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Van de voorzitter

Het is al weer 38 jaar geleden dat
Dick Passchier en Hein Verkade
begonnen met de eerste rondwandelingen in het historierijke NoordwijkBinnen. Al die jaren daarna heeft hij
vol inzet en enthousiasme bijgedragen
aan wat inmiddels een niet te missen
kennismaking is geworden met de
geschiedenis en wetenswaardigheden
van onze oude kern.

Het enthousiaste team van De Oude Dorpskern zorgde wederom voor een opgeruimde oude dorpskern.
We staan weer aan het begin van het seizoen van onze culturele activiteiten. Er is veel
werk aan de winkel voor de commissies en
de vrijwilligers, zeker ook omdat er weer veel
nieuwe activiteiten worden georganiseerd:
zo is er op 7 juni bij de toren een nieuw
evenement “Hoog van de Toren blazen’.
De Historische Rondwandeling heeft weer
diverse thema’s en de Tuinenmarkt wordt met
‘het gezonde buitenleven’ weer een publiekstrekker van jewelste. Helaas is het dit jaar
nog niet mogelijk gebleken om de Kerstmarkt
nieuw leven in te blazen.
Met de collega-verenigingen is frequent
overleg geweest over de nota ‘Sterren voor
cultuur’ (Bouwstenen cultuurbeleid 2018-2021
Gemeente Noordwijk). Met hen wordt ook
een extra lezing georganiseerd in de Oude
Jeroen over het ‘Oude Nortich’, al eerder door
Harrie Salman gegeven in Noordwijkerhout.
Onze eigen Najaarslezing wordt gehouden
door Hein Verkade en gaat over ‘het Woonhuis
van de Noordwijker’.

Beschermd Dorpsgezicht
Dit onderwerp was het laatste jaar
hét speerpunt: met als resultaat de
totstandkoming van het rapport “Evaluatie
25 jaar Beschermd Dorpsgezicht”, waarin
belangwekkende conclusies staan. Inmiddels
is het rapport gepresenteerd aan B&W en aan
de bewoners van de oude kern. Er is nog extra
een enquête gehouden onder de bewoners en
met hen nabesproken. Een nieuwe erfgoedvisie is inmiddels opgesteld.
Met het erfgoedveld zijn we in overleg met
de gemeente over de totstandkoming van een
cultuur-historische waarde kaart. De DOD heeft
daarbij als trekker gefunctioneerd namens
het veld. De waarde kaart wordt een verplicht
onderdeel van het nieuwe omgevingsplan,
de opvolger van het bestemmingsplan.

Het omgevingsplan wordt in 2020 de toetsing van een aanvraag omgevingsvergunning. Waarde kaarten worden dus daarin een
belangrijk instrument.

KERNJOURNAAL
KERNJOURNAAL
Een ac Een
tiviteit
ac tiviteit
va n va n
Cheque van
€3.000 van
Kerstwandeling
voor Fietsmaatjes
Noordwijk

Ruimtelijke Ordening
Hier is met name veel aandacht nodig bij
afzonderlijke items: Parkeerdrukmetingen,
overleg over de verplaatsing van de weekmarkt
naar het Kloosterplein, met focus op locatie,
veiligheid en parkeren. Inspraak bij het nieuwe
ontwerp voor het Jeroensplein, waar de lelijke
palen verdwijnen en mooi groen wordt terug
geplaatst. Helaas wordt op woensdag en donderdag het plein ook gebruikt voor parkeren
als overloop voor de markt.
Ten slotte maakt de DOD zich zorgen over
de ontwikkeling van het fenomeen splitsing
van panden en het mogelijk negatieve effect
daarvan op de leefbaarheid in de kern. Overleg
met de gemeente hierover moet
meer klaarheid brengen.
Paul de Vreede, voorzitter.

Even voorstellen…
een nieuw bestuurslid.
Mijn naam is Wil Steenvoorden, 61 jaar,
geboren en getogen in Noordwijk (binder).
Na goedkeuring door de ALV zal ik vanaf april
2019 de taak van penningmeester op mij
nemen. Ik heb een financiële opleiding en veel
werkervaring op dit gebied.
Mijn vrouw en ik zijn al jaren trouwe bezoekers
van de Muzikale Kerst Wandeling en sinds
2010 is onze tuin te bezichtigen (open tuinen
route) tijdens de Markt onder de Linden.
Ik vind het belangrijk dat ons mooie oude
centrum in Noordwijk-Binnen behouden blijft
en dat de leefbaarheid wordt verbeterd en ik
wil daar graag mijn steentje aan bijdragen.
Tot ziens tijdens de Algemene
Ledenvergadering op dinsdag 17 april a.s.

Dick is nu op de leeftijd gekomen om
officieel te stoppen als rondleider, vindt
hij zelf. “Het is nu wel mooi geweest!”.
Op zaterdag 1 december werden Dick en
zijn vrouw uitgegeten in een geanimeerde ambiance in ’t Lieverdje in de Kerkstraat samen met alle collega-gidsen.
Ook konden zij terugkijken op een zeer
succesvol gids-jaar met een deelname
van bijna 1000 personen. Niet alleen
lof voor Dick, maar ook dus voor alle
andere gidsen!
De Oude Dorpskern is Dick veel dank
verschuldigd voor zijn jarenlange inzet.
We hopen dat hij nu verder van een
welverdiend pensioen gaat genieten.

Voorzitter Frans Bruinzeel en het
team van de Muzikale Kerstwandeling overhandigen een cheque van
€ 3000.- aan Piet Augustinus en zijn
collega’s van Fietsmaatjes Noordwijk.
Een mooi bedrag, waar Fietsmaatjes
Noordwijk zichtbaar blij mee was.
Een groot bedrag, mede mogelijk
gemaakt door donaties van een groot
aantal Noordwijkse ondernemers.

Hoogste Levende Kerststal
voor de 7e keer

Dagopbrengst Levende Kerststal €600. Goede doel: Voedselbank.
Op zaterdag 16 december 2017 werd alweer voor de 7e keer de Hoogste Levende Muzikale Kerststal van Nederland door de Torenklimgroep
georganiseerd. Ook dit jaar was de opkomst van de bezoekers weer groot.
Aan de voet van de Oude JeroenToren werden onder begeleiding van een
herder-gids door groepen van 16 personen de tocht te voet afgelegd die
bijna 2000 geleden de hoog zwangere Maria en Jozef ook hebben gemaakt.
Op zoek naar een slaapplaats zochten zij naar een herberg, maar helaas
daar was geen plaats meer. De route leidde vervolgens langs de prachtig
zingende engeltjes ( de mini’s van het KleijnKoor) om wéér langs een herberg ( vol ) te komen. De opbrengst van deze dag ging naar de Voedselbank.

Kinderkerstwandeling
een nieuwe
traditie in Noordwijk?
Op 23 december 2017 werd voor het eerst in Noordwijk
de “kinderkerstwandeling” georganiseerd. Het betrof een
samenwerking van de Kleijnkoor Academy met De Oude
Dorpskern, ondersteund door stichting Calorama Everwijn
Taets van Amerongen.
Het publiek werd, volgens een oude traditie in het oosten
van het land, opgewarmd door midwinterhoornblazers
uit Wapenveld die voor de juiste kerstsfeer zorgden. Het
werd een bijzondere kerstbeleving voor jong en oud op het
landgoed Calorama met optreden door de jongste leden van
het Kinder Kleijnkoor o.l.v. Chantal van der Klugt en met
verteller Paul van Gorcum. Hij speelde de oude pater Jeroen
die al jaren op Calorama leeft. Hij vertelde een bijzonder
kerstverhaal dat, zoals het in een goed kerstverhaal hoort, een
gelukkige afloop had.
Aan het einde van het optreden vertrokken de kinderen
van het koor, met verlichte parapluutjes en zingend over
feeëriek verlichte bospaden. Zij werden in optocht gevolgd
door het publiek waarvan alle kinderen lampions hadden
die waren gemaakt door de cliënten van Paspartoe. Na
een korte wandeling door de Voorstraat, waar bewoners
ook kerstverlichtng voor hun ramen hadden en soms zelfs
vuurkoven buiten, kwam de stoet aan in de oude Jeroenskerk.
Daar was op het grote podium nog een tweede optreden.
Als verrassing was Pater Jeroen meegelopen. Na afloop
vertrok iedereen via de toren waar chocomel met iets lekkers
en voor de volwassenen glühwein klaarstonden.
Pater Jeroen is weer teruggegaan naar Calorama en hij
hoopt dat we volgend jaar weer terugkomen voor een nieuw
kerstverhaal. De organisatie kijkt terug op een zeerKernpunten
geslaagd
evenement waarvan zij hoopt een traditie te maken.
Kernpunten
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cultuur
cultuuragenda
agenda
Hoog van de toren blazen

Theater
weekend &
wijnproeverij
“LUST in
de LIDRUSGAARDE”

Theaterweekend
voor jong en oud

Inmiddels een jaarlijkse traditie:
gregoriaanse vespers voor Noordwijks
eigen middeleeuwse heilige, Jeroen.
Inclusief uitvoering van Jeroens eigen
gregoriaanse gezangen, enige jaren
geleden weer boven water gehaald
door koorleider Rens Tienstra. De
viering wordt gehouden in de RK St.Jeroenskerk in Noordwijk-Binnen, waar
Jeroens eeuwenoude overblijfselen ook
worden bewaard. De zang is in handen
van de Schola Gregoriana Noordwijk
en gastzangers die speciaal voor
deze gelegenheid aansluiten. Gratis
toegang, collecte bij de uitgang.

