In dit nummer: Nieuw historisch boekje D.O.D. 6 Kennismaking met NoVaTo 6

Kernpunten 96

Nummer 96
2019
34e jaargang
€ 2,95

Kernpunten
Pickéstraat:

Van levendige buurt
naar rustige woonwijk

Wethouder Salman

In de kern draait
het om jou

Piet en Ellen de Groot

Mooi wonen in
de Douzastraat

Kernpunten

Kernpunten
In dIt nummer: nieuw historisch boekje d.O.d. 6 Kennismaking met noVato 6

Kernpunten 96

Nummer 96
2019
34e jaargang
€ 2,95

Kernpunten
Pickéstraat:

Van levendige buurt
naar rustige woonwijk

Wethouder Salman

In de kern draait
het om jou

Piet en Ellen de Groot

Mooi wonen in
de Douzastraat

Colofon, nr. 96
Kernpunten is een uitgave
van vereniging
De Oude Dorpskern
te Noordwijk-Binnen.
ISSN 1384-377X
Bestuur:
Paul de Vreede
Voorzitter
Pieter-Jan Barnhoorn
Vice-voorzitter
Babs Cassee
Secretaris
Wil Steenvoorden
Penningmeester en
ledenadministratie
Karel Reekers
Portefeuille Erfgoed en R.O.
Ingrid Slabbaert
P.R.
Secretariaat:
De Oude Dorpskern
Postbus 364
2200 AJ Noordwijk
www.deoudedorpskern.nl
Eindredactie:
Babs Cassee
Paul de Vreede
Interviewers/
redacteuren:
Babs Cassee
Lous Kleinhout
Kees Verweij
Jos Westgeest
Fotografie/
Archiefmateriaal:
Kees Verweij
Willem van den Haak
GON
Monica Stuurop
Harrie Salman
Edgar de Vries (X65)
Hans van der Hoeven (X65)
Vormgeving:
Bureau Booy
Dirk-Jan Booij
Druk:
4allprints

Kernpunten

Kernpunten
2

Kernpunten

Kernpunten

Van de voorzitter
Afgelopen december was weer een maand
met een druk bezocht programma van
de DOD, waarbij de commissies zorgden
voor prachtige optredens en vermaak: de
Muzikale Kerst Wandeling op 9 december (inmiddels een fenomeen), de unieke
Hoogst Levende Kerststal op 15 december
en de Kinderkerstwandeling van Calorama
naar de Oude Jeroen en vice versa op
21 december, met zelfs twee voorstellingen.
Op 21 maart herhaalde Hein Verkade voor
diegenen die het in november moesten missen zijn lezing in het Jan Verweij
Natuurcentrum over de ontwikkeling
van het woonhuis in Noordwijk.

Mutaties in het bestuur
Op de ALV van 16 april jl. hebben we
een groot aantal mutaties in het bestuur
gepresenteerd. Ten eerste het afscheid van
Hans van der Hoeven als penningmeester,
die alle lof kreeg toegezwaaid voor zijn
niet aflatende inzet voor de financiën als
ook voor de ledenwerving. Daarnaast zijn
financiële ondersteuning voor alle commissies en het toepassen van de noodzakelijke
regels. We zijn blij met Wil Steenvoorden als
zijn opvolger, die de gewenste aanpassingen
in de statuten alsmede het huishoudelijk
reglement voortreffelijk had voorbereid: alle
voorstellen werden unaniem aangenomen.
Op het afscheid van onze spil in het web
Babs Cassee wachten we nog een jaar totdat
haar opvolger Thea Janson is ingewerkt.
Ingrid Slabbaert is toegetreden als bestuurslid P.R. en heeft inmiddels met de start van
facebook al gezorgd voor vele volgers. Blij
zijn we ook met het komende toetreden van
Frans Bruinzeel in het bestuur. Samen met
Karel Reekers gaat hij de uitgebreide portefeuille ‘Erfgoed en R.O.’ aanpakken. Tenslotte kom ik als voorzitter ook aan de beurt om

afscheid te nemen, de twee maal 4 jaar zitten
er op. Daarom ben ik verheugd met de benoeming van Pieter-Jan Barnhoorn tot vicevoorzitter die volgend jaar definitief het stokje van
mij overneemt. Met hem krijgt de DOD een
ervaren en kundig bestuurder. Als voormalig
wethouder en o.a. eerder voorzitter bij DOS
en het GON heeft hij een breed maatschappelijk draagvlak en politiek netwerk.

Waar de DOD voor staat
De DOD is een krachtige en actieve vereniging met veel activiteiten op cultureel en
cultuur- historisch gebied. De DOD zet zich
in voor behoud en versterking van het unieke
karakter van de kern van Noordwijk Binnen,
waarin passende ontwikkelingen mogelijk
moeten zijn. Waar, hoe en waarom is essentieel. De DOD zet zich in voor bewustwording
en waardering van dit waardevolle, unieke,
maar kwetsbare stukje erfgoed. Voor het bereiken van haar doelstellingen werkt de DOD
nauw samen met de gemeente Noordwijk en

Voormalig wethouder Marie-José Fles ontvangt het
eerste exemplaar uit handen van beide auteurs.

Afscheid van
Hans van der Hoeven

Tijdens de Nationale Opschoondag op 23 maart
werd de Voorstraat en omgeving schoongemaakt
door een aantal enthousiaste leden van de DOD.
Aan het einde van de ochtend zag de Voorstraat
er weer piekfijn uit. Na hard werken was de koffie
met appeltaart een welkome beloning .
met lokale belangenpartijen, zoals o.a. NOV/
Kerkstraat winkeliers. Op de ALV hebben we
een samenvatting in 5 punten gepresenteerd
van alle motieven en doelstellingen, die de
DOD altijd heeft nagestreefd resp. zal blijven
koesteren. Veel van de inhoud is door bewoners en leden aangedragen in de diverse
raadplegingen en discussieavonden, die we de
laatste jaren hebben georganiseerd. (voor meer
info: zie website onder ALV, punt 8)

Een nieuwe uitgave over de historie
van Noordwijk Binnen.
Na het officiële gedeelte op de ALV was het
woord aan Harrie Salman en Hein Verkade.
Zij zijn de schrijvers van een fraai en handzaam
boekje over de historie van Noordwijk Binnen.
Wat begon als een opvolger van de brochure
voor de Historische Rondwandelingen werd
uiteindelijk een bijzonder informatief boekje
voor alle Noordwijkers en de
toeristen die Noordwijk bezoeken. Marie José Fles, die
in haar periode als wethouder veel voor cultuur heeft
gedaan , nam het eerste
exemplaar in ontvangst.
Zij benadrukte dat Noordwijk zich gelukkig mag prijzen met twee zulke bevlogen
vrijwilligers. Daar is de DOD
het van harte mee eens.
Het boekje zal wijd verspreid
worden in Noordwijk. Leden
van De Oude Dorpskern
krijgen het boekje gratis
thuisbezorgd.
Paul de Vreede, voorzitter.

Een welverdiende verrassing voor Hans van der Hoeven na 8 jaar
professioneel penningmeestersschap.
Op de Algemene Ledenvergadering van De Oude Dorpskern
werd afscheid genomen van Hans van der Hoeven als
penningmeester. Acht jaar lang beheerde Hans zeer zorgvuldig
de penningen van de DOD. Hij zette een uiterst professioneel
systeem op, niet alleen voor de Vereniging zelf, maar ook voor
alle organisaties, die onder de vlag van De Oude Dorpskern hun
activiteiten in de mooie kern van Noordwijk Binnen ontplooien.
Iedereen is het er over eens dat Hans dat op een heel duidelijke
en overzichtelijke wijze heeft gedaan. Terecht dus veel dank en
een mooi cadeau ten afscheid.

Redactie
zoekt
versterking
Het bestuur zoekt nog naar
vrijwilligers, die het leuk vinden
om deel uit te maken van het
redactieteam van Kernpunten.
Tweemaal per jaar gaan we op
zoek naar actuele en uit het verleden interessante onderwerpen,
houden we interviews of zetten
een historisch verhaal in elkaar.
Daarna loopt een taalkundige de tekst nog een keer na, en zorgt voor
leuke koppen boven de stukken tekst. Het zoeken naar bijpassende
afbeeldingen uit alle archieven is minstens even belangrijk. Vaak vragen
we onze betrokken fotografen om een plaatje te schieten.
De uiteindelijke vormgeving wordt gedaan door Bureau Booy.
Vind je het leuk om mee te doen, mail dan naar onze secretaris Babs
Kernpunten
Cassee: secretaris@deoudedorpskern.nl
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Naam:
Ingrid
Slabbaert

Naam:
Pieter-Jan
Barnhoorn

Zij
interviewden
elkaar.

