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V A N  H E T B E S T U U R

Corona
Bij het verschijnen van de vorige  Kernpunten in juni  

waren we nog redelijk optimistisch: na 1 september 
zouden een aantal evenementen alsnog plaats kunnen 
vinden, waaronder het houden van de ALV met het 
afscheid van Paul de Vreede. 

Hoe anders is het gelopen. Geen Tokkelen vanaf de 
Jeroenstoren, geen Open Monumentendag,  geen Na-
jaarslezing en geen Muzikale Kerstwandeling.

Historische Rondwandelingen
De gidsen van de Historische Rondwandelingen 

waren de enigen, die deze zomer in actie kwamen. Met 
kleine groepjes en met de nodige afstand kon er gewan-
deld worden. Ze hebben het druk gehad! Hun 40-jarig 
bestaan hadden we luisterrijk willen vieren, maar wat in 
het vat zit, verzuurt niet. Wel hebben de rondleiders dit 
seizoen feestelijk afgesloten met een borrel in Royal. 40 
jaar is niet niks!

ZOOM:
Het bestuur vergaderde een aantal malen digitaal. Het 

is een oplossing, maar niet ideaal. Zodra het mogelijk 
was hebben we, met de nodige afstand, elkaar weer live 
ontmoet.  Uiteindelijk heeft het bestuur besloten om 
ook  de ALV, oorspronkelijk gepland op 24 maart 2020,  
digitaal te houden, een bijeenkomst in onze thuisbasis 
Royal zat er dit jaar niet meer in. 

Digitale Algemene Ledenvergadering
 Voor het eerst dus in onze geschiedenis een digitale 

vergadering, met de mogelijkheid  om digitaal op ieder 
agendapunt te reageren. 110 Leden hebben hiervan 
gebruik gemaakt, een score, waar we blij mee zijn. Het 
concept- verslag  vindt u op de website; onze reacties op 
de gemaakte opmerkingen zijn daarin verwerkt. Hoewel 
het elkaar ontmoeten verreweg onze voorkeur heeft, is 
dit in deze bizarre tijden toch een bruikbaar alternatief.

Veel dank aan Ingrid Slabbaert, onze webmaster, die 
de vergadering met de vragenlijst digitaal zeer zorgvul-
dig heeft voorbereid en verwerkt.

Toekomstvisie
De gemeente Noordwijk is bezig met een nieuwe toe-

komstvisie. Daarvoor was input gevraagd van de inwo-
ners.  Ook de DOD heeft met een werkgroep vanuit de 
leden meegedacht. De  powerpointpresentatie met onze 
visie voor Noordwijk Binnen, oogstte veel lof van de 
organisatoren. De nadruk lag uiteraard op het behoud 
van het Beschermd  Dorpsgezicht, de unieke plek van 
Noordwijk Binnen te midden van de uitgestrekte land-
goederengordel  en veel aandacht voor Erfgoed, Cultuur 
en Leefbaarheid.  Hoe teleurstellend was het A4-tje in de 
concept-toekomstvisie. Een slap aftreksel van wat er was 
gepresenteerd met een tekst, die kan gelden voor ieder 
dorp in Nederland met o.a. de merkwaardige medede-
ling dat Noordwijk Binnen een dorp voor ondernemers 
is en vooral knusheid moet uitstralen. De concept-visie 
ligt nu ter inzage. De werkgroep heeft een zienswijze op-
gesteld en hoopt daarmee te bewerkstelligen dat er een 
adequate en zinnige tekst in de omgevingsvisie komt. 
Het is tenslotte een document dat de komende jaren een 
leidraad moet zijn voor het handelen van de gemeente 
voor zover het de inrichting van ons dorp betreft. Zie 
www.deoudedorpskern.nl 

Julianahofje
De bouwplannen van het Julianahofje hebben al veel 

stof doen opwaaien. De bouw van een aantal sociale 
huurwoningen voor ouderen kan rekenen op veel  
instemming, maar er zijn ook bezwaren:

 Te hoge bebouwingsdichtheid  in een zeer kwetsbaar 
klein gebied. Kwetsbaar m.b.t infrastructuur (smalle  
straten, parkeren en verkeersveiligheid), maar ook 
kwetsbaar m.b.t de historische kwaliteiten (kleinschalig-
heid, diversiteit en ruimte). De DOD heeft een ziens-
wijze ingediend, te vinden op onze website.