8
september
Tezamen met de Open MonumentenKernpunten
dag
vindt de pompoenenmarkt plaats.
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Schola Gregoriana onder de bezielende leiding van Rens Tienstra.

De insteek van PASSIO: een prikkelende
programmering van eeuwenoud
gregoriaans in dialoog - en confrontatie
- met hedendaagse muziek. Na enkele
jaren PASSIO-uitvoeringen rondom de
Goede Week geeft de Schola Gregoriana
Noordwijk dit jaar een uitvoering
rondom de middeleeuwse Jeroen van
Noordwijk. Een inspirerend concert
waarin de klanken van de dames en
heren zangers en de twee monumentale
Maarschalkerweerd-orgels elkaar op
onverwachte wijze ontmoeten.
Kaartverkoop aan de deur van de
kerk; kerk open vanaf 15.30u.

9 & 10
juni

‘In Europa’ thema Open Monumentendag 2018
Met dit thema sluit de Open
Monumentendag aan bij het
Europese Jaar van het Cultureel
Erfgoed. Met aandacht voor
de historische context waarin
monumenten zijn gebouwd en
gebruikt willen we het verhaal
vertellen van mensen en monumenten In Europa. Bij ons zal het
accent liggen op wat ons Noordwijkers bindt met Europa. En als
je terug kijkt in de geschiedenis
dan blijkt dat dat heel veel is.
Met een aangetoonde bewoning sinds ongeveer 700 AD kun
je de vraag stellen waar de Noordwijkers van nu eigenlijk vandaan

Passio 2018:
Jeroen

7
juLi

Vrijdag 1 juni
20.30 ZWARTE KOMEDIE & DRUIF (volwassenen)
Zaterdag 2 juni
15.00 ROMEO & JULIA (jeugd) en kinderproeverij
20.30 ZWARTE KOMEDIE & DRUIF (volwassenen)
Zondag 3 juni
MATINEE & lunchvoorstelling en kinderproeverij
12.00 & 16.00 VREDE & OORLOG (jongeren)
14.30 ROMEO & JULIA (jeugd)
Meer informatie en kaartjes: www.ZEEPaanZEE.nl

Op zaterdag 8 september 2018
is het ook in Noordwijk weer
Open Monumentendag. Voor het
hele land geldt dat ‘In Europa’
is gekozen als thema.

19 augustus, 16.00u

17 & 1
august 9
us

Gregoriaanse
Jeroensvespers

Op zaterdagmiddag 7 juli 2018 wordt vanaf de Oude
Jeroenskerk het muzikale evenement "Hoog van de toren
blazen" georganiseerd. Elk half uur zal een groep van
maximaal 10 blazers zich luid laten horen vanaf de trans
van de toren.
Voor dit evenement zoekt de torenklimcommissie enthousiaste
muzikanten die deze uitdaging willen aangaan. De groep blazers
is vrij in muziekkeuze en het niveau van te spelen stukken.
Om het een officieel tintje te geven zal een deskundige jury de
optredens beoordelen. Het gaat uiteraard vooral om het plezier
en de bijzondere ervaring om vanaf 40 meter hoogte muziek te
maken. Vanwege de stenen wenteltrap kunnen alleen kleinere
blaasinstrumenten mee naar boven genomen worden.
Groepen kunnen zich opgeven of zich voor meer informatie
wenden tot jeroentoren@gmail.com o.v.v. "Hoog van de
toren blazen". Inschrijven is mogelijk tot 19 mei a.s. en er
zijn geen kosten aan verbonden voor de deelnemers.

Foto: Richard van Egmond

TheaterHuis
Noordwijk
presenteert
Theater en
Wijnproeverij
o.l.v. Martine
Zeeman &
Jan Kling
Zwarteweg 10
Programma zie:
ZEEPaanZEE.nl

1,2,3
juni

17 augustus, 19.00u

komen. Wat is er over hun
herkomst te vertellen? En
wat is daar vandaag de
dag nog van te zien? Het
Noordwijkse Comité Open
Monumentendag heeft het
programma in hoofdlijnen
al uitgestippeld langs drie

sub-thema’s: herkomst van
bewoners van Noordwijk,
adellijke families in Noordwijk en hun gebouwde erfgoed en als derde onderdeel
achtergronden bij de graven
in de Oude Jeroenskerk.

Markt onder de Linden: 9 en 10 juni
De voorbereidingen voor de Markt
onder de Linden zijn in volle gang en de
commissie is druk in de weer om de aankomende 32ste editie wederom tot een
groot succes te maken!
Op zaterdag 9 en zondag 10 juni 2018
staat de oude dorpskern van Noordwijk-

Binnen in het teken van alles wat met
het gezonde buitenleven te maken heeft.
Het lommerrijke Lindenplein en de
stijlvolle Voorstraat vormen het vaste
decor voor onze ‘Noordwijkse plantjesmarkt’ die alom bekend staat om het

struinen langs talloze kramen met ook
dit jaar weer een bijzonder en
gevarieerd aanbod. Ook dit jaar zal er
een plattegrond uitgedeeld worden waar
de verschillende opengestelde tuinen,
kunstexposities en het muziek programma op vermeld staan.

Zomerserie Orgelconcerten Muziek in Jeroen

Toegang € 7,-; Vrienden Muziek in Jeroen € 5,Donderdag 19 juli 20.15 uur Jan Hage
Donderdag 26 juli 20.15 uur Wilbert Berendsen
Donderdag 2 aug 20.15 uur Arjan de Vos (in R.K. Jeroenskerk!)
Donderdag 9 aug 20.15 uur Euwe en Sybolt de Jong (4-handig)
Donderdag 16 aug 20.15 uur Lidia Ksiazkiewicz
Donderdag 23 aug 20.15 uur Jaco van Leeuwen

Kernpunten
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Proef
Noordwijk
24-25-26 augustus. Voor de vierde
maal organiseert Proef Noordwijk een
culinair weekend op het Verkadeplein in
Noordwijk. In het laatste weekend van
augustus pakken zo’n 15 horeca- en retailbedrijven uit met hun specialiteiten. Eten,
drinken en ontmoeting staan centraal
deze dagen aan het eind van de zomervakantie. Er is voor ieder wat wils! Meer informatiew: www.proef-noordwijk.nl.

24/2
August 6
us
Bij Proef Noordwijk hoort vanzelfsprekend ook een voortreffelijke wijn.

Thema’s Historische Rondwandelingen in 2018

Op de begane grond vindt u [jazeker] De Hypotheker,
Op de eerste etage Bureau Booy.

De historische rondleidingen in 2018 kennen elke maand een nieuw thema, met een heel
andere beleving; allemaal terug te voeren op de prachtige historie van Noordwijk.

Parallel Boulevard 214c, Noordwijk aan Zee.
071 368 18 18 booy@bureaubooy.nl

Internationale keuken
met een 'Touch of Dutch'

Volg de ‘heilige’
bruggen en de waterlopen

Juli
2018
Juni
2018

Ga mee terug in de tijd op Calorama

Deze wandeling volgt de waterlopen in Noordwijk en
komt over de 5 bruggen, die de oude kern omsloten
en belangrijk waren als toegangsweg. Deze route,
ook wel processieroute genoemd, bestaat al sinds de
Middeleeuwen, toen Noordwijk een toonaangevende
bedevaartplaats werd. De waterwegen en de ‘heilige’
bruggen zijn nu nog deels zichtbaar.

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

Het unieke landgoed Calorama is in de Zeventiende Eeuw
ontstaan als kruidenkwekerij. Op het terrein zijn nog veel
sporen van de oude kruiden- en rozencultuur zichtbaar.
Het landhuis stamt grotendeels uit de Negentiende
Eeuw en is sindsdien nauwelijks gewijzigd. Let op: in
verband met het speciale karakter op privé terrein is de
toegang beperkt. Toegangskaarten alleen te koop op de
avond zelf bij de Dorpspomp.