Even
voorstellen:

een duo interview
met twee nieuwe bestuursleden

IS: Pieter-Jan, je bent geboren en
getogen in Noordwijk. Hoe was je jeugd?
PJB: “Ik heb een onbezorgde jeugd
gehad. Ik kan mij herinneren dat wij
vaak op het strand waren en in mijn
beleving was het altijd mooi weer.
Mijn ouders hadden een melkwinkel
in de Schoolstraat en zeker in de
zomer hadden zij het erg druk met
het leveren van allerlei producten aan
de hotels in Noordwijk. Mijn moeder
was een Friezin en mijn vader was een
echte Noordwijker”.

Bijna iedereen in Noordwijk heeft
een bijnaam. Van wie ben jij er één?
PJB: (lacht) Ja, ik ben er een van de
“Pauwtjes” mijn opa heette Paulus en
omdat er veel families zijn met de
achternaam Barnhoorn en men graag
wilde weten uit welke familie je kwam,
kreeg je een bijnaam. Soms was het
een echte bijnaam maar er waren ook
bijnamen die minder flatteus waren.
Zo ben ik dus een zoon van Niek Pauw.
Mijn opa heette Paulus en mijn vader
heette Niek. Dus als iemand mij vraagt:
‘Van wie ben je er ien ?’, dan ben ik er
één van Niek Pauw”.
IS:

PJB: En van wie ben jij d'r ien?
 IS: “Ik ben geboren in Meppel en
Kernpunten
getogen
in Wanneperveen, mijn
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ouders komen uit Amsterdam en
Haarlem. Dus geen bijnaam.
Mijn vader werkte voor een
platenmaatschappij in Hilversum,
hij reed elke dag heen en weer, maar
wilde daar niet wonen. Hij wilde zijn
dochters beschermen en wilde niet dat
zij in het Gooi zouden opgroeien”.

Noordwijkse politiek. Ik heb het
een geweldige ervaring gevonden
om samen met de gemeenteraad te
mogen werken aan een mooier en
beter leefbaar Noordwijk . Cultureel
erfgoed maar ook het sociaal domein
en ruimtelijke ordeningszaken
zoals woningbouw hadden mijn
belangstelling”.

PJB: Hoe ben je dan in Noordwijk

terecht gekomen?
IS: “Nadat ik 11 jaar in Duitsland
had gewoond wilde ik teug naar
Nederland. Mijn zus woonde al in
Noordwijk en zij heeft mij overtuigd
dat Noordwijk zó leuk is….”
IS: Je hebt

in de Gemeenteraad
gezeten en je bent wethouder geweest in
Noordwijk. Wat heb je allemaal gedaan?
PJB: “Ik heb 12 jaar in de
Noordwijkse politiek gezeten. Mijn
eerste periode was van 1986 t/m
1993. De eerste vier jaar als raadslid
en vervolgens drie en halfjaar als
wethouder. Ik had in die tijd een
prachtige portefeuille met o.a.
financiën, grondzaken, economie
en toerisme. Van 2014 tot 2019 ben
ik opnieuw wethouder geweest
in Noordwijk met als portefeuille
economie, toerisme en space. Politiek
heeft me altijd geboeid en zeker de

Dus je kunt een grote toegevoegde
waarde zijn voor De Oude Dorpskern. Wat
ga jij betekenen voor De Oude Dorpskern?
PJB: ”Ons cultureel erfgoed is van
groot belang voor nu en komende
generaties. Wij mogen ons gelukkig
prijzen met zo'n geweldig mooie oude
dorpskern in Noordwijk-Binnen. Hier
moeten we zuinig op zijn en daar wil
ik me dan ook graag voor inzetten”.
IS:

En Ingrid, wat ga jij doen voor
De Oude Dorpskern?
IS: Ik werk op de marketing afdeling
van Claudia Sträter, dus met die
ervaring ga ik de PR en communicatie
voor De Oude Dorpskern
aanpakken. Met nieuwe vormen van
communicatie de leden informeren
en zo De Oude Dorpskern een bredere
bekendheid geven.
De website verbeteren en social media
oppakken.
PJB:

agenda
agend

8 en 9 juni 2019

Markt onder de Linden

Op en rond het Lindenplein in Noordwijk Binnen is op 8 en
9 juni weer de jaarlijkse Markt onder de Linden te vinden.
Naast de markt is er ook een aantal Noordwijkse
tuinen open gesteld voor bezichtiging en er zijn diverse
exposities van kunst.

Een verwennerij in stijl in de Oude Dorpskern van Noordwijk,
dat is de Markt onder de Linden al jaren. Naast de markt
met veel planten en alles wat je nodig hebt voor de tuin
en natuurlijk bijzondere lekkernijen, is er beide dagen live
muziek en een open tuinenroute. Ga op pad en ontdek allerlei
bijzondere tuinen en kunst in Noordwijk. Voor iedereen is er
wel iets te vinden.
De open tuinen liggen door heel Noordwijk. Het verschilt per
tuin wat er te beleven valt, een wijngaard, een volkstuin en
een beeldentuin zijn zeker niet uitgesloten. Het aanbod van
de tuinen verschilt per jaar. Bij de ingangen van de markt is
meer informatie te vinden over de tuinen en waar deze te
vinden zijn. Naast de markt is er een rondleiding in 'De Zuid'
onder begeleiding van Jelle van Dijk en in de Lidrusgaarde
speelt theatergroep Zeep aan Zee en er zijn wijnproeverijen.

Korenfestival op 8 juni
Dit jaar is er tijdens de Tuinmarkt weer een Korenfestival Noordwijk op zaterdag 8 juni. De opening
is van 10.15-10.30 uur, de afsluiting tussen 17.00 17.15 uur.
Om het half uur treedt er in de St. Jeroenskerk een
koor op, in totaal 12 koren.
Eén daarvan is het Nederlands Gebaren Koor, een
heel bijzonder koor want het bestaat uit koorleden
die allen doof zijn of een andere gehoorbeperking
hebben. Zij zijn dan ook niet in staat zelf te zingen,
maar onder begeleiding van muziek op band slagen
zij er toch in om in gebarentaal een muzikale eenheid
met elkaar te vormen. Onze gebruikelijke inzamelingsactie tijdens het festival is dit keer voor dit koor
bestemd. Het betrekt zijn leden uit het gehele land.

Het Nederlands Gebaren Koor treedt ook op tijdens het
Kernpunten
Korenfestival.
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De Oude Jeroenstoren 10 jaar geopend voor publiek

De Oude Jeroenstoren is dit jaar alweer tien jaar beklimbaar voor
publiek. Op 17 juni 2009 beklom de toenmalige burgemeester
Harry Groen - na jarenlange lobby door Hans van den Berg – als
eerste (burger) de oudste toren van Noordwijk.
Hierna hebben vele Noordwijkers en niet-Noordwijkers zijn voorbeeld
gevolgd. Dit jaar werd het elfde seizoen op paaszaterdag 20 april
geopend door de loco-burgemeester van het nieuwe Noordwijk, Sjaak
van den Berg. Op 10 mei gevolgd door een bezoek van waarnemend
burgemeester mevrouw Jon Hermans-Vloedbeld. De fusie met
Noordwijkerhout en De Zilk zal voor vele nieuwe Noordwijkers
aanleiding zijn om de oudste toren van Noordwijk te bezoeken en te
genieten van het prachtig uitzicht over de gehele gemeente.
Elk jaar wordt met behulp van kennis en inzet van vrijwilligers de
Oude Jeroenstoren het bezoeken waard gehouden met verschillende
activiteiten. Na de spectaculaire vondst van de – tot de Reformatie

De Historische
Rondwandelingen
van 2019 hebben
elke maand een
bijzonder thema

Elke dinsdagavond van 11 juni t/m
13 augustus worden weer rondwandelingen georganiseerd in de historische kern. Vanaf 19.30 uur leiden
enthousiaste gidsen groepen rond
met als startplaats de pomp bij het
oude Raadhuis.
De historische rondleidingen in
2019 kennen elke maand een nieuw
thema, met een heel andere beleving;
allemaal terug te voeren op de prachtige historie van Noordwijk.
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– vermeende schedel van Jeroen werd de vindplaats voorzien van
een glazen plaat en een informatiepaneel. Kortgeleden werd het
inpandige carillon voorzien van een in werking zijnde wijzerplaat
boven het gerestaureerde uurwerk. De torentrans is voorzien van
nieuwe overzichtsfoto’s met verwijzingen naar de landmarks in de
omgeving.
Door het jaar heen worden er allerlei evenementen georganiseerd
om de toren in de belangstelling te plaatsen. Na de traditionele
seizoenopening met paashazen op 20 april volgde de “Oorlogsklim”
in het weekend van 4/5 mei en de daaropvolgende zaterdagen in
mei. In deze maand werden door de torengidsen verhalen verteld uit
Noordwijk in de Tweede Wereldoorlog. In de maand augustus a.s.
zal Jeroen weer centraal staan tijdens de Jeroensklim op zaterdag
17 augustus. Het seizoen wordt afgesloten op zaterdag 26 oktober
met de Halloweenklim. En uiteraard zal de toren tussendoor worden
opengesteld voor de Levende Kerststal op zaterdag 14 december a.s.