 Karel Reekers heeft deelgenomen aan een ronde tafel 
gesprek van de gemeente om de bezwaren nogmaals 
kenbaar te maken. Het gemeentebestuur heeft toege-
geven niet op alle fronten even zorgvuldig te hebben 
gewerkt en beloofde  serieus te kijken naar de bezwaren 
van DOD en omwonenden. In de daarop  volgende 
raadsvergadering wordt er toch een akkoord gegeven op 

het plan. De wethouder geeft slechts aan nog met  
's Heeren Loo in gesprek te gaan over de verkeerssituatie 
aldaar. De bezwaar makende omwonenden geven aan 
een gerechtelijke procedure te  starten voor een aanpas-
sing van de plannen.

Boerderij Douzastraat
Er schijnen plannen te zijn ontwikkeld voor het terrein 

in de Douzastraat, ter vervanging van de vervallen boer-
derij. Het gebouw was niet meer te redden. De DOD zal 
er alert op zijn dat er een plan wordt ontwikkeld dat qua 
maat en schaal past in de oude kern. Het zou geweldig 
zijn als in het nieuwe bouwplan de contouren van de 
oude boerderij nog te herkennen zijn.

Pand hoek Voorstraat/ Wilhelminastraat
Het winkelpand op de hoek van de Voorstraat/Wil-

helminastraat, waar nu het Theaterhuis  in gevestigd is, 
zal worden afgebroken. De gemeente (huidige eigenaar)  
heeft het te koop gezet. Een projectontwikkelaar schijnt 
plannen te hebben ingediend om het pand te slopen om 
er appartementen te bouwen. De DOD heeft, samen met 
het bestuur van ZEEPaanZEE,  B&W een brief geschreven 
om haar zorgen daarover te uiten. Nieuwbouwplannen 
dienen te passen binnen de bestaande afspraken n.a.v. 
de evaluatie Beschermd Dorpsgezicht met de gemeente: 
Een gebouw, dat qua stijl, maat en schaal past in de Oude 
Dorpskern. De DOD zou bovendien graag zien dat het 
TheaterHuis behouden blijft en een rol krijgt als multi-
functionele ontmoetingsruimte met een sociale functie 
voor de wijk. We volgen de ontwikkelingen nauwlettend.

Erelid
Het vertrek uit het bestuur van Paul de Vreede had-

den we graag  met onze leden willen vieren in de ALV. 
U heeft inmiddels digitaal massaal ingestemd met het 
benoemen van Paul tot erelid van onze vereniging.  Deze 
benoeming is zeer verdiend. Paul heeft in de afgelopen 
10 jaar een enorme bijdrage geleverd aan de professiona-
lisering van onze vereniging.  
Onder zijn voorzitterschap is strategisch beleid ontwik-
keld en is de externe communicatie sterk verbeterd. 
Erfgoed, Cultuur en Leefbaarheid werden de leidende 
kernwaarden van onze vereniging. Het is onmogelijk om 
alles  waar hij zich voor heeft ingezet te benoemen. 

Een bloemlezing vindt u hiernaast.

Afscheid Paul de Vreede
Op 20 november meldde een kleine delegatie uit het 

bestuur zich bij het huis van Paul de Vreede om zijn 
afscheid officieel af te ronden. De nieuwe voorzitter  
roemde  zijn gedrevenheid en de vele zaken die onder 
zijn leiding zijn gerealiseerd. Bij een afscheid horen 
cadeaus: Karel Reekers overhandigde een oude editie van 
Jan Kloos, waarin op vernuftige wijze ook het voorzitter-
schap van Paul de Vreede is opgenomen, compleet met 
een mooie pentekening van zijn geboortehuis en een 
portret van de hand van Ernst de Vogel. Voorts kreeg hij 
een waterkan met glazen, waarin het logo van de DOD is 
gegraveerd met daarboven 2010-2020 en onder het logo: 
voorzitter-visie-vakkundig. 

Het bestuur dankt hem oprecht voor zijn niet aflatende 
inzet en we wensen hem van harte nog vele goede jaren 
toe met ongetwijfeld veel meer vrije tijd, dan hij in de 
afgelopen tien jaar heeft gekend.