Geniet van een demonstratie
voetboogschieten
Op het schietterrein van het “St.
Joris” Schuttersgilde wordt een
speciale demonstratie gegeven van het
voetboogschieten. De Broederschap
of Gilde van Sint Joris is het oudste
voetbooggilde in Nederland en bestaat
al meer dan 600 jaar en is sinds 1550
gevestigd aan de Offemweg.

August
us
2018

Kernpunten
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De kinderen van Adeline
Evelein-de Vos van Steenwijk
en haar zuster zijn de
5de generatie bewoners
Klein Leeuwenhorst.

Tekst: Dorine Holman
Fotografie: Monica Stuurop

Wie kent het landgoed niet? Als je over de Gooweg naar of van
Noordwijk rijdt zie je het prachtige Klein Leeuwenhorst op een terp
en daarnaast Het Stalhuis waar je op afspraak in de winkel naar
decoratieve objecten kunt neuzen. Ook kan de prachtige Zadelkamer
gehuurd worden voor een vergadering, lunch of diner.
Je hebt een groot gedeelte van je leven
elders gewoond, hoe kwam het dat je toch
terugkeerde naar Klein Leeuwenhorst?
‘Het begon met de familie Van Limburg
Stirum-Gevers die Huize Leeuwenhorst
in 1880 bouwde als huwelijkscadeau voor
hun neef jhr. Gevers. Het gehele Landgoed,
ook Klein Leeuwenhorst, werd nagelaten
aan mijn overgrootvader, aangezien tante
van Limburg Stirum-Gevers geen kinderen
had. In 1943 werd Huize Leeuwenhorst (het
grote huis) en het jagershuisje afgebroken
op last van de Duitse Wehrmacht. Omdat
de panden “precies op het streepje” op de
kaart stonden waar de tankgracht van de
Atlantikwall was gepland. Voor hetzelfde
geld hadden ze het streepje een centimeter naar rechts of naar links gezet. Flauw
natuurlijk, maar zeer waarschijnlijk omdat
overgrootvader niet gediend was van de
Duitsers, en de Duitsers niet van hem. Mijn
overgrootvader woonde daarna in Klein
Leeuwenhorst.’
‘Na de oorlog moest het huis Klein Leeuwenhorst worden opgeknapt (het huis was
tijden de oorlog gevorderd door de Duitsers)
en werd Het Stalhuis verbouwd tot woonhuis voor mijn grootmoeder. Mijn moeder,
Alexandra, is in het Stalhuis opgegroeid. Na
het overlijden van mijn overgrootmoeder
zijn wij als gezin op Klein Leeuwenhorst
komen wonen tot zij met haar tweede man
naar het buitenland verhuisde. Na zijn pensionering zijn zij teruggekeerd naar Klein
Leeuwenhorst. We waren toen een samengesteld gezin met in totaal vijf kinderen.
Mijn grootmoeder overleed in 2000 en zo
kwam Het Stalhuis vrij. Sinds 10 jaar wonen
mijn man en ik na jaren in Amsterdam
gewoond te hebben in Het Stalhuis. Wij
zetten de traditie dus voort. Sinds afgelopen zomer zijn mijn ouders naar Den Haag
verhuisd en is mijn zuster met haar gezin in
Kernpunten
het
grote huis gaan wonen.’
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‘Ondanks het harde werken zijn we bevoorrecht en gelukkig’
Ik vind het heerlijk om de seizoenen mee te maken, alles te zien groeien en bloeien, zo het bos in te kunnen lopen en beesten te hebben.

Hoe voelt dat, om zo’n lange traditie te mogen voortzetten?
‘Laat ik voorop stellen dat we ons bevoorrecht voelen
dat we hier mogen wonen en dit erfgoed in stand mogen
houden voor toekomstige generaties. Al had ik als kind
nooit ook maar een seconde bedacht dat ik hier weer
zou terugkeren. Toen wilde ik vooral in een rijtjeshuis
in het dorp wonen, gezellig in de buurt van andere
kinderen. Maar nu ik hier woon zou ik echt niet anders
willen. Ik ben een natuurmens geworden.
Ik vind het heerlijk om de seizoenen mee
te maken, alles te zien groeien en bloeien,
zo het bos in te kunnen lopen en beesten
te hebben alsmede het strand dichtbij. Ik
zou nu gek worden als ik in de stad zou
moeten wonen.’

Als kind had ik nooit
maar één seconde
bedacht hier
terug te keren

‘Aan de andere kant drukken de verantwoordelijkheden soms ook behoorlijk op onze schouders. Er is altijd
wel iets dat speelt. Van kleine dingen aan het huis, tot
grote opknapbeurten die moeten voldoen aan ik weet
niet hoeveel regels. Ook het onderhoud aan het bos is
een klus. Laatst zijn er nog honderden bomen geplant.
Een groot deel van het bosonderhoud doen we allemaal
zelf. Gelukkig hebben wij naast onze mannen hulp van
de hele familie die het heerlijk vindt om bezig te zijn,
vooral tijdens ons jaarlijkse bosweekend. Maar soms ben
ik stiekem een beetje jaloers op mensen met een modern

huis waar geen duct tape op de muren zit, het niet
tocht, of de knoppen gewoon op deuren blijven zitten.’

Behoren jullie nu tot Noordwijk of Noordwijkerhout?
En wat vinden jullie van de fusie?
‘Formeel behoren we tot Noordwijkerhout maar qua
afstand liggen wij dichter bij Noordwijk. Wij leven hier
met een been in elk dorp. Als de fusie rond is staan
we precies in het midden. Ik zeg wel eens gekscherend, Klein Leeuwenhorst is binnenkort het centrum
van Noordwijk. Maar ach, het blijft het buitengebied.
Wij vonden het, zoals ik al vertelde, als kind niet echt
ideaal om zo ver van vriendjes en vriendinnetjes te
wonen en dat vinden onze kinderen nu ook. Het leuke
is echter dat als je als familie zo dicht bij elkaar woont,
de binding groot is. Zo ging onlangs om
22.00 uur de telefoon. Mijn zuster. Of
we direct wilden komen, er was namelijk
een leiding gesprongen. De kelder waar
het familiearchief stond opgeslagen
stond enkelhoog onder water. We hebben, ja ook de kinderen, tot 02.00 uur ’s
nachts moeten hozen en dweilen en de
papieren uit het archief stuk voor stuk
moeten ophangen om te drogen. Dat schept wel een
band.’

Wij leven hier met
een been in elk dorp.
Als de fusie rond is
staan we precies
in het midden

Klein
Leeuwenhost
in vroeger
dagen.

TRADITIE

Het is traditie, dat op een zeker moment de moeders
en dochters van de familie van Adeline samen op het
landgoed komen te wonen. Inmiddels verblijft Adeline
met haar man en drie kinderen al zo’n 10 jaar in Het
Stalhuis. Haar zuster is sinds afgelopen zomer in het
huis Klein Leeuwenhorst komen wonen, tezamen met
man en kinderen, na jarenlang in het buitenland vertoeft
te hebben. Haar moeder, Alexandra van den Bosch-van
Heeckeren van Brandsenburg woonde er tot die tijd, met
haar man. Daarvoor woonde haar grootmoeder Hermance
van Heeckeren van Brandsenburg-Gevers er. De kinderen
van Adeline en haar zuster zijn dus de 5de generatie die
op het landgoed verblijven.
Kernpunten
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Leeuwenhorst, de groene long
tussen Noordwijk en Noordwijkerhout

Situatie van de
splitsing te zien
op de voorpagina
van deze editie.
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Kasteel Leeuwenhorst
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Huize Remotus
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Dijkenburg
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Klein Leeuwenhorst
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Abdij Leeuwenhorst
Tekst: Kees Verweij
Fotografie: collectie Kees Verweij

Wie van Noordwijk naar
Noordwijkerhout rijdt of
omgekeerd, doorkruist op een
gegeven moment een bosrijk
gebied, dat bekend staat als
het landgoed Leeuwenhorst.
Voor velen is dit een
aangenaam recreatiegebied,
waar zowel jong als oud met
plezier kan wandelen, naar
vogels kijken of met de hond
kan struinen.
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We kunnen ons terecht gelukkig prijzen met zo’n mooi terrein, want in onze
directe omgeving zijn de meeste bossen
gekapt en omgevormd tot bollengrond.
In het voorjaar bieden deze bollenvelden een mooie aanblik, maar het grootste deel van het jaar zijn ze behoorlijk
saai en valt er weinig te genieten.