11, 18 en 25 juni: Volg de ‘heilige’ bruggen en de waterlopen.

2, 9, 16, 23 en 30 juli: Ontdek landgoed Calorama met z’n rijke verleden

6 en 13 augustus:
Geniet van een
demonstratie
voetboogschieten

agenda
ragenda
Het thema van dit jaar: 'Plekken van Plezier'

Open monumentendag 2019

Het Comité is druk bezig dit thema uit te werken en er
zijn een aantal ideeën die we proberen te realiseren.
Bij de plekken van plezier denken we allereerst aan de
kroeg, de plekken waar mensen elkaar ontmoeten om te
kletsen en een drankje te drinken. Maar er gebeurde meer.
Er ontstonden Rederijkerskamers, o.a. in het etablissement
wat nu ' Onder de Linde' heet en er werden toneelstukken
gemaakt en gespeeld. Vorm van klantenbinding.

Het Comité heeft Zeep aan Zee gevraagd om een toneelstuk
in de Rederijkers traditie te maken voor de Klassendag, voor
leerlingen van groep 8. Huis ter Duin treedt op als gastheer
en stelt een zaal beschikbaar. Groep 7 wordt, na het succes
van vorig jaar, uitgenodigd om onder begeleiding van de
Torenklimcommissie de toren van de Oude Jeroen te beklimmen.
Er gebeurde meer in de kroegen, op diverse locaties werd het
kaatsspel beoefend. Het is niet goed voor te stellen hoe dit spel
gespeeld werd. Koen Marijt gaat onderzoek doen. Het historisch
gegeven van 'kaatsen' is opgepakt en we verkennen nu of er
een demonstratie op het Jeroensveld op Calorama gegeven kan
worden. Noordwijk telt een inwoner die op hoog niveau gekaatst
heeft, hij wordt bij het plan betrokken.
Daarnaast is er nog het gegeven dat in 1789 de eerste
voetbalwedstrijd binnen Nederland gespeeld werd in Noordwijk
op de Gooweg, door leerlingen van de internationale kostschool
op een sportdag. Engelse leerlingen namen het initiatief.
Er werd tussen twee ploegen gespeeld en de doelen waren
Noordwijk en Noordwijkerhout. Het is echt een uitdaging om
een replay te organiseren.

PROEF NOORDWIJK

Voor de vijfde maal organiseert Proef Noordwijk een
culinair weekend op het Verkadeplein in Noordwijk.
In het laatste weekend van augustus pakken zo’n 12
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 informatie : www.proef-noordwijk.nl.

Muziek In Jeroen
Zomerserie
Orgelconcerten

Sinds de ingebruikneming van de twee Maarschalkerweerd-orgels
in de R.K. St. Jeroenskerk maakt de Zomerserie Orgelconcerten van
Muziek in Jeroen elk jaar een uitstapje naar deze kerk. Dit jaar gebeurt
dat zelfs twee keer. Het eerste concert op 11 juli wordt gegeven door
‘huisorganist’ Arjan de Vos en op 8 augustus is Aart Bergwerff daar te
gast. Traditioneel staat ook een vrouwelijke organist op het programma
en we weten inmiddels dat deze niet onderdoen voor hun mannelijke
collega’s. De zeer getalenteerde Russische Olga Zhukova bespeelt op 15
augustus het Knipscheer-orgel in de oude Jeroenskerk.
De feestelijke afsluiting van de serie wordt verzorgd door Jaco van
Leeuwen die van dit concert elk jaar iets bijzonders weet te maken. Na
afloop van de concerten wordt onder het genot van een glaasje steeds
nagepraat met organist en orgelliefhebbers.

Zomerserie 2019 (aanvang 20.15 uur)
11 juli
Arjan de Vos (in R.K. Sint Jeroenskerk)
18 juli
Geerten Liefting
25 juli
Henk G. van Putten
1 augustus Adriaan Hoek
8 augustus Aart Bergwerff (in R.K. Sint Jeroenskerk)
15 augustus Olga Zhukova (Rusland)
22 augustus Jaco van Leeuwen
Toegang € 7,-; Vrienden Muziek in Jeroen € 5,-

17 augustus, 17.00u

Gregoriaanse Jeroensvespers
De dames- en herenensembles van de Schola Gregoriana o.l.v. Rens Tienstra
zingen de eeuwenoude gregoriaanse gezangen voor Noordwijks eigen heilige
Jeroen. De vespers (avonddienst) worden traditiegetrouw gezongen op Jeroens
feestdag (sinds 1429) in de RK St.-Jeroenskerk, in aanwezigheid van zijn
9e-eeuwse overblijfselen. De vespers beginnen om 17.00uur en zijn vrij
toegankelijk.
17
august
us
Eeuwenoude
Gregoriaanse
gezangen zijn te
horen in de RK
St Jeroenskerk.
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Dennis
Salman:

“In de kern dr
Tekst: Jos Westgeest
Foto’s: Monica Stuurop

Sinds 1 januari dit jaar is Dennis Salman
in het nieuwe en ook eerste college van
B&W in het nieuwe Noordwijk voor een
tweede periode wethouder. En wel voor
de beleidsterreinen zorg, sociale zaken,
volkshuisvesting, onderwijs, volksgezondheid,
openbare ruimte en dierenwelzijn. Daarnaast
is hij aangewezen als de eerst-aanspreekbare
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wethouder voor de kern Noordwijk Binnen.

Dat laatste is voor hem als geboren
en getogen Binder en lijsttrekker van de
van oorsprong op Noordwijk gerichte
partij Lijst Salman natuurlijk koren op de
molen. Logisch dat Kernpunten met de
Binse wethouder in gesprek wilde gaan
aan het begin van zijn periode.
Graag legt Salman zijn relatie met
Noordwijk-Binnen uit: “Mijn jeugd en hele
familiehistorie liggen hier. Opa Dirk
Salman had een café in de Kerkstraat en
opa Nard Augustinus een feestwinkel in
de Molenstraat. Zelf woon ik nu ‘om de

“Het is goed dat er nu een inventarisatie
van cultuurhistorische waarden is.”
hoek’ in Boechorst. Noordwijk Binnen
is een schitterende kern waar ik mij
thuis voel. Waarvoor ik ook graag eerste
aanspreekpunt wil zijn. Echter, met het
“eerst- aanspreekbaar zijn” moeten wij als
wethouders nog wel ervaring opdoen.
Het is desalniettemin een belangrijke en
verbindende taak, omdat wij als college
de inwoners willen stimuleren met
initiatieven te komen. Iedereen moet het
gevoel behouden in hun “eigen” dorp te
wonen. Je doet ook meer voor je buurt als
je je hieraan verbonden voelt.”
Zijn er verschillen in uw huidige portefeuille
in vergelijking met de vorige periode?
“Naast sociale zaken, dat ik ken uit
mijn vorige periode, zijn nu ook het
welzijnswerk en de zorg voor jeugdigen,
kwetsbaren en ouderen aan mij
toevertrouwd. Dat zijn onderwerpen
die grote impact hebben op het leven

verenigingen en maatschappelijke organisaties willen
wij op zoek gaan naar wat goed is voor de kernen.
Ons motto: In de kern draait het om jou.”
Wat gaat de gemiddelde Binder nu merken van deze aanpak?
“Door aan de slag te gaan met voor de kern Noordwijk
Binnen herkenbare punten. Wat we bestuurlijk agenderen
moet in lijn zijn met wat de Binders belangrijk vinden.
Daarover ben ik op 21 maart jl. voor het eerst in gesprek
gegaan met Noordwijk Binnen. Dit helpt het college bij de
keuzes waarvoor het staat en je ziet het terug in de op te
stellen College-agenda Noordwijk.
Ik zal in die gesprekken misschien vaker dan
voorheen vragen wat de buurt zelf kan doen
om bepaalde onderwerpen aan te pakken.
Op andere punten kan de gemeente
misschien iets betekenen.
Als ik een afspraak maak, wil ik die ook nakomen. Maar
juist daarom zal ik dus ook niet zomaar alles kunnen
toezeggen en als boodschappenlijstje mee terug nemen naar
het gemeentehuis. Juist ook, omdat de onderwerpen die
ik bij de inwoners ophaal feitelijk zullen worden opgepakt
door de collega-wethouder die het onderwerp
in zijn portefeuille heeft.”