V.l.n.r.: 
Pieter-Jan Barnhoorn 
Babs Cassee 
Wil Steenvoorden 
Karel Reekers 
Frans Bruinzeel 
Ingrid Slabbaert 
Thea Janson

• Eindredacteur van Kernpunten, dat een ware metamorfose onderging.
• Het opzetten van een professionele website
• Een enquête onder alle bewoners uit de oude kern (ook onder niet-leden), 
 die resulteerde in het 100-punten plan, waarmee we de gemeente bestookten.
• Voorzitter van het Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk
• Het opzetten van een beeldbank met oude foto’s van Noordwijk
• Het opzetten van een structuur-en vergaderschema met de commissievoorzitters
• Uitgebreid parkeeronderzoek met behulp van diverse leden, 
 dat nog steeds door de gemeente wordt gebruikt.
• Evaluatie 25 jaar Beschermd Dorpsgezicht i.s.m. de gemeente door 
 bureau BAAC, dat geresulteerd heeft in een aantal aanbevelingen, 
 waaraan de gemeente zich heeft gecommitteerd.
• Een wandel-app door de historische kern van Noordwijk Binnen, 
 die tegelijk met een nieuwe wandelgids is gepresenteerd.

OPROEP VOOR JUBILEUMNUMMER 
VAN KERNPUNTEN: NO. 100
De redactie is opzoek naar leuke bijdragen en ideeën voor 
het 100ste nummer van Kernpunten, dat medio 2021 zal 
verschijnen. Wie hierop wil reageren en bijdragen, verzoeken 
wij te mailen naar: secretaris@deoudedorpskern.nl

Een terugblik op een jaar, waarin 
alles anders was. Bijna al onze mooie 

evenementen konden niet doorgaan en 
vergaderen deden we via Zoom. Maar 

er was nog genoeg om ons voor in te 
zetten. Hieronder alle gebeurtenissen en 

activiteiten van het afgelopen jaar. 
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Waar moet je beginnen als je een artikel schrijft over 

opgroeien in de Voorstraat in het algemeen en de familie 

Van Hall in het bijzonder? Bij het zo geliefde huis aan de 

Voorstraat 69? Bij beeldend kunstenaar – ‘Alsjeblieft geen 

u!’ – moeder Maja? Bij bemind en geliefd vader Eylard? 

Of toch bij de getalenteerde broers Eric en Jurriaan? 

Tekst: Caroline Spaans   Fotografie: o.a. collectie van Hall

Het huis aan de Voorstraat is inmid-
dels verkocht; Maja woont tegenwoor-
dig in een prachtig, ruim appartement 
aan de Heilige Geestweg. Eric: “Onze 
vrouwen hebben getracht de sfeer van 
de Voorstraat te reproduceren en dat 
is heel goed gelukt.” Veel van Maja’s 
werk is door ruimtegebruik opgeslagen 
maar heel veel kon mee. Binnen waan 
je je in een soort privégalerij waar je 
zintuigen overuren draaien. Het 
voelt alsof het Wiener Philharmo-
niker de Radetzkymars en de Polka 
Mazur inzetten op Nieuwjaarsdag: 
levendig. Warm. Kleurrijk. De 
rook van Maja’s zoveelste sigaret 
verdampt door de naar madeliefjes 
ruikende, automatische luchtverfrisser. 
En ik… luister ademloos naar Maja en 
haar zoons, in, terugkijkend, een van 
de meest bijzondere interviews die ik 
ooit had.

Veel verhuizen
Ze noemen zich ‘zware import’ en 

landden pas in 1972 in Noorwijk: 

Eylard (86) geboren in Barcelona, Maja 
(83) geboren in Voorburg en hun zoons 
Eric (60) en Jurriaan (58) respectievelijk 
geboren in Oegstgeest en Heerlen. Jur-
riaan en Eric vertellen in een notendop 
hoe het gezin terechtkwam in de Voor-
straat. Opvallend (vind ik): ze noemen 
hun ouders geen papa en mama, maar 
Maja en Eylard. “Dat deden ze altijd al”, 
zegt Maja.