Uitgebreid bosgebied op de strandwal
Leeuwenhorst maakte vanouds deel
uit van een veel groter bosgebied, ruwweg lopend vanaf Haarlem tot aan Den
Haag. In de loop van de tijd werden
steeds meer stukjes bos ontgonnen en
raakte het gehele gebied behoorlijk
versnipperd. Dit gold met name voor
de 19e eeuw, toen de bollenteelt sterk
in opkomst was. Alleen waar adellijke
lieden hun buitenplaatsen hadden
gesticht, bleven deze beboste gebieden
goeddeels gespaard. Rond Noordwijk
is dit bijvoorbeeld het geval met de
buitenplaatsen Offem en Calorama en
in Lisse met Keukenhof. Leeuwenhorst
was ook reeds lange tijd in adellijke
handen en kon dat tot in de 20e eeuw

blijven. Het gebied van Leeuwenhorst is
grotendeels op een zogenaamde strandwal gelegen, een oude duinenrij, eertijds
door de zee opgeworpen. Zowel aan de
west- als aan de oostzijde loopt het gebied af naar de zogenaamde strandvlakten. Deze gebieden waren veel vochtiger
en slechts voor veeteelt te gebruiken.
De wegen in dit gebied, zoals de
Gooweg, lopen bijna allemaal, op enkele
dwarsverbindingen na, over het hoogste
en droogste gedeelte, nl. de strandwal.

Leeuwenhorst zou je in drieën
kunnen verdelen: het gebied rond
het buitenhuis Dijckenburch, het
gebied Nieuw Leeuwenhorst van
de Stichting het Zuid-Hollands
Landschap en het gebied Klein
Leeuwenhorst, dat vooral ten oosten
van de Gooweg ligt met inbegrip van
het terrein, waar vroeger de Abdij
Leeuwenhorst was gelegen. Verder
zijn er nog enige particulieren, die
hun optrek in dit gebied hebben.

De abdij
Leeuwenhorst
rond 1261
Leeuwenhorst werd in 1573 grotendeels verwoest. Alleen het poortgebouw en kloosterboerderij bleven gespaard.
Het ontstaan van het landgoed Leeuwenhorst is begonnen met de stichting
van de abdij Leeuwenhorst. Het begon
in 1261 toen Arnoldus en Walewijn van
Alkemade langs het riviertje de Lee, op
een verhoging in het landschap (horst)
tussen Noordwijk en Noordwijkerhout,
een klooster stichtten voor zusters van
de orde der Cisterciënzers.
De naam “Leeuwenhorst” werd afgeleid
van het riviertje de Lee. Dit klooster
bleef bestaan tot 1574, toen in dit gewest
de Reformatie werd doorgevoerd. Het
klooster werd opgeheven en de zusters
moesten vertrekken. De gebouwen, de
goederen en het gehele terrein kwamen
in handen van de Staten van Holland De

opbrengst van het klooster en de goederen zouden worden gebruikt voor
het bekostigen van de oorlog tegen
de Spanjaarden en de stichting van de
universiteit te Leiden. De Hollandse
edelen, verenigd in de Ridderschap,
protesteerden hier heftig tegen. Hun
verweer was, dat de bezittingen van
Leeuwenhorst en andere kloosters van
adellijke herkomst waren en bedoeld
waren voor het onderhoud van hun
familieleden. Dit touwtrekken duurde
tot 1586. Toen gingen de Staten van
Holland overstag en droegen het
geheel over aan de Ridderschap. Vanaf
dat moment diende Leeuwenhorst als
buitenplaats voor de Ridderschap.

➤
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Het Beheer
onder
De Ridderschap
vanaf 1574

Dijkenburg,

landgoed en sanatorium

De zusters moesten vertrekken toen in 1574 de Reformatie werd doorgevoerd.

➤ Nadat de abdij van Leeuwenhorst

was ontruimd en overgenomen
door de Staten van Holland en
uiteindelijk door De Ridderschap,
kreeg de voormalige abdij een
geheel andere functie, nl. die van
buitenplaats.
Kerk en zusterklooster werden
afgebroken, maar de overige gebouwen bleven goeddeels in tact, zoals de
boerderijen en nevengebouwen. Het
doel van De Ridderschap was deze
nieuwe buitenplaats te verhuren en
te verpachten om
daarmee inkomsten
te verwerven. Opvallend is, dat ondanks
de geheel andere
functie van het gehele complex toch de
naam “Abdij Leeuwenhorst” gehandhaafd bleef. Deze
situatie duurde tot het einde van de 18e
eeuw. In de 17e eeuw werden er nog tal
van reparaties en onderhoud uitgevoerd en waren de inkomsten aanzienlijk. In de loop van de 18e eeuw raakte
de landbouw en de veeteelt behoorlijk
in het slop, waardoor de inkomsten
minder werden. Dit was ook duidelijk
teKernpunten
merken aan het onderhoud van het

complex. Eind 18e eeuw kwamen de
patriotten aan de macht en moesten
de Oranjegezinden, waaronder ook
de Ridderschap met al zijn heerlijke
rechten het veld ruimen.

Gaspar Fagel en de botanische tuin
Een van de beroemdste bewoners
van de Abdij van Leeuwenhorst was
Caspar Fagel, raadspensionaris van
Holland. In die tijd bereikte Leeuwenhorst haar grootste bloei en kreeg
zelfs internationale bekendheid. Vanaf
1672, het jaar waarin hij tot raadspensionaris van Holland werd benoemd,

Aan het begin van
de 19e eeuw
verkeerde de abdij
in een deplorabele
staat
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De botanische tuin van Caspar Fagel kwam
tot grote bloei en genoot internationale faam.

was hij een van de vertrouwelingen
van Stadhouder Willem III. Hij huurde
Leeuwenhorst om enige afstand te
kunnen nemen van de drukke staatszaken, waarin hij voortdurend verwikkeld
was. Vanaf 1676 bracht
hij zijn grote passie ten
uitvoer nl. het creëren
van een botanische
tuin, die weldra in
de wijde omgeving zijn weerga niet
kende. Bijna al het geld dat hij verdiende, investeerde hij in deze tuin.
Zijn belangstelling ging vooral uit naar
allerlei exotische gewassen. Uiteindelijk bezat Fagel planten uit Kaap de
Goede Hoop, Europa, Noord- en Zuid
Amerika, Zuid- en Zuidwest Azië, het
Mediterrane gebied en Afrika. Verschillende botanische werken uit de late 17e
eeuw verwezen herhaaldelijk naar de
beroemde tuin van Fagel. Helaas was
deze tuin geen lang leven beschoren,
want na de dood van Fagel nam
Willem III, inmiddels ook koning van
Engeland geworden, een groot deel van
de collectie over en liet deze overbrengen naar Hampton Court.
Deze collectie raakte in het begin van
de 18e eeuw sterk verwaarloosd en was
na enige tijd nauwelijks meer te herkennen als botanische tuin. Een klein
deel kwam terecht in de Amsterdamse
Hortus en werd daar in de collectie

Helaas was de
botanische tuin
geen lang leven
beschoren

opgenomen. De naam Fagelsloot, die
door het perceel van de voormalige
abdij stroomt, herinnert nog aan deze
illustere bewoner.

Johan Valckenaar
In de loop van de 18e
eeuw raakte het gehele complex ernstig in
verval. In de periode van
de Bataafse Revolutie
aan het einde van de 18e
eeuw raakte de Ridderschap dus het beheer van het Leeuwenhorstcomplex kwijt en werd de gehele
buitenplaats te koop aangeboden.
Valckenaar was een fervent patriot en
derhalve bepaald niet oranjegezind. Hij
woonde aan het Rapenburg te Leiden.
Hij stamde uit een aanzienlijk geslacht
en was bepaald niet onbemiddeld,
want hij kocht het gehele complex
Leeuwenhorst en tevens de buitenplaats Dijk en Burg. Dijk en Burg,
dat tot dan toe geheel apart stond en
een afzonderlijke ontwikkeling had
meegemaakt, werd nu bij het totale
complex Leeuwenhorst gevoegd. Hij
ging met voortvarendheid aan de slag,
liet de ruïnes van de oude abdij slopen
en investeerde het nodige in tuinbouw
en veeteelt. Het is opmerkelijk, dat hij
al na vier jaar alles verkocht aan Mr.
Hermanus Petrus Hoog.

Dijkenburg is in de tweede
helft van de 17e eeuw
ontstaan uit een boerderij.
Op dat moment heette deze
lustplaats geen Dijkenburg
maar Vijverbeek en werd
bewoond door Mr. Pieter
Teding van Berkhout en
Elizabeth Ruysch.

In de loop van de 18e eeuw werd de
buitenplaats enige malen verkocht en
door nieuwe eigenaren verfraaid en
uitgebreid. In het landhuis van Dijkenburg brak in het midden van de 19e
eeuw brand uit, waarna het landhuis
ingrijpend werd verbouwd. De familie
Hoog heeft de buitenplaats Dijkenburg
tot 1901 bezeten, waarna het in het
openbaar werd verkocht. De opbrengst
was bestemd voor de Vereniging tot
oprichting en exploitatie van Volkssanatoria voor Borstlijders in Nederland.