“Als ik een
afspraak maak,
wil ik die ook
nakomen”

draait het om jou.”
van mensen die aangewezen zijn
op de voorzieningen. Er komt heel
wat bij kijken om de juiste zorg en
ondersteuning te kunnen bieden aan
individuele inwoners, zodat zij kunnen
meedoen in de samenleving.”
Merk je al verschillen in de werkwijze
van dit college?
“De nieuwe gemeente is groter,
maar in onze werkwijze zetten we de 4 kernen centraal.
We gaan uit van een sterke lokale binding.
Trotse inwoners, ondernemers, verenigingen en
maatschappelijke organisaties die zich sterk verbonden
voelen met hun directe omgeving. Juist
om gevoel te houden bij de vier kernen,
willen we daar zichtbaar zijn en ons
verdiepen in de mooie dingen die er
gebeuren en de zaken die we met elkaar
moeten aanpakken. Daarom heeft elke kern een eerstaanspreekbare wethouder.
Dit college wil het initiatief van bewoners en organisaties
stimuleren en minder zelf bepalen of regelen.
Samen met de gemeenteraad, de inwoners, ondernemers,

“In onze werkwijze
zetten we de vier
kernen centraal”

Aan welke van de drie kernwaarden (erfgoed,
cultuur en leefbaarheid). herkent u DOD het
meest en waaraan zou zij naar uw mening meer aandacht kunnen
besteden?
“In de activiteiten van DOD herken ik alle drie de
kernwaarden, maar erfgoed nog wel het meest.
Dat zit hem in het opkomen voor monumenten, gevelrijen,
de torenbeklimmingen en de onderwerpen van de lezingen.
DOD zou voor mij wat meer kunnen betekenen in de
oplossingen van de parkeerproblemen in de kern. Daarnaast
kan DOD de inwoners van de kern Noordwijk Binnen wat
meer activeren. Wat kunnen zij zelf doen om de kern mooi
en leefbaar te houden?”
Er is een aantal dossiers, waar in de afgelopen vier jaar door
de DOD veel aandacht aan is besteed, maar die nog niet afgerond
zijn. Welke rol kunt u spelen bij de volgende dossiers:
- Behoud van het Erfgoed, specifiek met het rapport
‘Evaluatie 25 jaar Beschermd Dorpsgezicht’, gepresenteerd
aan het vorige college in december 2017.
“Ik heb de deze dossiers niet in mijn portefeuille maar ik
ben natuurlijk wel aanspreekpunt voor Noordwijk Binnen
op het moment dat inwoners hier iets van vinden. Het
behoud van het erfgoed is beleidsmatig geregeld met de
status van rijks- of gemeentelijk monument, én het door
het rijk beschermde dorpsgezicht. Een deel van 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
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“De dorpskern is geen
openluchtmuseum.
Er moet geleefd, gewoond en
gewerkt kunnen worden”

➤

de aanbevelingen uit het rapport was al opgevolgd,
zoals de aanwijzing van gemeentelijke monumenten.
Persoonlijk heb ik wat moeite met de aanbeveling uit
het rapport om geen historiserende nieuwbouw te
plegen. Die nieuwe huizen in oude stijl vind ik passen
in de oude dorpskern en bijdragen aan de sfeer.”
- Inbedding cultuurhistorische waardenkaart
in de nieuwe Omgevingswet.
“Het is een wettelijke verplichting om de
cultuurhistorische waarden te kennen en mee te wegen
in ruimtelijk beleid. Een waardenkaart is daarvoor een
goed hulpmiddel, voor gemeente én inwoners. Het
is goed dat die inventarisatie van cultuurhistorische
waarden er nu is. In deze raadsperiode kunnen we
keuzes maken in hoeverre de cultuurhistorie leidend
is bij de inrichting van de omgeving. We weten wat
we hebben en wat waardevol is. Het erfgoed mag een
inspiratiebron zijn voor ruimtelijke plannen, maar mag
niet de vooruitgang tegenhouden. De dorpskern is
geen openluchtmuseum. Er moet geleefd, gewoond en
gewerkt kunnen worden.”
- Aanwijzing en behoud van gemeentelijke monumenten
voor de toekomst. Hoe staat u tegenover ons standpunt, dat
de erfgoedcommissie de voordracht doet voor aanwijzing.
“Er is in de achter ons liggende periode een procedure
afgerond voor de aanwijzing van gemeentelijke
monumenten. Zo’n procedure doe je niet iedere
paar jaar opnieuw. Ik beschouw de aanwijzing als
afgerond; er hoeven geen nieuwe monumenten te
worden aangewezen. De erfgoedcommissie heeft
in het voortraject voordrachten gedaan op basis
van deskundigheid. Daarbij is goed
nagedacht over welke panden zoveel
cultuurhistorische waarde hebben, dat die
bescherming als gemeentelijk monument
verdienen. Maar daarbij is geen rekening
gehouden met de wensen van eigenaren. Dat is toen
een politieke afweging van belangen geweest. Dit
college doet dat anders en wil geen gemeentelijke
monumenten aanwijzen als de eigenaar daar tegen is.
Afgesproken is nu dat er een erfgoednota komt waarbij
het aanwijzen van gemeentelijke monumenten op basis
van vrijwilligheid gebeurt.”

“Het erfgoed mag
niet de vooruitgang
tegenhouden”

- Verdere verdichting en volbouwen van de kern, waardoor
er erg veel verstening dreigt; groen en open ruimte verdwijnt.
“Ons beleid is er op gericht om uitsluitend over te
gaan tot herontwikkeling in Noordwijk Binnen als de
ruimtelijke kwaliteit wordt verbeterd. Je hoeft maar
naar de herontwikkeling van de Losplaatsweg en
het Hof van Holland te kijken hoe we dat bedoelen.
Ondanks de "verdichting" zijn
dit wat mij betreft geslaagde
herontwikkelingen waarmee
mooie stukken aan Noordwijk
Binnen zijn toegevoegd. Het
beleid is er overigens op gericht
om niet te veel te verstenen. Het
realiseren van open water en groen is onderdeel van het
beleid, zo is bij de Losplaatsweg een grachtje aangelegd
en we steken veel geld in het gezond houden van de
prachtige, eeuwenoude Linden in de Voorstraat en aan
het Lindenplein.”

“Herontwikkeling
alleen als de ruimtelijke
ontwikkeling
daardoor verbetert”

De parkeerdruk is erg hoog in de oude kern, wat bevestigd
werd door recente metingen. Wanneer komt er een nieuwe
parkeernota en wat wordt daarin geregeld voor de oude kern?
“Parkeren in nieuw Noordwijk is één van de
9 speerpunten uit het coalitieakkoord, die zijn
opgenomen in het werkprogramma ‘Wat bereiken
we in 100 dagen?’. In het voorjaar zal er een nieuw
“Plan van Aanpak nieuwe Kadernota Parkeren” worden
(of inmiddels zijn, red.) gepresenteerd.
Vanwege de fusie is er vorig jaar voor gekozen om
dit voor de nieuwe gemeente te doen. De nieuwe
gemeente Noordwijk wil aantrekkelijk zijn en blijven
voor inwoners, het winkelend publiek, werknemers,
dagtoeristen en congresbezoekers. Daarvoor zijn
voldoende en goede parkeerplaatsen nodig, zowel
voor de auto als voor de fiets.
De conclusies van een nieuwe Kadernota Parkeren
vormen hiervoor de bouwstenen, verder uitgewerkt
in beleidsinstrumenten. Zoals “eerst benutten,
dan pas aanleggen” en wenselijke manieren van
parkeerregulering, zoals een blauwe zone of betaald
parkeren. De Kadernota geeft visie, ambitie en kaders
aan op het gebied van parkeren. Concrete verzoeken,
zoals in de oude dorpskern Noordwijk, kunnen aan de
Kernpunten
hand van deze nota vervolgens worden aangepakt.”
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Tekst: Kees Verweij Fotografie: o.a. collectie Kees Verweij, Willem van den Haak, GON

Wanneer je tegenwoordig door het westelijke deel van de
Pickéstraat en terug langs de Achterzeeweg loopt, zie je
een rustige woonwijk, een beetje een uithoek van Noordwijk
Binnen. Dat was vroeger wel anders, want nog geen 50 jaar
geleden gonsde het hier van de bedrijvigheid en waren hier
de meest uiteenlopende bedrijven gevestigd.

Ooit een oord van bedrijvigheid

Pickéstraat en
Achterzeeweg

In een van de vorige afleveringen van
Kernpunten hebben we al een gedeelte
van de Pickéstraat onder de loep genomen, nl. het gedeelte tussen de Van
Limburg Stirumstraat en de afslag naar
de Vinkenlaan. Ditmaal beginnen we
bij de hoek Vinkenlaan/Pickéstraat.