Maja en Eylard 
trouwden in 1959 in 
Wassenaar, waarna ze 
in Oegstgeest gingen 
wonen. Liefde op het 
eerste gezicht? “Wel-
nee”, lacht Maja. “Eyl-

ard was een bon vivant. Toen hij me 
opbelde of ik een keer met ‘m uit wilde, 
antwoordde ik: ‘  ik ben zeker de derde 
aan wie je dit vraagt’. Toen hij heel eer-
lijk ‘ja’ zei, vond ik dat wel charmant en 
ging met ‘m mee. Zo is het begonnen.” 
58 jaar later viel ze opnieuw op hem, 
maar dan letterlijk: ze brak haar heup. 
Het werd een keerpunt in hun leven. 

Verliefd
Eylard studeerde obstetrie en gynae-

cologie waardoor hij als co-assistent 
coschappen liep in verschillende zie-
kenhuizen. Vanuit Oegstgeest verhuis-
den ze naar Heerlen en vervolgens, in 
1966, naar Den Haag waar hun dochter 
Eva werd geboren. (Zij overleed aan de 
tragische gevolgen van een koolmonoxi-
devergiftiging in 1974. Red.) Het gezin 
woonde kort in Beek, bij Nijmegen. 
Eric: “Van 1969 tot 1970 woonden we 
een jaar vlak bij Washington.  
Een spannende tijd! Eylard werd zelfs 
nog opgepakt omdat hij demonstreerde 
tegen de Vietnamoorlog die toen in 
volle gang was. Hij maakte 8mm films 
waarop hij nog samen te zien is met 
Jane Fonda, bij het Washingtonmonu-
ment, heel bijzonder!” 

Na dat jaar in de VS kwam het gezin 
terug naar Nederland. Toen Eylard in 
1972 promoveerde in Leiden stuitten 
hij en Maja op het huis aan de Voor-
straat 69. “Ik was op slag verliefd”, 
zegt Maja. Eenmaal gepromoveerd, 
was verhuizen geen noodzaak meer. 
Bovendien: niemand wilde nog weg 
uit de Voorstraat! Jurriaan verhuisde 

uiteindelijk naar Amsterdam en Eric 
is nog lang in de Voorstraat 
blijven wonen voordat hij naar 
Noordwijk aan Zee verhuisde. 
Jurriaan herinnert zich: “Toen 
Eric een jaar of 27 was, vroeg 
Maja eens: ‘Wordt het geen 
tijd dat je op jezelf gaat wonen?’ waarop 
hij antwoordde: ‘Waarom? Ik heb hele-
maal geen last van je!’” Eric en Jurriaan 
lachen hardop en Maja doet mee: “Ik 
vond dat zo’n geweldig antwoord!” 

‘We hadden ruimte zát’
De talrijke jeugdherinne-

ringen van Eric en Jurriaan 
zijn op zijn zachts gezegd 
bijzonder: crossen met een 
Lelijke Eend in de tuin, de 
aardbeiencarrés van bakkerij 

Wanninkhof, Sjefke de hond die ze op 
de Antwerpse Vogeltjesmarkt kochten 
en wel twintig jaar oud werd, feestjes 
met (kunstenaars-)vrienden van hun 
ouders, boomhutten, volières en pau-

wen, kippen, hanen en zelfs schildpad-
den die rondliepen in de tuin. Kinderen 
die het thuis moeilijk hadden die Maja 
liefdevol onderdak bood en een deur 
die altijd openstond voor vrienden en 
vriendinnen. “Een toevluchtsoord voor 
randfiguren”, grapt Jurriaan. Maja: “Ik 
vond het goed voor hun opvoeding én 
voor die kinderen. We hadden ruimte 
zát. Onze jongens leerden hoe ze 
moesten delen en die kinderen kregen 
de mogelijkheid om te wonen in een 
prachtig huis met een heerlijke grote 
tuin.” 

Peter Scheltus, klasgenoot van Eric, 
is een van de kinderen die vroeger 
veel bij de familie Van Hall was. Op 
tafel ligt een brief die hij pas aan Maja 
schreef vol mooie herinneringen aan 
de tijd die hij doorbracht in Noordwijk. 
“Hij woont tegenwoordig in Kroatië. 
Toen het huis op de Voorstraat werd 
verkocht, gaf Maja hem een boeren 
keukenkastje. Hij heeft het helemaal 
opgeknapt, als een soort Noordwijks 
relikwie en dierbare herinnering.” Maja 
lacht hardop als ze denkt aan Peter: 
“Hij was een wildeman, een ongeleid 
projectiel, ha! Maar ik was dol op ‘m. 
Hij was hier kind aan huis en heel goed 
bevriend met Eric en Jurriaan. En zo’n 
prachtige brief doet me goed!”