Sanatorium
Op het terrein van Dijkenburg werd het sanatorium van Dr. Oldenboom
gevestigd, dat vooral gebaseerd was op de natuurgeneeswijze en met voor
die tijd opzienbarende behandelmethoden. Bijzonder was in elk geval, dat
patiënten soms naakt door het bos liepen en verbleven in zgn. ‘hutten’.
Weliswaar was het terrein omgeven door een hoge schutting, maar door de
kieren konden nieuwsgierige Noordwijkers toch het nodige gadeslaan.
Dit sanatorium was echter
geen lang leven beschoren,
want na 6 jaar, in 1911
viel het doek. Problemen
met bouwvergunningen
en bouwvoorschriften
noodzaakten Dr. Oldenboom
zijn sanatorium te sluiten.
Daarna werden alle
goederen in het openbaar
Kernpunten
verkocht.
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Stichting Oude Jeroen
in Noordwijk Geborgd
(OJiNG)
➤ Afgebrand en weer herbouwd
Het terrein zelf werd door Jhr. Gevers
van Kethel tot Spaland gekocht en bij het
reeds in zijn bezit zijnde landgoed Leeuwenhorst gevoegd. Het gebouw Dijkenburg werd in 1903 opnieuw verbouwd,
maar ook van deze verbouwing heeft men
slechts korte tijd kunnen genieten. In 1925
brandde het geheel af. Niet lang daarna
werd met de herbouw begonnen en kreeg
Dijkenburg het aanzien, zoals het nog
heden ten dage heeft. Het grote pand
is daarna nog verschillende malen van
eigenaar gewisseld. De meest bekende is de
laatste eigenaar Harry Vink, die het pand
met het omliggende terrein en bijgebouwen vanaf 2000 ingrijpend liet renoveren.
Helaas hebben Harry en zijn vrouw hier
niet lang van kunnen genieten, want
beiden zijn inmiddels overleden. Op dit
moment staat deze illustere buitenplaats
voor een ieder te koop.

Buitenplaats Klein Leeuwenhorst
Ergens langs de Gooweg
staat een prachtig, enigszins
bescheiden romantisch landhuis, dat al dateert uit 1858.
Willem Hoog, lid van de familie
Hoog, die in 1805 het gehele landgoed Leeuwenhorst met inbegrip
van Dijkenburg, had gekocht, liet
dit landhuis bouwen. Waarschijnlijk was het bestemd voor hemzelf
of iemand anders in zijn familie.
Daarover is geen duidelijkheid..
In 1871 werd Klein
Leeuwenhorst met
het omliggende gebied verkocht aan de
Gravin van LimburgStirum - Gevers
en haar broer Jhr.
Jan Hugo Gevers. Het pand werd
daarna verhuurd. In 1906 erfde een
familielid, Jhr. Jan Hugo Gevers
van Kethel tot Spaland, deze woning. Pas in 1921 betrok hij met zijn
echtgenote dit fraaie onderkomen
dat door hem nog eens geheel werd
gerenoveerd en van een prachtige
tuin werd voorzien. Inmiddels heeft
dit landhuis onlangs wederom een
ingrijpende renovatie ondergaan,
welke de huidige bewoners, de
Graaf en Gravin van den Bosch hebben laten uitvoeren. Ook het stalhuis is flink onderhanden genomen
en voor bewoning geschikt gemaakt.

In 1858 werd
buitenplaats Klein
Leeuwnhorst
gebouwd
Huize Remotus was aanvankelijk na het
begin van de vorige eeuw gebouwd als
herstellingsoord. De architect was De Bazel,
een bekende architect, die vele villa’s in
Het Gooi en ook o.a. het kantoor van de
Nederlandsche Handelsmaatschappij aan de
Vijzelstraat te Amsterdam ontwierp. Na de
Tweede Wereldoorlog werd het tijdelijk een
hotel onder de naam “Parkhotel”. De directeur
was de heer S.J. Lindhout. Begin deze
eeuw werd Harry Vink de nieuwe eigenaar
en heeft dit gebouw zo veel mogelijk in de
oorspronkelijke staat laten herstellen.
Kernpunten
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‘Kasteel Leeuwenhorst’
In 1880 Kwam er in Leeuwenhorst nog een huis bij, dat later in
de volksmond Kasteel Leeuwenhorst zou gaan heten. Dit huis werd
gebouwd in opdracht van Mr. Frederik Albert Govers, Graaf van Limburg Stirum, heer van Noordwijk,
Offem, Langeveld en Ter Lucht.
Graaf Frederik en zijn echtgenote
woonden op het landgoed Offem in
Noordwijk Binnen. Zij lieten Huize
Leeuwenhorst echter niet voor
henzelf bouwen, maar voor hun
neef, Jhr. A.D.Th. Gevers van Kethel
en Spaland. Omdat Graaf Frederik
en echtgenote geen kinderen hadden, was deze neef voorbestemd
eigenaar te worden van dit wel zeer
genereuze geschenk. Overigens was
deze Jonkheer tevens burgemeester
van Noordwijkerhout van 1883 tot
1890. In 1906 erfde zijn zoon Jhr.
J.H. Gevers van Kethel en Spaland
Huize Leeuwenhorst en tevens
Klein Leeuwenhorst. Later woonden er nog enkele familieleden
en nazaten van Jhr. Gevers in dit
landhuis.

Afgebroken t.b.v een tankval
In 1940 tijdens de mobilisatie
werd het landhuis gevorderd door
het Nederlandse leger. Dit was
slechts van korte duur want al in
juni 1940 werd het legeronderdeel,
dat daar was ingekwartierd, door de

De Noordwijkse bevolking bedacht voor dit
landhuis de bijnaam "Kasteel Leeuwenhorst".

Duitse Wehrmacht gedemobiliseerd. Daarna werd
Huize Leeuwenhorst tot 1943
bewoond door de
R.K. Jongenskweekschool te Katwijk.
Het jaar 1943 was
verder een bijzonder
dramatisch jaar voor
dit huis, want op last
van de Duitse bezetter werd
het geheel afgebroken i.v.m.
de aanleg van een tankval. Waarom deze tankval
precies door dit landgoed
moest lopen is tot op heden
nog steeds niet duidelijk,
maar het gebeurde wel. Op

de plaats van het landhuis
werd een lange diepe gracht
gegraven, die ook nog werd
voorzien van de
nodige versperringsmaterialen.
Na de oorlog werd
de tankval omgevormd tot een meer
natuurlijke vijver,
die tot op heden een belangrijke trekpleister is voor het
publiek, mede dankzij een
mooi kijkscherm, vanwaar
men een goed uitzicht heeft
op de vogels, die op en rond
de vijver aanwezig zijn.

Het landhuis werd
afgebroken om
plaats te maken
voor een tankval

De Oude Jeroen is een belangrijk historische monument in
Noordwijk. Om dit mooie gebouw tot in lengte van jaren te
behouden voor de Noordwijkers is de Stichting OJiNG opgericht.
Deze stichting is een vriendenwervingsactie gestart om het
onderhoud van dit Noordwijkse monument te kunnen bekostigen.
Er is een waarheidsgetrouwe miniatuur ontworpen in de stijl van
de KLM-huisjes. De miniaturen zijn gevuld met Bols Corenwyn.
Iedereen die gedurende een aaneengesloten periode van vijf jaar
een bedrag van minimaal € 250,- per jaar schenkt krijgt een
genummerd exemplaar van de mini Oude Jeroen. Aanmelden kan
via info@ojing.nl. Kijk voor meer informatie op www.ojing.nl.

Inmiddels is de
tankval omgetoverd
tot een prachtig
stukje natuurschoon.

Verwijzing:

Jaarboek 2003 van de
Kastelenstichting Holland en
Zeeland en de studie naar de
historie van Dyckenburch.
Door o.a. Elizabeth den
Hartogh en Marca Bultink.
De abdij Leeuwenhorst is
uitgebreid beschreven door
Geetruida de Moor in haar
proefschrift “Verborgen en
geborgen”, dat in 1994 werd
uitgebracht.
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Niet alleen is gekeken
naar wat er is
verdwenen maar ook
wat er voor in
de plaats is gekomen.
De presentatie van het rapport op 17 januari trok veel belangstelling.

De officiële overhandiging van het evaluatierapport aan wethouder Bakker, bij de presentatie op 17 januari.

Evaluatie
25 jaar
beschermd
dorpsgezicht
Bewonersraadpleging, 100-puntenplan
Voorzitter Paul de Vreede stelde in zijn openingswoord dat het idee voor een evaluatie een aantal
jaren geleden voortkwam uit de bewonersraadpleging in de oude kern, resulterend in het 100-punten
plan, waarbij de speerpunten Erfgoed, Cultuur en
Leefbaarheid leidend waren. “De leefbaarheid heeft
flink aandacht gekregen, de cultuur is met een aantal
prachtige evenementen goed vertegenwoordigd,
maar op het gebied van erfgoed hadden we meer
richting nodig, temeer daar DOD in de jaren 80 is
opgericht ter behoud van het erfgoed. Zo ontstond
het plan voor een evaluatie na 25 jaar. Er is samenwerking gezocht met de gemeente en met hun support is het project samen begeleid en ligt er nu een
stevig rapport op tafel”, aldus Paul de Vreede.