I
Wandeling langs
de Pickéstraat tot
de Lijnbaanweg
Levensmiddelen, groenten, schrijfmachines en kapsalon
We beginnen, zoals gezegd, bij de
hoek Vinkenlaan/Pickéstraat en op
deze hoek treffen we de grote kapsalon

van Hoogeveen aan. Dit pand werd in
1925 gebouwd en vervolgens ingericht
als een kruidenierszaak van De Spar.
Rond 1950 kwam hier de groentewinkel van Kees Van der Zalm, maar dat
duurde slechts tot 1952. Daarna kwam
er de schrijfmachinewinkel
van De Haan met allerlei typen nieuwe en tweedehands
schrijfmachines. Er stonden
zelfs hele oude machines bij,
die al van voor de Eerste Wereldoorlog dateerden. Eind
zestiger jaren kocht Hans Hoogeveen
dit pand, waarin hij zijn kapperszaak
begon, die naderhand nog tweemaal
werd uitgebreid.

De Pickéstraat rond 1930. Rechts: Het woonhuis van kr

Sigaren en kruiden
Schuin voor de kapperszaak aan de
overkant was voor de oorlog de sigarenzaak van Bierman gevestigd. Op het
ogenblik is dit pand een woonhuis. Daarnaast lag de laatste
kruidenhandel in Noordwijk, nl.
die van de familie Alkemade. In
het pand lag achter het woonhuis de gezellige kruidenwinkel
en daarachter de schuur, waar
de kruiden werden gedroogd. Vooral
‘s- zomers rook soms de hele omgeving
naar deze kruiden. Eind vorige eeuw
werd deze kruidenhandel opgeheven
en werd het interieur van het winkeltje
overgebracht naar museumboerderij
Veldzicht. En zo verdween de laatste
herinnering aan de eens zo beroemde
kruidenteelt in Noordwijk.

Achter het
woonhuis lag
de gezellige
kruidenwinkel

Schaapsherder in de Ruygenhoeck

Kernpunten
De
kruising was in die dagen een gevaar voor het verkeer.
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Een paar panden verderop aan
dezelfde kant zien we enkele nieuwe huizen staan, even voorbij de afslag naar de
Ruygenhoeck. Hier stond een grote oude
loods, waar rond 1900 schaapherder
Alkemade zijn schapen had ondergebracht. Bijna iedere dag trok hij door de
vroegere Vinkenlaan naar de duinen en
het strand om zijn schapen te laten grazen. Veel later was hier de fietsenmakerij
van Zoet, waar je toen voor het geweldige

Tegenwoordig
een rustige
woonwijk
de schaarste niet mogelijk om ongelimiteerd te kopen. Door middel van een
bonnensysteem werden de beschikbare
levensmiddelen en goederen zoveel
mogelijk eerlijk verdeeld. Na de oorlog
heeft dit pand nog een tijdje dienst
gedaan als belastingkantoor. Daarna
maakte dit pand deel uit van het kantoorgebouw van het Aannemersbedrijf
M. de Raad en Zn. Na het vertrek van
De Raad naar Katwijk heeft dit gebouw
dienst gedaan als fysiotherapiepraktijk,
maar in het begin van de negentiger
jaren brandde het geheel af. Nu staan
er huizen op deze plek.

an kruidenverkoper Alkemade en de sigarenwinkel van Bierman.
bedrag van 0,50 cent je fietsband kon
laten plakken. In de zeventiger jaren van
de vorig eeuw verdween deze fietsenzaak.

Bollenschuur en school
We vervolgen dezelfde
kant en komen terecht bij
een paar vrij nieuwe huizen.
Op deze plek stond vroeger
een grote bollenschuur van
Cor Alkemade, bijgenaamd
“Corretje Pis”. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog was hier een gedeelte
van de R.K. Jongensschool St. Jeroen
gevestigd, omdat het schoolgebouw
aan de Zeestraat door de Duitsers was

gevorderd. Mijn vader heeft als onderwijzer in deze schuur een aantal jaren
les moeten geven. Vlak voor de oorlog
was deze schuur tijdens de mobilisatie
militair tehuis.

In de bollenschuur Distributiekantoor
werd een gedeelte We lopen nog even verder,
steeds voorbij enkele
van de Jongensschool nog
vrij nieuwe eengezinswogevestigd
ningen met hun opvallende

De herder hoedt zijn schapen in de Vinkenlaan.

balkonnetjes. Ongeveer op deze plek
stond de woning van Bart de Groot,
welke tijdens de laatste wereldoorlog
heeft gediend als distributiekantoor.
Tijdens deze oorlog was het vanwege

Doeland van de gebr. Dekker verhuisde
naar de Keysersweij.

Van bollenschuur naar Doe-het-zelf
Hiernaast zien wij een groot gebouw, dat vroeger als bollenschuur
heeft gediend. Een tijdlang heeft hier
de doe-het-zelf markt “Doeland” van
de gebr. Dekker gezeten. Zij waren
begonnen in boerderij Wildoord aan de
Gooweg, maar kennelijk lag dat toch te
ver uit de route. Deze bollenschuur was
eigendom van N.V. Salman, maar werd
aangekocht door de gebroeders Dekker,
die er een fraaie winkel en werkplaats
van maakten. Kennelijk was deze plek
op den duur toch te krap en ze besloten
in 2002 te verhuizen naar de Keyzerswey, waar ze de beschikking kregen
over een grote loods. Sindsdien is deze
schuur geheel gerestaureerd, waarbij de
sfeer van de oude bollenschuur zo veel
mogelijk werd benaderd. Deze woning
kreeg daarom het predicaat “MonumenKernpunten
tale Bollenschuur”.
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Levendigheid en vertier
maakten plaats voor wonen

Oprichters Thijssen en Van Wijk legden de basis voor firma Thijswijk

Stoom- en strijkinrichting Thijswijk
Aan de overkant van deze “bollenschuurwoning” staat een appartementencomplex. Dit complex is eind vorige
eeuw in de plaats gekomen van de
Stoom- en Strijkinrichting Thijswijk.
Dit bedrijf werd opgericht in de twintiger jaren en besloeg een behoorlijke
oppervlakte tussen de Pickéstraat en de
Achterzeeweg. De oprichters
waren de heren Thijssen en
Van Wijk. Mijn grootvader
bedacht een toepasselijke
naam voor dit bedrijf “De
Thijswijk”, een samenvoegsel van de
namen van de oprichters. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog was hier de gaarkeuken gevestigd om de hongerige magen van de Noordwijkers van voedsel te
voorzien. Vlak na de oorlog waren hier
ruim 40 mensen aan het werk. In 1980
werd dit bedrijf opgeheven en werden
de woonhuizen van beide oprichters
en directeuren en de bedrijfsruimten
afgebroken.

De Lijnbaanweg hield bij de Pickéstraat op. Deuren- en doodskistenfabriek N

Deuren- en doodkistenfabriek
Op de hoek Lijnbaanweg/Pickéstraat
was in de vorige eeuw nog een belangrijk bedrijf gevestigd, nl. de “Northgo
Houtindustrie” van de familie Alkemade,
die vooral bekendheid kreeg door de
fabricage van duurzame voordeuren
van teakhout. Dit bedrijf werd in 1924
opgericht door de heer P. Alkemade
en besloeg een behoorlijke oppervlakte tussen de
Pickéstraat en het Dompad. Tegen het einde van
de zestiger jaren van de
vorige eeuw waren in dit bedrijf ruim
70 mensen werkzaam. Niet lang daarna
verhuisde dit bedrijf naar het industrieterrein ’t Heen te Katwijk, waar het
inmiddels ook al niet meer bestaat.
In deze fabrieksgebouwen zijn tot het
einde van de jaren ‘70 doodskisten
gemaakt. Daarna werden alle gebouwen
afgebroken en bouwrijp gemaakt voor
woningbouw.

Northgo Houtindustrie
maakte plaats
voor woningbouw

II
De Pickéstraat tussen
de Lijnbaanweg
en de Achterzeeweg
We steken hier de Lijnbaanweg over,
die hier vroeger dood liep tegen de
Pickéstraat. Er was slechts een smalle
verbinding tussen de Achterzeeweg en
de Lijnbaanweg, die alleen voor wandelaars en fietsers geschikt was. Later
werd deze doorgang verbreed, zodat de
Lijnbaanweg doorgetrokken kon worKernpunten
den
naar de Gladiolusstraat.
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laatste kwart van de 19e eeuw, heeft in
het begin nog dienst gedaan als boerderij. Nadat de familie Brouwer hier
is komen te wonen, werd dit pand ingericht als hotel onder de naam “Hotel
Brouwershaven”. Op het ogenblik is dit
pand een woonhuis.

Woonwijk “Duinhof”
Een ander stuk historie was even verderop aan de overkant kant te vinden.
Daar was het grote bollenbedrijf van de
familie C.P. Alkemade. Het woonhuis
lag aan de voorzijde en je kunt je nu
nog maar nauwelijks voorstellen, dat
daar een gezin met minstens 10 kinderen woonde. De meesten van hen zijn
op verschillende plaatsen in de bollen
verder gegaan. Begin van deze eeuw
werd dit complex afgebroken om plaats
te maken voor de woonwijk “Duinhof”
tussen de Pickéstraat en het Dompad.