Villa Kakelbontgevoel
De broers vertellen beeldend over 

opgroeien in Noordwijk. En het is niet 
moeilijk om je er iets bij voor te stellen. 
Vooral tijdens een lange, warme zomer: 
thuiskomen met zand tussen je tenen; 
zon en zee nog op je huid... Huisje de 

De jongens 
noemden 

hun ouders 
Maja en Eylard

Ik vond het goed 
voor hun 

opvoeding en voor 
die kinderen

Maja en Eylard gaven elkaar het ja-woord in 1959 De knalrood geverfde piano werd door de kinderen maar ook door menig gast bespeeld.

Een huis waar 
álles kon

‘Voor een kind was het een droom om in zo’n kasteel te wonen’
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zoute inval. Nou ja, huisje. Het statige 
huis aan de Voorstraat 69 is voor een 
volwassene al groot. Laat staan hoe dat 
voelde voor die kwajongens in 1972. 
Jurriaan: “Ik was een ventje van 9 en 
vond het in die begintijd een soort 
spookhuis, een kasteel! Die tuin was 
in mijn herinnering een onbegaanbare 
jungle. En het huis gaf me met al die 
kamers ook een soort Villa Kakel-
bontgevoel. Je opende een deur en daar 
was wéér een kamer; zo groot hadden 
we nog nooit gewoond! En ik vergeet 
nooit meer dat Maja ons destijds een 
keer riep en zei: ‘Jongens kom eens 
kijken, ik heb een cadeautje voor jul-
lie.’ Had ze zo’n oude 2CV gekocht en 
daar mochten Eric en ik in de tuin mee 
rondcrossen, geweldig!” 

Maja herinnert zich de vele vriendjes 
die haar jongens meenamen en altijd 
mochten blijven slapen. Eric lacht: “En 
de ‘hully-gully’ dan, weet je dat nog? 
Dan gleden we met z’n drieën tegelijk 
op een matras de trap af.” “Ik vond 
dat niet zo leuk,” pareert Maja, “maar 
zei er niets van. Ze mochten veel van 
mij en van mijn man nog meer!” Haar 
zoons beamen dat: “Eylard was overdag 
natuurlijk altijd aan het werk en had 
als hij thuis kwam geen zin in confron-
taties. Hij vond het veel leuker om met 
onze generatie ‘mee te doen’.” 

Muziek
Eylard verzon de naam voor een 

bandje waarin Jurriaan speelde: Sorry. 
“Op het repertoire stond keiharde rock 
en we mochten wekelijks repeteren in 
de middenkamer.” Maja: “Dat was in-
derdaad hard! Maar Jurriaan speelt ook 
prachtig cello, hij is woest muzikaal. 
Dat talent heeft hij van zijn vader, die 
hobo speelde.”

De muziekmiddagen die Maja en  

Eylard organiseerden in hun huis ver-
geten de broers nooit meer. Jurriaan: 
“Mágisch! Dan kwamen er professio-
nele muzikanten en goede amateurs 
samen een hele middag klassieke 
muziek maken. Dat was nog lang vóór 
Opera aan Zee. Ik herinner me Ton 
Sijbrands, de wereldberoemde dam-
mer, die klavecimbel speelde en 
er werd gespeeld op de piano 
die Maja (‘gewoon omdat ik 
dat leuk vond’) knalrood had 
geverfd.” Bekende, onbekende 
Nederlanders en zelfs konink-
lijk bezoek kwamen er over 
de vloer. Zoals Freek de Jonge, die op 
een avond laat op het raam stond te 
bonzen na een optreden in Noordwijk. 
Het werd een spontaan feestje met veel 
gezang en plezier. “Maar,” benadrukt 
Maja, “iedereen is koning die bij mij 
over de vloer komt!”

Iets met appel en boom
Maja’s moeder en opa waren kunste-

naars; niet moeilijk dus om te ach-
terhalen waar ze haar talent vandaan 
heeft. Ze exposeerde regelmatig in 
binnen- en buitenland en er staat werk 
van haar in onder andere het Kunstmu-
seum in Den Haag en het gemeentelijk 

museum van Pietrasanta 
in Italië. Nu maakt ze 
alleen nog kleine dingen. 
“Die fysieke beperkingen 
van het ouder worden, 
vind ik stomvervelend.” 