Dorpsgezicht Noordwijk-Binnen
25 jaar rijks beschermd dorpsgezicht
BAAC Rapport B-15.0113

Het complete rapport van
bureau BAAC kunt u lezen
op onze site, alsmede de
hand-out gemaakt voor de
Kernpunten
bijeenkomst op 17 januari.

Kernpunten
16 Kernpunten

Kernpunten

Op 17 januari 2018 vond in een goed gevulde zaal van
Woonzorgcentrum Jeroen de officiële presentatie
plaats van het lang verwachte eindrapport van het
bureau BAAC: De evaluatie 25 jaar Beschermd
Dorpsgezicht in Noordwijk Binnen. Ongeveer 120
personen hadden gevolg gegeven aan de uitnodiging
van DOD en de gemeente Noordwijk. Zij hebben
gezamenlijk opdracht gegeven voor dit onderzoek .
Presentatie door Cultuur-Historisch
onderzoeksbureau BAAC
Geert Oldenmenger van bureau BAAC presenteerde
vervolgens de uitkomsten van het rapport. De onderzoeksvraag was: heeft de status van rijksbeschermd dorpsgezicht
in die 25 jaar daadwerkelijk bijgedragen aan het behoud
van de kwaliteit van het gebied. Hebben alle betrokkenen,
waaronder de gemeente, wel voldoende oog gehad voor
deze beschermde status? Dat blijkt helaas niet altijd het
geval te zijn, zo is in het rapport te lezen. Er is niet alleen
gekeken naar wat er is verdwenen, maar ook wat er voor is
terug gekomen. De populariteit van historiserend bouwen heeft gezorgd voor grote eenvormige woonblokken,
waardoor de dorpskarakteristieken bij uitstek: diversiteit,
schaalgrootte en architectonische eigenheid onder zware
druk zijn komen te staan. Laagbouw aan de randen is
gesneuveld voor schaalvergroting met grote meerlaagse
woningen. In alle visies van de gemeente zijn weinig
woorden gewijd aan de status van het Beschermd
Dorpsgezicht.
Meer weten? Kijk op www.deoudedorpskern.nl

Reactie wethouder Bakker:
Auteur:
Drs. ing. A.G.
Oldenmenger

1

“Wij zijn van mening dat er meer oog moet zijn voor de historische
panden. Dit onderzoek past binnen de doelstellingen van de
Omgevingsvisie. Het is een degelijk rapport, waarvan wij de
aanbevelingen van harte onderschrijven. Wij gaan graag mee in de

aanbeveling om aan een plan van aanpak te werken. Het zou goed zijn als
alle monumenten worden opgenomen in de Omgevingsvisie. Ons beleid is
er op gericht om het beschermde dorpsgezicht te behouden.”

Terugtredende rijksoverheid
In een reactie benadrukte Paul de Vreede dat het rijk geen
erfgoedinspecties meer uitvoert in het kader van een terugtredende overheid. Daarom is deze samenwerking tussen
gemeente en DOD uniek. “Wij zijn blij met het rapport en
de duidelijke conclusies en stimulerende aanbevelingen.
De volgende stap wat ons betreft: Een plan van aanpak
met steun van de politiek. De bijdrage van DOD is vooral
gelegen in het vastleggen van kennis en cultuurhistorie in
een waardekaart, alsmede de verhalen achter de stenen:
Kruidenteelt, winkels, lijnbanen, scholen / instituten, alles
ter versterking van de omgevingsplannen, die het bestemmingsplan gaan vervangen”.

Bond Heemschut:
De Bond Heemschut is vanaf de eerste pogingen om
het predicaat Beschermd Dorpsgezicht te verkrijgen nauw
betrokken geweest. Peter Neukirchen van de bond memoreerde in zijn bijdrage dat de kern van Noordwijk Binnen al
veel eerder een rijksmonument had kunnen zijn. Begin jaren
zestig wilde het rijk als een van de eerste in Nederland het
predicaat toewijzen, maar om een of meerdere redenen ging
de gemeente daar niet mee akkoord. Het zou nog tot 1992
duren voor de aanwijzing geëffectueerd kon worden. Hij gaf
aan dat de Bond Heemschut tot de dag van vandaag bereid is
om met raad en daad bij te staan, hetgeen gezien hun kennis
op dit gebied zeer welkom is.

Paneldiscussie
Daarna volgde onder leiding van Kathleen Torrance een
geanimeerde discussie met de zaal. Het panel werd gevormd
door Geert Oldenmenger, Peter Neukirchen, Karel Reekers
(bestuurslid Erfgoed DOD) en Paul de Vreede. Enkele punten uit de discussie:
• Het ontwikkelen van een visie en het opstellen van
een plan van aanpak werd breed ondersteund.
• Het al of niet historiserend bouwen kon rekenen

op zowel felle voor- als tegenstanders.
• Evenzo het al of niet toestaan van fraaie
passende eigentijdse bouw.
• Het Beschermd Dorpsgezicht uitbreiden
met enkele aangrenzende straten.
• Kiezen voor een verhoogd welstandsniveau
in de aangrenzende straten.
• Aandacht voor lindenbomen en historisch groen.
• Bij herbouw zou gekeken moeten worden
De kern van
naar behoud of herbouw van de voorgevels.
Noordwijk
Binnen
Naar achteren toe kunnen aanpassingen
had
al
veel
eerder
aan de eisen des tijds worden ingevuld.
het predicaat
• Splitsing van panden leidt tot een te
rijksmonument
hoge bewoningsgraad.
kunnen krijgen.
• Behoud in de verhalen ook de functie van de
panden in vroegere tijden. (winkels, bedrijven, etc.)
• Naast bescherming van een pand ook
bescherming van een gevelrij.
• Toename van zakelijke bedrijvigheid wenselijk?

Conclusies en aanbevelingen
1. Verbeter het toetsingskader en vergroot de kennis over
wat er speelt op dit gebied.
2. Heb oog voor de verschillende bouwhoogtes, geen blokvorming
3. Heroverweeg de uitgangspunten voor vervangende nieuwbouw
4. Beloon hoogwaardige initiatieven.
5. Stel een plan van aanpak op en betrek de bewoners
bij de verdere planontwikkeling.
En dat was tot slot de eindconclusie van de avond. Werk
dus aan de winkel voor het bestuur van DOD en de
gemeente. Er zal dus zeker een follow up komen.

Als vervolg op het rapport is een enquête gehouden onder de
bewoners en onze leden met als doel: een goed beeld krijgen
van wat de waarde van de oude kern vormt, en wat de beste
maatregelen zouden zijn om die waarde te beschermen.
De uitkomst heeft geleid tot een nieuwe erfgoed-visie van de
DOD, die de basis zal zijn voor verder overleg met de gemeente.
Op 10 april is nog een discussieavond georganiseerd, waarbij
Kernpunten
de resultaten van de enquête zijn gepresenteerd.
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Op 28 september a.s. houdt Harrie Salman een voordracht in

Tekst en beeld: Harrie Salman

de Oude Jeroenskerk over Noordwijk en Noordwijkerhout en
hun rijke geschiedenis sinds de splitsing rond acht eeuwen
geleden. Dit gebeurt op uitnodiging van het College van
B&W van Noordwijk. Namens het Platform Cultureel Erfgoed
Noordwijk wordt deze avond georganiseerd door De Oude
Dorpskern. De aanvang is 20.00 uur en de toegang is gratis.

Het oude Nortich

Gesplitst en herenigd na

800jaar

Voor velen was het verrassend
nieuws dat de gemeenten Noordwijk
en Noordwijkhout per 1 januari 2019
gaan fuseren. De gemeenteraden van
beide dorpen hadden een dergelijke
fusie vele jaren afgewezen, omdat de
verschillen in politieke cultuur en
identiteit te groot zouden zijn. Onder
druk van de provincie is een herindeling van de Duin- en Bollenstreek
op gang gebracht, waaraan de beide
gemeenten zich niet meer konden
onttrekken, temeer daar het overleg
met de al gefuseerde gemeenten
Voorhout, Sassenheim en Warmond
met name voor Noordwijkerhout op
een dood punt was gekomen. Wat
de doorslag heeft gegeven was dat
de beide gemeenten beseften, dat
zij alléén zouden komen te staan in
een situatie waarin rijk en provincie
steeds meer taken naar de gemeenten
delegeren en de omringende grotere
gemeenten Teylingen en Katwijk over
veel meer deskundigheid beschikken
om deze taken uit te voeren. Deze
gemeenten hebben bovendien een
veel grotere inbreng in het regionale overleg. Een fusie uit noodzaak
derhalve.