Hotel Brouwershaven
Aan de overkant van dit voormalige
bedrijf staat een groot pand met een
indrukwekkend grote voorgevel. Dit
pand, vermoedelijk daterend uit het

Voor de garage van Roy Karsten kon je meestal wel
de een of andere bolide aantreffen.

Roy Karsten’s garage

Van boerderij tot Hotel Brouwershaven.

Hiernaast heeft geruime tijd de garage van Roy Karsten gestaan, befaamd
om zijn bijzondere bolides, waaronder
de Maserati’s, die hij met veel zorg op-

riek Nortgho stond bekend om zijn teakhouten voordeuren.

Pickéstraat richting zee. Links boerderij "Bedenk 't End".

knapte. Dit bedrijf verhuisde later naar
het bedrijvenpark Keyserswey i.v.m. de
afronding van de woonwijk “Duinhof”.

III
De Achterzeeweg
We bereiken hier het einde van de
Pickéstraat en slaan linksaf de Achterzeeweg in.

Boerderij “Bedenk ’t End”
Op dit punt, waar de Achterzeeweg
uitmondt op de Pickéstraat, stond eertijds de oude boerderij “Bedenk ’t End”,
die waarschijnlijk al dateerde uit het
einde van de 16e eeuw. Begin jaren ‘30
werd deze boerderij gesloopt. In deze
boerderij hebben zeker drie generaties
van de familie Janson gewoond. Nadat
de laatste Janson uit dit pand vetrokken was, heeft hier nog een poosje de
wagenmaker Dirk van Beelen gewoond,
totdat de boerderij werd gesloopt. De
naam “Bedenk ’t End” is wel eens in
verband gebracht met de Algemene
Begraafplaats aan de Oude Zeeweg, die
een stuk verderop ligt. Of dit zo is valt
te betwijfelen, want deze begraafplaats
dateert van het begin van de 19e eeuw.
Deze boerderij is echter veel ouder.

Links op de foto het
zandpad dat later
de Achterzeeweg
ging heten. Op
de achtergrond
is de Gasfabriek
waarneembaar.
pad. Rechts daarvan ligt een uitgestrekt
bollenland. Aan het eind kunnen we
de boerderij van de familie van der Plas
zien met daarnaast een
van de gashouders van
de Gasfabriek. Tot ver
in de vorige eeuw was de
Achterzeeweg slechts een
grindpad met een brede kleurrijke berm
van wilde planten waar we als kind nog
naar hagedissen hebben gezocht.

Tot slot komen we bij de Vinkenlaan,
waar op de hoek de voormalige Gereformeerde kerk ligt. Deze voormalige
kerk werd in het begin van de
twintiger jaren in de toen uiterste
rand van het dorp neergezet. Op
de foto van deze kerk, genomen
vlak na de oplevering, is te zien,
dat de Vinkenlaan destijds nog maar
een eenvoudig zandpad was, dat in de
richting van de Coepelduinen liep.

De kerk werd op de
uiterste rand van
het dorp geplaatst

Achterzeeweg, nog een smal zandpad
We lopen verder de Achterzeeweg
in, die we vervolgen in de richting van
de Vinkenlaan. Wanneer we de foto
hierboven bekijken, die ruim 100 jaar
geleden werd genomen, rechts van de
boerderij “Bedenk ’t End”, dan zien we
een smal met bomen omzoomd zand-

Toen de
gereformeerde
kerk werd
neergezet was de
Vinkenlaan niet
veel meer
dan een
Kernpunten
zandpad.
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Piet en
Ellen
de Groot,

De elektrische kracht- en lichtinstallatie van drogerij "Pegro" van firma P. de Groot werd voornamelijk met hout g

Verknocht aan Noordw
Piet en Ellen wonen nu bijna 45 jaar in de
Douzastraat, zolang ze getrouwd zijn. Piet is er
geboren en opgegroeid. Het huis ademt de sfeer van
generaties. Piet en Ellen koesteren dat verleden.
Piet heeft ‘gouden handen’ en restaureert en
onderhoudt met liefde en aandacht wat er te

De fotoboeken van Piet en Ellen geven een schat aan informatie prijs.

restaureren valt. Ellen, zelf afkomstig van een
boerderij, heeft dezelfde passie voor het verleden.
“Het past bij het huis”, zegt Piet, “We doen ons best

Tekst: Babs Cassee en Paul de Vreede
Fotografie: Edgar de Vries
Fotocollectie: Fam.P.J.de Groot, Ton Meijer “De Historie van Noordwijk.’’
Kernpunten
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om alles zoveel mogelijk in stand te houden en in
oude staat te herstellen. Dat vinden we allebei leuk”.

De vraag naar gedroogde
groenten nam af
door opkomst van de
conservenindustrie
Gezeten aan de grote tafel komen
met de koffie de fotoboeken en de
oude familiepapieren tevoorschijn.
Ook hieruit spreekt hun liefde
voor het verleden. Veel is gelukkig
bewaard gebleven.

Drie generaties in de bollenteelt.
De grootvader van Piet, P.J. de
Groot, geboren in Villa Alida aan
de Lijnbaanweg, was gespecialiseerd in de kruiden- en
later groenteteelt (zoals
selderij en tuin- en
prinsessenbonen), eerst
bij de Kwakel aan de
Hoogeweg en later op
het terrein achter de Douzastraat.
De groenten werden geteeld om
gedroogd te worden.
Aan het einde van de 1e Wereld-

oorlog veranderden de tijden met
een terugloop van de vraag naar gedroogde groenten door de opkomst
van de conservenindustrie. Hij
koos toen voor de meer lucratieve
bollenteelt.
Hij verkocht zijn aandelen aan
de firma J. Prins en Zonen, een
landelijk werkend bedrijf in de
groentedrogerij en kocht daarvan
bollenland tussen de Douzastraat
en de Woensdagse Wetering, met daarbij ook
het huis Douzastraat 67.
Zelf had hij zijn woonhuis
op Voorstraat 48 en hij
verhuurde het pand in de
Douzastraat. Zo was daar in de 1e
helft van de 20e eeuw tot 1944 een
belastingkantoor gevestigd; dit
vertrok later naar de Pickéstraat.

De aandelen in de
groentedrogerij
werden verruild
voor bollenland

out gestookt.

wijk Binnen
Het huis is ruim, met een grote schuur
er achter. Een eldorado voor hun kleinkinderen en een ideale plek voor Piet. Hij
heeft daar een goed geoutilleerde werkplaats. Ook de tuin is groot. Piet heeft daar
een prachtig prieel getimmerd, een kopie
van het oude prieel, gemaakt door zijn
vader. “je zit hier heerlijk in de zon”, zegt
Ellen. Vroeger was de tuin nog veel groter,
maar we hebben genoeg ruimte over”.
Beiden zijn gepensioneerd, Piet vanuit
zijn laatste werk in de autotechniek. Ellen
is doktersassistente geweest in het Diaconessenhuis te Leiden en verder heeft ze 21
jaar in de thuiszorg in Noordwijk gewerkt.
Ze hebben 4 kinderen en 6 kleinkinderen,
allemaal wonen ze dicht in de buurt.

Het pand Douzastraat 67 is gebouwd in 1899, maar de fundamenten dateren
vermoedelijk uit de 16e eeuw. De eerste eigenaar was mogelijk de firma Prins,
die het liet bouwen . Vanaf 1918 was het in bezit van de fam. P.J. de Groot eerst in
de verhuur aan het Belastingkantoor en vanaf 1944 woonden er twee generaties
de Groot. In het midden zien we het in 1730 gebouwde cafe `t Begijntje van
Louwtje van den Berg. Later werden het panden van groenteboer Jaap Augustinus.
De boerderij aan de overkant werd omstreeks 1930 afgebroken om het kruispunt
Kernpunten
ruimer te maken.
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De schuur werd daar
steen voor steen
afgeboken en hier
opnieuw gebruikt

De bedrijfsgebouwen achter de Douzastr
In het 1e decennium van de 20e
eeuw werd door Jacob van Eeden,
Willem Alkemade en P.J. de Groot
de groentedrogerij “De Kwakel “
opgericht. Vanaf ca. 1914 werden
deze activiteiten voortgezet op het
terrein achter de Douzastraat.
Het drogen van groenten is
van oorsprong een Hollandse
aangelegenheid. Om kruiden en
groenten langere tijd te kunnen
bewaren heeft men deze producten
van oudsher gedroogd om ze bruikbaar
en duurzaam te maken. Hooi, koren en
gedroogd fruit zijn daarvan voorbeelden.
Er zijn in Noordwijk verschillende
families, die zich generatie na generatie
met het drogen van kruiden en
groenten hebben bezig gehouden, zoals
Stegerhoek, Groeneveld, Lindhout,
De Groot, Salman en Alkemade.