Jurriaan is begena-
digd kunstschilder en beeldhouwer, 
studeerde onder meer aan de Gerrit 
Rietveld Academie en werd in 2004 uit-
geroepen tot Kunstenaar van het Jaar. 
Jurriaan woont in Amsterdam en werkt 
al twintig jaar in het voormalige atelier 
van Charlotte van Pallandt aan de 
Gooweg, waarin Maja ook werkte. Te-
genwoordig werkt hij veel aan geboet-
seerde portretten. “Terwijl ik interview, 
boetseer ik. En dat stream ik dan live 
op internet in drie uur tijd! Het heet: 
Een prettig portret. Een ontmoeting 
in woord en klei op gepaste afstand. Je 
moet tenslotte iets in deze tijd waarin 
je elkaar niet mag aanraken…”

Ook Eric is ‘kunstenaar’. Tussen aan-
halingstekens, want hij is zeer getalen-
teerd op een ander vlak. Zowel Jurriaan 
als Maja vinden dat hij geweldig kan 
tekenen. “Ik ben wel creatief, maar ik 
maak geen kunst.” Bescheiden beves-
tigt hij: “Er hangt een tekening die ik 
ooit maakte op het toilet. Die schijnt 
mooi te zijn.” Eric richtte in 1995 een 
internetbureau op en bouwde honder-
den websites voor talloze opdracht-
gevers. Sinds 2015 is hij eigenaar van 
CopyRobin, waarmee hij organisaties 
helpt aan professionele, unieke teksten 

voor onder meer sites, commerciële teksten en blogs. “Ik 
vind dat je goed kan zien dat ik een mix ben van Maja en 
Eylard en ben, denk ik, wel wat rationeler dan Jurriaan.”

Jurriaan was indertijd lid van de Stichting Kulturele Ak-
tiviteiten Noordwijk (SKAN) en heeft voor de onthulling 
de nieuwe raadszaal met een aantal vrienden helemaal in-
gepakt als cadeautje. SKAN haalde voor die tijd vernieu-
wende producties naar Noordwijk, zoals Neerlands Hoop 
in Bange Dagen en het Cirque du Soleil. Dit alles niet tot 
vreugde van de wethouder van Cultuur (PvdA), die vond 
dat cultuur voor het gewone volk was en dit was elitair. 
Hij was ook de spil van het succesvolle Schilderfestival 
met een grote tent op de Wilhelminaboulevard met op 
zondag een veiling met een veilingmeester van Sotheby.

Ketting van dierbare herinneringen
Missen ze het huis? Direct:“Nee!”. Jurriaan: “Ik dacht 

altijd: het ergste dat me kan overkomen is wanneer ons 
huis aan de Voorstraat wordt verkocht. Maar toen het 
eenmaal zover was, viel het reuze mee. Het voelde als 
een proces waar je samen naartoe leeft. Dat komt mede 
omdat het zo’n enorme klus was om het leeg te halen.” 
Maja woonde er 46 jaar en heeft al die tijd genoten: “Ik 
heb enorm veel gehouden van die plek. Thuiskomen in 
de Voorstraat, voelde als een warme jas op een koude 
winterdag. Ik kijk nu vol weemoed terug op mijn leven. 
Het is een ketting van dierbare herinneringen.” 

Opvolgers
Toen het huis te koop stond kwamen er ook mensen 

kijken die geïnteresseerd waren om er appartementen 
van te maken. De DOD is natuurlijk heel blij dat dat 

niet doorging. Eric: “De nieuwe eigenaren, 
een (samengesteld) gezin met vijf kinderen, 
noemen zich ‘de opvolgers’ en hebben het huis 
rigoureus verbouwd. Superlieve mensen, echt 
een schot in de roos! Ze willen alles voortzet-
ten zoals onze ouders dat deden met bijvoor-
beeld de Muzikale Kerstwandeling en de Open 

Tuinendagen, maar wel met veel meer comfort en luxe. 
Dus ze hebben het huis in nauwe samenwerking met 
Monumentenzorg een 2020 update gegeven. Dat heeft 
uiteindelijk meer (financiële) voeten in aarde gehad en 
heeft veel langer geduurd dan voorzien, maar het resul-
taat is verbluffend.” 