Band uit het verleden

Kernpunten
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De kaart toont het zuidelijke deel van Noordwijk in 1746

Noordwijk en Noordwijkerhout
hebben een verschillende identiteit.
Wat hen verbindt is dat zij in de middeleeuwen een natuurlijke eenheid
vormden. Noordwijkerhout is tot
voor kort een agrarische gemeenschap
gebleven die een sterke band had met
het Noordwijkse buitengebied, dat

naadloos overging in het buitengebied
van de buurgemeente. Als overwegend katholieke boerengemeenschap
paste Noordwijkerhout goed bij het
vooral katholieke Noordwijk Binnen,
het Langeveld en de Klei.

Noordwijk en zijn hout
Noordwijkerhout was het ‘hout’,
het bosgebied van Noordwijk. Dit
bos maakte in de middeleeuwen deel
uit van het grote bosgebied, dat zich
uitstrekte vanaf het kleigebied ten
noorden van de Oude Rijn tot aan
Kennemerland. In de huidige provincie Noord-Holland werd dit bos de
Haarlemmerhout genoemd. Vanuit de
dorpskern van Noordwijk is dit bos al
voor de 13e eeuw ontgonnen tot voorbij het huidige landgoed Leeuwenhorst. Ten noorden daarvan bleef het
binnenduin, waarop de dorpskern van
Noordwijkhout ligt, tot 1722 eigendom van de graven van Holland.

Het oude Noordwijk bestond
in de vroege 13e eeuw uit:
a) het kleigebied ten noorden
van de Oude Rijn
b) de ontgonnen gedeelten van
de strandwal (het binnenduin)
waarop de dorpskern van
Noordwijk Binnen ligt
c) de ontgonnen gedeelten
van de strandvlakten (gelegen
aan weerskanten van deze
strandwal) langs de Duinweg
en de Bronsgeesterweg

Altaarstuk uit 1515 met twee heren uit het geslacht van Noordwijk.
Ten noorden van de ’s-Gravendamseweg was het ontginningswerk in de
Hoogeveensepolder nog in volle gang. Bij
deze ontginning werd eerst turf gestoken
en werden afwateringsgreppels gegraven.
Het Langeveld hoorde zeer waarschijnlijk bestuurlijk niet bij Noordwijk. Er zijn
sterke aanwijzingen dat het een eigen
heer had en daarmee een zelfstandig dorp
was, dat al rond 1300 zijn eigen kapel had.

het voorbeeld van Katwijk. In een oorkonde uit 1231 worden onder de getuigen twee
broers genoemd: Wilhelmus en Gerardus
van Northeke. Zij waren zeer waarschijnlijk de zonen van Hugo van Northeke, die
in oorkonden uit 1198, 1203 en 1205 werd
genoemd en beschouwd wordt als de heer
van het toen nog ongedeelde Noordwijk.
Op een onbekend moment hebben de
twee broers het oude Noordwijk onder
elkaar verdeeld. Dit is mogelijk al
voor 1231 gebeurd, dus ongeveer
800 jaar geleden. Aan Gerard viel
het zuidelijke deel toe: het gebied
met de vruchtbare klei en Noordwijk Binnen. Willem kreeg het
niet zo omvangrijke ontgonnen
gebied ten noorden ervan, op de strandwal en in de strandvlakten aan weerskanten daarvan. Noordwijkerhout was in feite
Kernpunten
een ontginningsdorp.

De gebroeders van
Northeke verdeelden
Noordwijk heette in de 9e
eeuw Northgo, wat ‘noordgouw‘ het oude Noordwijk
(de regio ten noorden van de
in tweeën
De verdeling van het oude
Noordwijk

Oude Rijn) betekent. Deze naam
heeft zich via een aantal stappen ontwikkeld tot Nortich, zoals het dorp vanaf de
14e eeuw werd genoemd. Vanaf 1354 kwam
ook de naam Noortwijc op, misschien naar
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➤

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

Smederij 3a
2201 SM Noordwijkerhout
Tel: 0252-241112
info@kokenbutler.nl
www.kokenbutler.nl

C ATER I NG
DI N ER A AN H U I S

Vermelding van de twee gebroeders van Northeke in een oorkonde uit 1231.

Noordwijkerhout
herbergde vooral arme mensen

De betere stoffeerders maken het!
tapijt - laminaat - PVC vloeren - vinyl - marmoleum
zonwering - shutters - horren - vloerkleden - gordijnen - behang - verf

KOOKLES
➤

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

Voorstraat 79 Noordwijk
071 7600095 - www.hofvanhollandnoordwijk.nl

DRINKLAND

W W W. B E R G E N B E R G . N L
Kijk op onze site voor actuele acties en aanbiedingen
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De delen van het nieuwe Noordwijk

NEERLANDS
BEST GESORTEERDE
SLIJTERIJ/WIJNHANDEL

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

VINDT U AAN DE

MAARTEN KRUYTSTRAAT 24
2202 GX NOORDWIJK A/ZEE
Kernpunten
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TEL: 071 - 3612182

Het veen dat in de strandvlakten nog
niet was ontgonnen, behoorde tot de
‘wildernis’ van de graaf van Holland,
samen met het onontgonnen duingebied in Noordwijkerhout en De Zilk.
De graven verkochten dit grote veengebied in de loop van enkele eeuwen in
blokken aan ontginners. Daarmee werd
het aan het grondgebied van Noordwijkerhout toegevoegd. In 1455 werd
het noordelijkste deel van het veen,
in De Zilk, tegen de grens met NoordHolland verkocht en daarmee was de
ontginning in het Noordwijkerhoutse
veengebied voltooid.

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

Noordwijk Binnen was al in
de 9e eeuw een nederzetting waar St.
Jeroen een kerkje zou hebben gebouwd.
De vondst van zijn vermeende schedel
ZH
kort na 1300 zorgde voor bedevaartgangers die Noordwijk
Binnen groot en welvarend maakten. Het was in
1398-99 tijdelijk een stad
en behield daarna zijn
stedelijke allure. Het werd
een centrum van nijverheid, met name
de touwfabricage,
en van de kruidenteelt. Het was ook
een aantrekkelijke woonplaats voor de
adel.
In 1623 woonden 1469 mensen in
Noordwijk Binnen. In het buitengebied
woonden 280 mensen, op 43 boerderijen. De Klei was een vruchtbaar gebied

met stenen boerderijen met kaaskelders, die voor de Leidse markt kaas en
boter produceerden.
Noordwijk aan Zee is
vermoedelijk in de vroege 14e
eeuw ontstaan als een vissersdorp. Er kwam al gauw een kapel en in 1611 een school. In 1623
had het 689 inwoners. Vanaf
1866 kreeg het zeedorp onverwachts
een nieuwe toeristische bestemming.
In enkele decennia werd het een mondaine badplaats. Bovendien ontwikkelde burgemeester Pické in 1883 een
plan voor de aanleg van een villawijk
in de duinen, de eerste van Nederland.
Nu is Noordwijk aan Zee een belangrijk
conferentiecentrum.

14e eeuw ontgonnen. In 1623 stonden
er 16 boerderijen met 88 inwoners.
Sinds 1843 heeft het een school en sinds
1920 een R.K. kerk. Het huidige dorp
De Zilk is pas na de Tweede
Wereldoorlog ontstaan.
Dat het Langeveld ooit
een zelfstandig dorp is
geweest is aannemelijk gemaakt door Frans
Angevaare. Hij vermoedt dat Gerard
van Noordwijk (die leefde in de 13e
eeuw), de heer van het zuidelijke deel
van het oude Noordwijk, gehuwd was
met een dochter van de heer van het
Langeveld, die dit dorp als huwelijksgift
meebracht. Het Langeveld viel daarmee buiten de verdeling van het oude
Noordwijk.

Het Langeveld
is ooit een
zelfstandig dorp
geweest

Noordwijkerhout is eeuwenlang een boerendorp geweest, met een
kerk die in de tijd van de splitsing
moet zijn gebouwd. Rond deze
kerk stonden in 1561 maar enkele
huizen. In 1623 waren dat er 25,
met 93 bewoners (vooral arme
mensen), waaronder ook een
schoolmeester. In het buitengebied
woonden 440 mensen in ca. 75 boerderijen (zonder De Zilk). De Noordwijkerhoutse boeren zijn bollenkwekers
geworden. Daarnaast heeft het dorp
vooruitstrevende ondernemers en succesvolle emigranten (naar Canada en de
VS) voortgebracht.
Het gebied van De Zilk is pas in de

Noordwijkerhout
was eeuwenlang
een boerendorpje

Het nieuwe Noordwijk wordt
een grote gemeente, met 25.930 inwoners in Noordwijk en 16.405 in Noordwijkerhout (waaronder ca. 2200 in
De Zilk), naar de stand van 30.4.2017.