Kernpunten
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De vader van Piet, Rut, zette in 1947
het bedrijf voort met zijn broer Jaap en
ging zelf na zijn trouwen in 1944 in de
Douzastraat wonen. Zijn ouders kregen
5 kinderen, waarvan Piet de tweede was.
Zijn opleiding was de Middelbare Tuinbouwschool te Lisse,
met de bedoeling in de 70- er
jaren het bedrijf van zijn vader
en oom Jaap over te nemen.
“Van inwerken kwam het
niet”, zegt Piet, “Mijn vader
overleed veel te vroeg op 60-jarige leeftijd in 1974.”.

opgebouwd met materiaal dat uit het
Malle Gat in Lisse kwam. De schuur
daar is steen voor steen afgebroken en
hier weer opnieuw gebruikt. Het is duidelijk dat materiaal toen duurder was
dan arbeid”, aldus Piet.
De bollenvelden lagen
verspreid in Noordwijk o.a.
bij de Duinweg, Nieuwe
Zeeweg (nu hockeyvelden),
Beeklaan en Westeinde.

Begin 50-er jaren
ontwikkelde
het bedrijf nieuwe
rassen tulpen

De Specialisatie van het
bollenbedrijf was het kweken
van “werkbollen”.

Nieuwe keuzes in de 70-er jaren.
Uiteindelijk in de 70-er jaren kwam
de specialisatie onder druk te staan en
moest men om mee te kunnen in een

Het bedrijf ontwikkelde begin 50-er
jaren nieuwe rassen tulpen en later hyacinten, de zgn. werkbollen. ”Werkbollen”, vertelt Piet, “zijn bollen die speciaal
geteeld werden voor de vermeerdering.
Dat betekende veel zorg en aandacht
tijdens de teelt en een strenge selectie.
Wij verkochten die werkbollen aan de
grote bollenkwekers, die op grote schaal
meer gemechaniseerd opereerden.
Het bedrijfspand stond op het achterterrein van de Douzastraat. De eerste
bollenschuur werd nieuw gebouwd in
1914. De tweede schuur daarachter werd Piet bij het hek dat zijn naam draagt

"Werkbollen" werden speciaal
geteeld voor vermeerdering

uzastraat. Links de bollenschuur omstreeks 1914 in aanbouw, diende aanvankelijk ook als drogerij. Rechts de oude drogerijgebouwen.
meer concurrerende markt gaan kweken op grotere schaal. Maar met de
versnipperde grond in Noordwijk was
dat niet goed mogelijk. Dus verhuizen
of verkopen. Het werd het laatste, met
verkoop aan de firma Passchier - die
zelf later verhuisde naar de Gerleeweg
- en aan andere kwekers.

Hobbies bij Veldzicht
en Torenklimcommissie.
Piet kon gaan zoeken naar werk waar
zijn technische hart lag. En zo kwam
hij in `77 in de autotechniek, waar hij
met plezier tot zijn pensioen - hij was
toen 58 jaar - heeft gewerkt.

Met haar ‘roots’ in het boerenbedrijf
was voor Ellen streekmuseum Veldzicht een uitstekende plek om daar te
helpen bij de opbouw van het museum
vanaf maart 2009. “Ik ben daar breed
inzetbaar”, lacht Ellen, “Er is altijd wel
wat te doen. Van broodjes smeren tot
hulp bij de Boerenmarkt en Pompoenmarkt. Er blijft gelukkig ook genoeg
tijd over voor andere zaken als fietsen,
wandelen en tennissen. En natuurlijk
de kleinkinderen….”
Piet was vanaf het begin in 2009
zeer betrokken bij de Torenklimcommissie. Met een team van 4 man
hebben ze het uurwerk gerenoveerd.

Veel van de werkzaamheden werden
uitgevoerd in de goed geoutilleerde
werkplaats van Piet achter het huis.

Mooi wonen in de kern
Ja, het is goed wonen in een straat
met zoveel historie, vinden ze beiden.
Helaas is de boerderij op de hoek jaren
geleden verdwenen om ruimte te maken voor het verkeer. Dat zou nu niet
meer zo gauw gebeuren. Maar ze zijn
blij met de restauratie van de vervallen
bollenschuur aan de overkant.
Nu even overlast, maar straks ziet dat
er weer prachtig uit. Een aanwinst
voor de straat.

Piet en Ellen vinden het fijn
wonen in een straat met zo'n
rijke historie.
Het bedrijfsterrein met bollenschuur en bedrijfsauto.
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Tekst: Lous Kleinhout. Fotografie: Hans van der Hoeven.

‘We hebben
veel
bereikt...’
In het kader van de integratie van de twee gemeenten
was er al eerder contact tussen de DOD en de collegaerfgoedorganisatie NOVATO in Noordwijkerhout.
Daarom was het leuk om verder kennis te maken met
een club die net zo verbonden is met de historie van het
eigen dorp als de DOD.
Met Abe Bader en Aad Duivenvoorden, beiden
geboren en getogen Noordwijkerhouters en zeer
bevlogen bestuursleden van het museum, hadden we
een geanimeerd gesprek.

Het Bavomuseum Oorsprong in de Bavo
Aad is vanaf het begin betrokken
was de voorloper van geweest
bij het museum, eigenlijk is
het huidige museum het zijn levenswerk geworden, nadat
hij als begeleider van cliënten van de
St. Bavo gepensioneerd werd. Het Bavomuseum voor
psychiatrie was de voorloper van het huidige museum NOVATO. Het werd destijds geïnitieerd met de

Abe Bader [links]en Aad Duivenvoorden poseren voor het pand aan d

Museum NoVaTo in Noord
bedoeling om mensen van buiten te trekken om een
bezoek aan het museum op het terrein van de St. Bavo
te brengen, waardoor integratie gestimuleerd werd
tussen cliënten en inwoners van Noordwijkerhout. De
initiatiefnemer was Hennie van Scharenburg, hij beheerde de financiën van de cliënten en was degene die
dit museum in de jaren zeventig op poten heeft gezet.

“Snoepje van de week”
Naast typische zaken uit de psychiatrie was er heel
veel materiaal uit de privé verzameling van de heer
van Scharenburg te bewonderen, zoals
zijn landelijk beroemde "snoepjes van de
week", artikelen uit de winkels van de
Gruyter. Hij werd hiermee zo bekend dat
men dacht dat hier het de Gruytermuseum gevestigd was. Om ook de Noordwijkerhouters te betrekken bij het museum
Hennie van
legde van Scharenburg een archief aan
Kernpunten
Scharenburg
van oud Noordwijkerhout.
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Een schaalmodel van de Kasteel Leeuwenhorst is één van de
pronkstukken uit de verzameling.

Museum Novato:
Zeestraat 3a
Noordwijkerhout
www.noordwijkerhoutvantoen.nl

‘Waar kunnen die 36 dozen heen?’
Tot aan zijn dood in 2012 is de heer van Scharenburg
betrokken gebleven bij NoVaTo. De naam NOVATO
is door hem samen met vrijwilliger Nic Sluis bedacht:
de afkorting van "Noordwijkerhout Van Toen". Na zijn
dood kreeg NoVaTo van de familie de gelegenheid om
de waardevolle spullen uit zijn huis te halen en tijdelijk
op te bergen in het gemeentehuis. Het ging om o.a. 36
verhuisdozen met foto’s, fotoboeken, documenten en
ander materiaal.
Vanaf begin 2012, is Abe Bader betrokken geraakt bij
het opzetten van het nieuwe registratiesysteem. Men
had hem om zijn hulp gevraagd
omdat hij erg thuis was op het gebied van digitaliseren van foto's en
catalogi. Na 38 jaar bij de Marine
gewerkt te hebben, o.a. als hoofd
elektronische onderhoudsdienst,
vond Abe een nieuwe uitdaging in het begeleiden van
het opzetten van het nieuwe systeem. Zijn eerdere
ervaring als vrijwilliger bij het Bureau voor Genealogie
in Den Haag kwam hierbij goed van pas. In 2013 werd
NoVaTo professioneler en werd een Stichting NoVaTo
opgericht waardoor men een betere gesprekspartner
naar de gemeente toe kon worden.