Thuiskomen in de 
Voorstraat voelde als 
een warme jas op een 

koude winterdag

De fysieke 
beperkingen van 

het ouder worden vind 
ik stomvervelend

Eylard verzon de naam van de rockgroep waarin Jurriaan speelde: Sorry. Het waardevolle kunstwerk boven de haard wordt gerestaureerd.

Erik in aktie 
op de cover 
van Surf, hét 
magazine.
voor de surfer.

Begin 80-er jaren: interview in Ouders van Nu

Jurriaan erfde het muziektalent van Eylard.

Maja: 
iedereen is koning 

die bij mij over 
de vloer komt
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Dag lieve oude woning
“De nieuwe bewoners woonden lange tijd in het buiten-

land,” vervolgt Eric. “Eenmaal terug in Nederland hadden ze 
twee afspraken gemaakt: we kopen geen oud huis en gaan 
niet in Noordwijk wonen. Ha! Dat is goed gelukt, maar niet 
heus. Toen Sabine, zo heet de vrouw van het gezin, toeval-
lig door de Voorstraat liep, zag ze ons huis te koop staan. 
Ze gluurde door de hoge ramen naar binnen en was op slag 
verliefd, net als Maja destijds. Ze belde de makelaar, maar hij 
kon niet op de dag dat zij wilde komen: gelijk diezelfde week, 
op zaterdag. Via FaceBook kwam ze Jurriaan op het spoor 
en gevraagd of ze ‘s zaterdags kon komen. Dat kon. Het huis 
was toen al leeg, Maja en Eylard waren al verhuisd en het 
toeval wilde dat het Open Tuinendag was, we een tentoon-
stelling van Maja’s werk door het hele huis hadden gepland 
en Herma van Piekeren speciaal een ‘opera’ had geschreven 
voor het huis: ‘Dag huis, dag lieve oude woning’. Kortom: er 
was muziek, er was zang en het was een gigantische culturele 
happening waar honderden mensen op af waren 
gekomen die dag. En… het was strálend weer. 
We hebben ze rondgeleid, haar dochter was ook 
mee. Die kleine meid riep bij elke kamer: ‘Dit 
wordt mijn kamer’. Tot we bij de zolder kwamen: 
‘Dit wordt zéker mijn kamer!’ joelde ze. In de week van de 
onderhandeling wilde Sabine nog een keer komen kijken op 
een voor ons minder geschikt tijdstip: koningin Beatrix, die 
we ook een uitnodiging hadden gestuurd voor die zaterdag, 
kwam later op bezoek om de tentoonstelling van Maja te 
zien. Om dát te kunnen zeggen tegen potentiële nieuwe 
bewoners heeft bijna iets betoverends. We hadden het bijna 
zonder makelaar kunnen verkopen, ha! Daarentegen: dat Te 
Koop-bord heeft Sabine wel doen besluiten om naar binnen 
te kijken natuurlijk.”

Toen Jurriaan onlangs een rondleiding kreeg door zijn 
oude, totaal gerenoveerde huis kreeg, zag hij dat de zolder 
inderdaad de slaapkamer van hun dochter was geworden.  
Bovendien hebben de nieuwe eigenaars drie beelden van 
Maja gekocht die nu in het huis staan.

Uit vrije wil
Maja en Eylard verhuisden in februari 2018 naar het ap-

partement waar Maja nu alleen woont. Eylard was 25 jaar 
hoogleraar en ging daarna met pensioen. In 2017 werd Alz-
heimer   gediagnostiseerd en ging hij , toen Maja haar heup 
brak in 2019, naar Zorgcentrum Jeroen. Om de hoek bij Maja. 

Hij was uitgesproken voorstander van euthanasie en zat een 
tijdlang in een actiegroep waarin hij zich sterk maakte voor 
een verandering in de wet, waardoor hulp bij zelfdoding niet 
langer strafbaar is. ‘Als je meent dat je leven voltooid is na je 
70ste, moet je eruit kunnen’, was het credo van de vereniging 
‘Uit vrije wil’, waar hij deel van uitmaakte. Maar als je eenmaal 
Alzheimer hebt, wordt het ingewikkeld. Het probleem is dan 
dat met die beslissing te lang wordt gewacht. 