Voordracht
Op 28 september 2018 houdt
Harrie Salman een voordracht in de
Oude Jeroenskerk over Noordwijk
en Noordwijkerhout en hun rijke
geschiedenis sinds de splitsing
rond acht eeuwen geleden.
De aanvang is 20.00 uur en de
toegang is gratis.
Kernpunten
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Het landgoed Calorama is lange tijd- vanaf de 17e eeuw- het centrum
van de kruidenteelt geweest. Bekende kruidentelers woonden op het
landgoed, dat omringd was door uitgestrekte kruidenvelden.
Tegen het einde van de 19e eeuw werd Jan Everwijn de eigenaar van
het landgoed. Hij was meer wetenschapper dan kruidenteler. Hij liet de
dagelijkse werkzaamheden aan zijn baasknecht over. Everwijn richtte
om die reden de firma Groeneveld en Lindhout op. De kruidenteelt werd
voortgezet door leden van de familie Lindhout. Zij kwamen ook in het
bezit van enkele gebouwen aan de zuidzijde van het landgoed.
Tekst: Babs Cassee Fotografie: Edgar de Vries

Mevrouw Lindhout: "snoeidag bij oma".
De tuin strekt zich in diepte uit tot aan de La Basse Courcaanstraat. In vroeger dagen grensde het aan het Landgoed.

De dochter van Jan Everwijn erft het
landgoed en trouwt met Joost Gerard
baron Taets van Amerongen, de vader
van baron Henk Taets van Amerongen,
de laatste telg uit dit geslacht. Hij overleed twee jaar geleden. In het midden
van de 20ste eeuw kwam er definitief
een einde aan de kruidenteelt; die werd
vervangen door de bloembollenteelt.
Deze lange voorgeschiedenis heeft
alles te maken met de geschiedenis
van het huis en de tuin van de familie
Lindhout.

Opa Lindhout liet het huis bouwen.
Gezeten aan tafel met een kopje
koffie in de zonnige woonkamer van
Wilhelminastraat nr. 30 doet mevrouw
Lindhout haar verhaal.
“Het huis is van 1903.
De grootvader van
mijn man heeft het
laten bouwen. De broer
van opa kocht het perceel er naast.
Zij kochten de grond van de familie
Everwijn, met de verplichting om het
hele stuk grond tot aan het landgoed af
te nemen. Ruim 100 meter diep, later
hebben we het achterste stuk met “het
dijkje” er nog bij gekocht. Er was nog
wel één voorwaarde aan verbonden: De
vrouw van de baron wilde met paard
en wagen vanuit het landgoed naar de
Wilhelminastraat kunnen rijden, dus
erKernpunten
moest ruimte blijven voor een pad

Wilhelminastraat 30 en de relatie met Calorama
met de breedte van de wagen. Dat
stuk moest onbebouwd blijven. Geen
schuurtjes of garages dus. Pas in 1980
is ook dat stuk aan ons overgedragen.
Het verklaart het grote hek achter in
de tuin”.

Oud document met
recht van overpad
Op tafel ligt een heel oud briefje,
mevrouw Lindhout vouwt het voorzichtig open. “Kijk”, zegt ze, “Hier kun
je het nog lezen”. Met enige moeite
ontcijferen we het ouderwetse handschrift. Er staat
inderdaad dat het pad vrij
moet blijven. “Maar kijk
eens naar de aanhef en de
ondertekening”. De aanheft luidt: Jan
en Cornelis. Er wordt uiteraard ondertekend met J.C.A. Everwijn. “Zo lagen
de verhoudingen toen. De baron was
praktisch onze buurman, maar berichten liepen via de rentmeester. Daar
moest mijn man voor naar Ouderkerk
aan de Amstel. Zo ging dat vroeger.”

Twee percelen
breed en wel
100 meter diep
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breed en heel lang. Kom daar nu nog
een om!”, aldus mevrouw Lindhout.
“Toen de grootvader van mijn man
stierf, zijn wij er vanuit de Schiestraat
ingetrokken. Mijn man wandelde dus
’s morgens door zijn eigen tuin naar
zijn bedrijf op het terrein van de baron.
Eerst kocht opa de grond voor het
huis, later ook de bollengrond van de
baron. De bollen werden geteeld op het
Vinkeveld en aan de Gooweg.
In de directe omgeving stonden nog
veel meer bollenschuren, vaak van de
familie Lindhout. Die worden nu allemaal voor andere doeleinden gebruikt.

De gemeente had ook een voorwaarde: De ‘overwelving’ , het slootje langs
de Wilhelminastaat , moest worden
dichtgegooid, zodat de inwoners van
Noordwijk ‘bevrijd zouden zijn van
de vreselijke stank’, aldus een bericht
in de plaatselijke krant. De gemeente
verbreedde de Wilhelminastraat en de
bewoners trokken de dichtgegooide
strook bij hun tuin, de gemeente
plaatste hekken. Niemand kon toen
vermoeden dat bijna 100 jaar later de
bewoners zouden worden aangesproken door de gemeente om alsnog te
betalen voor dit in hun ogen onterecht
verkregen stukje snippergroen. Daar
is trouwens het laatste woord nog niet
over gezegd

De tuin, een oase van groen en rust

Een diepe tuin
“De beide broers gingen akkoord.
Het stuk grond was dus twee percelen

De overwelving
(overkluizing van de Kroft)

De "akte" tot verplichting om het stuk
grond tot aan het landgoed af te nemen.

En dan is het tijd voor de zonovergoten tuin. Ondanks de kou zijn er al
veel sporen van het voorjaar zichtbaar.
Sneeuwklokjes, krokussen, narcissen
en hier en daar kleine bedjes, zorgvuldig beschermd, aangelegd door de
zoon van mevrouw Lindhout, die bijzondere rassen kweekt voor de export

naar Engeland. Een kasje halverwege,
het terrein van mevrouw Lindhout,
en daarachter komt nog een enorm
stuk. Mooi en met zorg aangelegd en
onderhouden. “Dat kan ik natuurlijk
niet alleen. In de herfst komen kinderen en kleinkinderen hier samen
om te snoeien. Dan zijn we wel met
z’n twaalven. Snoeidag bij oma”, lacht
mevrouw Lindhout.
“Vroeger hadden we aan de achterkant vrij uitzicht. Maar in de loop der
tijd is het hier aardig volgebouwd. De
wijk Calorama., de kasteelwoningen,
de gemeentelijke kwekerij en de la Basse Cour Caanstraat. Mensen hier in de
directe omgeving zijn blij met de tuin.
Een oase van groen en rust. Ik hoop dat
een van mijn kinderen hier later ook
gaat wonen, zodat dit allemaal behouden kan blijven”.

al lang gesneuveld, daar is een groot
deel van de tuin verkocht bij de aanleg
van de Kwekerij, (het wijkje tegenover
de la Basse Cour
Caanstraat). Mijn
jongens hadden
het vroeger altijd
over ‘het dijkje’.
Er is heel wat op
gespeeld”.
Wat struikgewas, gras en sneeuwklokjes, zo te zien niets bijzonders,
maar toch een ‘dijkje’ met geschiedenis.

100 jaar later
worden de bewoners
geconfronteerd met
"snippergroen"

Bronvermelding: Kruidenteelt rond Calorama
door Willem Baalbergen en Willem van den Haak.

‘Het dijkje’, het laatste stukje houtwal
Dan, aan het einde stuiten we op
een enorme wal van wel 4 meter hoog
en 7 meter diep. “Dit is dus het restant
van de oude houtwal”, zegt mevrouw
Lindhout. “Ooit aangelegd om de
kruiden en de hyacinten te beschermen tegen de wind. Bij de buren is hij

Er werd veel gespeeld op de houtwal
aan het einde van de tuin. Kernpunten
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Hotel Royal is een gezellig familiehotel, gelegen in de oude en historische dorpskern van Noordwijk-Binnen
dat buiten een perfecte service de ideale ruimte biedt voor het vieren van al uw familie-, huwelijksfeestjes, recepties, babyborrel of gewoon
een gezellige bijeenkomst. Graag verzorgt Hotel Royal met smaak uw buffet of diner en het schenken van de borrel
is uiteraard bij een kastelein met zoveel jaar ervaring in goede handen.
Op vrijdag, zaterdag en zondag opent Restaurant Hotel Royal haar deuren en dekken wij onze tafels op voor het diner
zodat u kunt proeven en genieten van de overheerlijke gerechten die onze koks Edwin Onderwater en Michael Spiekerman bereiden.
Culinair genieten à la carte en een speciaal ROYAL-(maand)menu, uiteraard onder begeleiding van passende dranken.

VOORGERECHT

HOOFDGERECHT

DESSERT

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