In 2013
werd NoVaTo een
stichting

aan de Zeestraat 3a.

rdwijkerhout
Aad: ‘Helaas moesten we sluiten in 2000’

In 2000 moest het museum sluiten en moest het
materiaal ergens anders onderdak vinden. Het materiaal op psychiatrisch gebied werd verhuisd naar het
Dolhuis in Haarlem, de verzameling van de Gruyter
ging naar Den Bosch. Voor wat overbleef aan materiaal zoals een bollensorteermachine, foto's van oud
Noordwijkerhout en ander "plat" materiaal (documentatie en foto’s), moest een eigen plek gevonden
worden in Noordwijkerhout. “ De gemeente toonde
echter geen interesse in het vele materiaal”, vertelt
Aad, "het waren cultuurbarbaren in die tijd". Veel
mooi materiaal is toen helaas vernietigd omdat er
gewoon te veel van was. In eerste instantie waren vrijwilligers bereid om zoveel mogelijk dozen onder hun
bed te bewaren, later kon men veel materiaal opslaan
in een klein kamertje in verzorgingshuis Puykendam.
Als tegenprestatie verwachtte men op soosmiddagen
een presentatie over bijvoorbeeld de bollenteelt aan
de hand van de vele bewaarde fotoboeken.

Abe: ‘Waarom gaan we zelf niet
achter glas’
In 2013 vroeg de NOV (Noordwijkerhoutse
Ondernemers Vereniging) of NoVaTo een aantal lege etalages in het
dorp met spullen en foto’s kon vulHennie van
len, zodat de inwoners en toeristen
Abe: "een ruimte, het
geïnteresseerd zouden raken in het
liefst in het centrum".
verleden. Daarop zei Abe in het bestuur: "Waarom gaan we zelf niet achter glas zitten?",
waarmee hij bedoelde: ‘Waarom zoeken we niet zelf
naar een mooie ruimte om te exposeren.’
Na een zoektocht werd een mogelijkheid gevonden
bij de voormalige slagerij Koot. Voordat het museum
er in kon trekken moest wel eerst grondig schoongemaakt worden, zoals al het vet van de muren schrapen. Anderhalf jaar heeft het museum hier en op een
locatie aan de Zeestraat gehuisd. Omdat NoVaTo
destijds niet financieel sterk genoeg was om een pand
langdurig in het centrum te huren kwam na een korte
zoektocht het museum in het lege schoolgebouw de
Kernpunten
Zeestroom terecht. Het museum kon hier een paar
jaar
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Noordwijkerhouters
blijken
echte verzamelaars

Collegiaal bezoek bij NoVaTo. V.l.n.r.: Abe Bader, Aad Duivenvoorden, Paul de Vreede en Lous Kleinhout
blijven omdat de gemeente de huur betaalde. Toen de
gemeente aangaf dat de school afgebroken zou worden,
werd er omgekeken naar een andere ruimte, liefst in het
centrum.

Een definitieve plek van meer dan 200 m2
Na diverse onderhandelingen met verschillende pandeigenaren heeft NoVaTo het museum uiteindelijk in
maart 2017 op de huidige locatie aan de Zeestraat in gebruik kunnen nemen. In eerste instantie was
de gedachte: ‘Hoe vullen we in vredesnaam
dit immens grote pand’, maar naar nu blijkt,
wordt het pand, doordat zoveel Noordwijkerhouters interessant materiaal aandragen,
alweer bijna te klein om alles op een overzichtelijke wijze uit te stallen én om het archief te herbergen.
In die paar jaar is al veel bereikt, het archief is voor een
groot gedeelte gedigitaliseerd, maar er ligt nog heel veel
uitzoekwerk te wachten. Zoveel foto's, ansichtkaarten,
brieven, formulieren en schilderijen liggen nog te wachten op een terugvindplaats in het archief!

Het museum wordt financieel ondersteund door de
gemeente en, niet onbelangrijk, door minstens 590 sympathisanten van het museum. Voor 16 euro krijgt men 4
keer per jaar de NOVATO-bode, de Nieuwsbrief en men
heeft vrij toegang tot het museum.

Echte verzamelaars
De Noordwijkerhouters blijken echte verzamelaars;
keer op keer bieden inwoners mooie ansichtkaarten,
foto's, krantenknipsels en gebruiksspullen
aan uit een ver verleden. Heel voorzichtig
wil het bestuur toewerken naar een "echt"
museum, waar voldoende ruimte is om
mooie tentoonstellingen neer te zetten en
waar ook voldoende archiefruimte is. Abe:
"Er is zoveel om te laten zien en het zou jammer zijn als
zoveel waardevolle stukken in de opslag zouden blijven.
Achter de maquettes van Leeuwenhorst, Boekhorst en de
Witte Kerk zitten zoveel mooie en interessante verhalen,
ze geven een diepere inkijk in de plaatselijke geschiedenis. Bijvoorbeeld, over de oorlog en het afbreken van
Leeuwenhorst ten behoeve van de tankval".

Er zijn zoveel
waardevolle stukken
om te laten zien.

Actieve, groeiende club
Inclusief het bestuur (5 leden) zijn er 36 vrijwilligers
aan het werk voor het museum. Helaas gaat het met de
aanwas van nieuwe vrijwilligers niet echt gemakkelijk,
de jongste vrijwilliger is 50 jaar, de meesten zijn echter
al wat langer met pensioen. Aad en Abe zouden graag
te zijner tijd hun knowhow overdragen aan nieuwe en
mogelijk wat jongere vrijwilligers.

Kernpunten

De zolder van het Bavo-museum werd druk bezocht.
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Collecties: Alles over Noordwijkerhout
Er is een genealogiegroep die in het museum
samenkomt om zoveel mogelijk stambomen compleet te
maken. Het komt dan ook regelmatig voor dat, wanneer er een bezoeker in het museum komt, hem of haar
gevraagd wordt: "Van wie ben jij er één of is die en die jouw
tante?" Verder is er een schoolproject voor de 3 basisscholen. De groepen 5, 6, 7 en 8 leren over Noordwijkerhout
in de oorlog, over de bollenteelt, het ontstaan van het
dorp en de middelen van bestaan. Ruim 600 schoolkinderen doen er jaarlijks aan mee. Het aantal bezoekers van
het museum ligt rond de 1500 per jaar. Ruim 50 bezoekers
kunnen naar de lezingen en/of andere bijeenkomsten
komen luisteren.
Dat Noordwijkerhouters echte doe-mensen zijn, blijkt
wel uit het feit dat een aantal vrijwilligers een mooie zolder hebben getimmerd waar nu een deel van het archief
een onderkomen heeft gevonden.
Het aanpakken van een tweede zolder staat op stapel. De
hoop blijft echter wel gevestigd op een "echt"
museum. Zoals Aad zei: "Zal ik nog beleven dat we een
echt museum krijgen?"

Proef,
beleef
en
geniet!

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

Maarten Kruytstraat 24
2202 GX Noordwijk

T: +31 (0)71-3612182
E: info@drinxx.nl
I:

www.drinxx.nl

NOORDWIJK
Lindenplein 7, tel: (071) 361 67 31, e-mail: noordwijk@bergenberg.nl
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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koffie - lunch - borrel - diner
dinsdag t/m zondag vanaf 11.00 uur

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

Voorstraat 79 Noordwijk
071 7600095
www.hofvanhollandnoordwijk.nl

Voorstraat 50A | Postbus 101
2200 AC Noordwijk
T 071 366 0660 | www.luijer.nu
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Kernpuntenwerk, werkt goed
In dIt nummer: nieuw historisch boekje d.O.d. 6 Kennismaking met noVato 6
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34e jaargang
€ 2,95

Kernpunten
Pickéstraat:

Van levendige buurt
naar rustige woonwijk

Wethouder Salman

In de kern draait
het om jou

Piet en Ellen de Groot

Mooi wonen in
de Douzastraat

2/2019 • 5 4,20

Life’s too short
to drink bad wine
Voor alle wijnliefhebbers is er
aadenwijn.nl

 aadenwijn.nl

 071-3615416

 aad@aadenwijn.nl

 facebook.com/aad.enwijn

lunchconcerten
dinsdagen 30 april, 7, 14, 21, 28 mei en 4 juni
Aanvang 12.30 uur

Leuke

Designed by starline

weetjes
over
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/ Freepik

Alles over

Charlie
2 coole

posters
Voorleesverhalen

✔

✔

schrijven

✔

Di 30 apr

Maaike Peters (cello) en Isabelle van Dooren (piano)

Di

Gerrieke Verheij (blokfluit en cello) en Ilil Danin (orgel)

7 mei

Di 14 mei
Di 21 mei

Pieter de Mast (saxofoon/dwarsfluit) en Sebastiaan van Delft (orgel)
Valeria Mignaco (sopraan) en Elly van Munster (Weense gitaar)

Di 28 mei

Lourens Kuijper (hobo) en Jaco van Leeuwen (orgel)

Di

Anton Weeren (trompet) en Jaco van Leeuwen (orgel)

4 juni

Toegang lunchconcerten gratis
www.muziekinjeroen.nl

✔

kleuren puzzelen

g

www.panininederland.com

lezen

100

jaar Broekhuyzen
Jubileumuitgave

100-jarig bestaan

ala

JUBILEUM
LIONSCLUB
NOORDWIJK
40 JAAR
WE SERVE

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

Internationale keuken
met een 'Touch of Dutch'

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

