Enquête van de DOD als vervolg op rapport ‘Evaluatie Beschermd
Dorpsgezicht’
A. Wat bepaald voor u de waarde van de oude kern?




Hoogste score voor Lindenplein, de bomen en de Jeroenskerken (m.n. de Oude).
De monumentale panden aan de Voorstraat is een goede 4e.
Laagste waarde voor het Jeroensplein (vooral de betonnen palen) en de historie
van de oude kern.
Opvallend is de redelijk grote eensgezindheid van de reacties
3 hoogste en 3 laagste scores

A7-het Lindenplein met pompen

4,56

A6-de lindenbomen

4,48

A4-de twee Jeroenskerken

4,42

A5-het historische verhaal van het pand

3,78

A10-historisch gebruik, zoals kruidenteelt, touwfabricage

3,07

A8-het Jeroensplein

3,00

B. Hoe kunnen we de waarde van de oude kern het beste beschermen?




Het belangrijkste vindt men het behouden van het huidige straatbeeld, de huidige
‘stijl’ en de oude details van de gevels. Ook hoog wordt gewaardeerd het groen en
open ruimte (niet te vol).
Als laagst gewaardeerd wordt het volumineus bouwen, het toepassen van moderne
architectuur en/of eigentijdse bouwstijl.
Historiserend bouwen wordt algemeen gezien als de meest wenselijke bouwstijl.
3 hoogste en 3 laagste scores

B4-bouw moet passen in het straatbeeld

4,51

B3-vasthouden aan oude details van gevels

4,23

B11-meer groen en vrije ruimte

3,99

B7-passende eigentijdse bouwstijl

2,97

B5-toepassen moderne architectuur

2,34

B1-volumineus bouwen met grotere gevels

1,99

C. Hoe kunnen we de aangrenzende gebieden beter laten aansluiten?
 Door laagbouw (max 3 lagen) en behouden van open zichtlijnen.
 Een lage score voor het uitbreiden van het ‘beschermde’ gebied.
2 hoogste en 2 laagste scores

C6-bouwhoogte beperken tot max 3 bouwlagen

4,37

C5-zichtlijnen naar kerken open houden

4,32

C4-contouren van oude bruggen en waterwegen in ere herstellen

3,91

C1-uitbreiding beschermd dorpsgezicht naar aangrenzende straten

3,65

Enquête van de DOD als vervolg op rapport ‘Evaluatie Beschermd
Dorpsgezicht’
 In totaal meer dan 180 reacties waarvan 155 uit de oude Kern. Een respons van
ca. 50 %
 Reacties van leden en bewoners zijn redelijk eensluidend
 Grote voorkeur voor historiserend/klassiek bouwen (dezelfde stijl handhaven)
 Lage waardering voor het Jeroensplein
 Uitbreiding van de oude kern/beschermd dorpsgezicht krijgt geen hoge
prioriteit
 Voorkeur voor laagbouw ; zichtlijnen handhaven
 Historisch gebruik van de panden wordt laag gewaardeerd
 Lindenplein - mooiste stukje oude kern
 Nieuwe gedeelte gemeentehuis - lelijkste pand
 Grootste verbetering – heropenen en opknappen Hof van Holland
 Grootste ergernis is de betonnenpaaltjes op het Jeroensplein en het parkeren

Bloemlezing bijzondere reacties
 Openstellen van de RK Kerktuin om een verbinding te maken tussen het
Kloosterplein en het Verkadeplein
 Het slopen van de Raadszaal na de fusie met Noordwijkerhout
 Stank overlast van de Burgertent op de hoek Lindenplein en Bronckhorst
 Meningen verdeeld over Hof van Noordwijck; sommige vinden dit een
verbetering andere een aanfluiting
 Suggestie om bij herbouw een exacte kopie te bouwen van wat er heeft gestaan
 Restauraties worden geprezen; voorbeeld hoekpand Lindenplein Voorstraat t.o.
Hof van Holland
 Sfeervolle kerstverlichting alleen als deze goed werkt en wordt aangebracht in
de gehele Voorstraat en Lindenplein
 Meer evenementen op het Jeroensplein
 De winkels van Wanninkhof en Zwitser hadden nooit gesloopt moeten worden
 “Het mooiste stukje oude dorpskern vind ik……(reactie)…prachtig.”

