940. Een heel groot deel van de (vroeg) twintigste-eeuwse
architectuur in de Noordwijkse dorpskern is echter nog onbeschermd. De gemeente zou er goed
aan doen om in de dorpskern de meest waardevolle gebouwen uit met name de periode 19001965 aan te wijzen als gemeentelijk monument. Hiermee kan de historische gelaagdheid
(diversiteit) in het straatbeeld nadrukkelijker aandacht krijgen en worden beschermd. Waar de
meeste Nederlandse gemeenten al grote vorderingen maken met de bescherming van de meer
recente bouwkunst (wederopbouw en zelfs de scope al leggen op architectuur van ná 1965), is in
24
de gemeente Noordwijk vrijwel alle bebouwing van na 1850 vogelvrij om gesloopt te worden.
Het aanwijzen van beeldbepalende panden. Met het aanwijzen van beeldbepalende panden is
voor beschermde stads- en dorpsgezichten een zeer doelmatig middel waarbij met name
bescherming wordt toegekend aan het voorkomen van gebouwen. Gevels en geveldelen die vanaf
de openbare weg een prominente rol spelen, kunnen met toekenning van de status van
beeldbepalend pand, voor sloop en rigoureuze wijziging worden behoed. Min of meer is daarmee
overigens ook de schaal van de bebouwing vastgelegd. Het aanwijzen van beeldbepalende panden
biedt ook de mogelijkheid om karakteristieke winkelpuien te behouden zonder een heel pand als
monument aan te hoeven wijzen. Bij inventarisatie dient op voorhand duidelijk omschreven te
worden aan welke voorwaarden potentiële beeldbepalende panden dienen te voldoen. Het geniet
de voorkeur om hierbij niet in lijstjes te denken, maar aan een onderling samenhangende
verzameling/collectie waarbij de nadruk ligt op de relatie met het beschermde dorpsgezicht of
onderlinge, historische samenhang.
Behoed zijn voor het gevaar van blokken. Het bouwen van woningen in (perceel-overschrijdende)
blokken doet dermate afbreuk aan de beschermde historische structuur dat plannen in die trant
slechts in de meest uitzonderlijke situaties te overwegen vallen. In gevallen waarbij blokkenbouw
onoverkomelijk is, dient zo zorgvuldig mogelijk de afweging gemaakt te worden voor
historiserende of eigentijdse architectuur.
Structureel en gestructureerd bouwhistorisch onderzoek. Sinds een aantal jaren wordt er in
Noordwijk bouwhistorisch onderzoek verricht. Dit onderzoek wordt pas uitgevoerd nadat het
besluit tot sloop van het betreffende pand als is genomen. De verzamelde kennis dient uitsluitend
om vast te leggen wat er allemaal verdwijnt. Het verdient aanbeveling om voorafgaande aan een
wijzigings- of sloopbesluit een bouwhistorische verkenning uit te laten voeren. De verkenning
dient zich concreet toe te leggen op de vraag het betreffende gebouw (zijnde geen monument)
zich op de kavel heeft ontwikkeld (de bouwgeschiedenis) en hoe waardevol die specifieke
ontwikkeling is voor Noordwijk. In beeld dient te worden gebracht hoe die ontwikkeling thans
nog tot uiting komt en hoe zij zich verhoudt tot historische en huidige belendingen (buurpanden).
Hierdoor kunnen uitgangspunten worden ontwikkeld voor geplande ontwikkelingen op de door
sloop vrijgekomen locatie. In gebiedsbreed perspectief moet het onderzoek duidelijk maken in

In de tijd dat dit rapport werd opgesteld, is een begin gemaakt met de aanwijzing van gemeentelijke monumenten in Noordwijk.
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hoeverre de uiterlijke karakteristieken van het object van betekenis zijn voor Noordwijk (denk
daarbij aan zeldzaamheid, regionale karakteristieken of een uiting van een historische functie).
Op die manier wordt het college in staat gesteld om de waarden van het object binnen het
beschermd dorpsgezicht beter af te kunnen wegen tegen de belangen van de ontwikkelaar. Beter
dan aan de hand van de gedateerde toelichting op het aanwijzingsbesluit uit de jaren tachtig van
de vorige eeuw.
Goede / gewenste initiatieven belonen. Om draagvlak te vergroten, dienen goede, kwalitatief
hoogwaardige ontwikkelingen die een meerwaarde zijn voor het dorpsgezicht onder de aandacht
te worden gebracht. Initiatieven die verbetering van het dorpsgezicht teweeg brengen, verdienen
aandacht en kunnen (financieel) geprikkeld worden. Denk aan restauraties of reconstructies van
vensters, deuren, historische kleurstellingen. Let wel: dit zijn facetten die van groot belang zijn
voor de beleving en belevingswaarde van het dorpsgezicht, maar eerder vanuit het erfgoedbeleid
georganiseerd moeten worden dan vanuit het instrument ‘beschermd dorpsgezicht’. Vereniging
De Oude Dorpskern kan in haar kernpunten structureel aandacht geven aan ontwikkelaars die op
een verantwoorde wijze ingrijpen in de dorpskern. Samen met de gemeente kan de vereniging
een (erfgoed)prijs in het leven roepen, toe te kennen aan de ontwikkelaar/eigenaar die een
bijzondere bijdrage heeft geleverd aan het beschermd dorpsgezicht. Daarbij moet niet alleen
worden gedacht aan restauraties, maar zeker ook aan vernieuwingen die als voorbeeld en ter
inspiratie kunnen dienen voor anderen.
Toelichting uitwerken en beter verbeelden. Het is op basis van de toelichting op het
aanwijzingsbesluit vrijwel onmogelijk om bij specifieke ingrepen te komen tot maatwerk. Het
gebrek aan verbeelding in de toelichting speelt abstractie in de hand. De toelichting is weinig
aansprekend en laat bepaalde aspecten onderbelicht (bijvoorbeeld typologie, diversiteit, volume,
differentiatie), wat niet helpt bij de vergroting van animo bij planvormers en politiek. Het is aan te
bevelen om planvormers en plantoetsers beter te informeren over de verscheidenheid aan
waarden in het dorpsgezicht. Dit kan ook een taak zijn die vereniging De Oude Dorpskern op zich
neemt.
Startpunt voor een Plan van Aanpak. De gemeente Noordwijk en vereniging De Oude Dorpskern
wordt aanbevolen om op basis van de bevindingen in deze rapportage een Plan van Aanpak op te
stellen. In dit Plan van Aanpak dient het (gezamenlijk) streven om de waarden van het beschermde
dorpsgezicht op gedegen wijze onderdeel uit te laten maken van actuele en toekomstige
ontwikkelingsopgaven. Het plan dient aandacht te hebben voor alle partijen die een belang
hebben in het dorpsgezicht: inwoners, ondernemers, ambtenaren, plantoetsers en
belangenverenigingen (en hun onderlinge communicatie). In het Plan van Aanpak dient ook
aangegeven te worden op welke manier waarden worden getoetst (welke criteria worden
gehanteerd) en door wie. Daarnaast dient duidelijk te worden op hoe de waarden worden
verankerd in juridische beleidsinstrumenten zoals het Omgevingsplan.
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