Op de vraag of ze hem missen, antwoorden ze 
volmondig ‘ja’. Ze bezoeken Eylard regelmatig. 
Maar contact maken met de eens zo getalen-
teerde, scherpzinnige en geliefde echtgenoot en 
vader, wordt steeds moeilijker. Jurriaan, geëmoti-

oneerd: “Hij is er natuurlijk nog steeds, maar ook weer niet. 
Hij geniet van een aanraking, van muziek. Een hoboconcert 
van Mozart bijvoorbeeld, dat vindt hij prachtig. Dan ‘spelen’ 
zijn vingers zelfs mee, omdat hij zo graag zelf hobo speelde.”

Maja is niet vaak alleen. Ze heeft thuiszorg en heel veel 
lieve mensen om haar heen die veel voor haar doen. Eric: 
“Dat is niet zo gek. Als je je leven lang hebt geïnvesteerd in 
anderen krijg je dat terug!”

Na twee koppen koffie, appeltaart met slagroom en een 
koel glas Chardonnay, laat Eric me tot slot de digitale versie 
zien van het fotoalbum dat hij maakte ter gelegenheid van 
het huwelijksjubileum van Maja en Eylard. Op het scherm 
van zijn iPhone passeren 50 jaar levensgeluk. Wat een rijk-
dom. Ik krijg er kippenvel van.

Als je meent dat je leven 
voltooid is na je 70ste, 

moet je eruit kunnen

Ze zag ons huis te koop 
staan, gluurde door de ramen 

naar binnen en 
was op slag verliefd

Veel belangstelling bij de Open Tuinen tijdens de Tuinenmarkt.

Voorstraat 79, 2201 HP Noordwijk
tel. 071-7600095

www.hofvanhollandnoordwijk.nl

Restaurant met terras

Lunch • borrel • diner

Koffi  e met appelgebak • cheesecake • brownie 

Life’s too short 
to drink bad wine

Voor alle wijnliefhebbers is er 
aadenwijn.nl

  aadenwijn.nl

  aad@aadenwijn.nl

  071-3615416

  facebook.com/aad.enwijn
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Parallel Boulevard 214c
Noordwijk aan Zee. 

071 368 18 18
jeanette@bureaubooy.nl

Schitterend nieuws! Multitalent Jeanette Rietmeijer 
is de nieuwe directeur/eigenaar van



men-, kruiden- en plantenteelt door o.a. de families Janson 
en Peschier. Daarmee gaat het laatste stukje bollengroen in 
de oude kern verloren. 

Kruiden van de familie Alkemade
In de 18de eeuw telde Noordwijk ruim 

veertig kruidenkwekers en drie kruidendro-
gers. Er groeiden een kleine vijftig soorten 
kruiden in het wild in en rond het dorp. 

De familie Alkemade was al in de achttien-
de eeuw een begrip in de kruidenwereld.  
Piet Alkemade was van de vele kruidenkwe-
kers in Noordwijk de laatste. Tot 1981 kweekte, droogde en 
verhandelde hij zijn producten nog aan de Pickéstraat 46. 
Vanaf dat moment heeft zijn dochter Marriette samen met 
haar man René het winkeltje overgenomen. Zij verkoch-
ten in het Kruidenwinkeltje van Noordwijk meer dan 300 
soorten kruiden en raadpleegden nog regelmatig het door 
Piet geschreven boek, waarin hij noteerde wie welke kruiden 
kregen, wanneer en zelfs wat ze ervoor betaalden.  
Het echtpaar verzorgde presentaties, stond op markten en 
ontving gasten die tijdens historische rondwandelingen in 
de zomermaanden een kijkje kwamen nemen. 

Het kruidenwinkeltje is sinds maart 2009 ondergebracht 
in museum Veldzicht, waar vrijwilligers uitleg geven over de 
geschiedenis van kruiden in Noordwijk.

Bedrijf van fam. Janson
Dit complex op Pickéstraat 40 is een zeldzaam gaaf voor-

beeld van een typisch Noordwijks agrarisch bedrijf. Het oud-
ste deel met de rode dakpannen stamt uit 1645. Hierin zijn 

Daaraan herinnerde nog het Kruidenwinkeltje van de 
familie Alkemade in de Pickéstraat (later verplaatst naar 
Veldzicht). Door de opkomst van chemisch bereide genees-
middelen verdween de kruidenteelt tegen het einde van de 
19e eeuw merendeels. 

In 1880 blijkt dat de zandbodem van Noordwijk zich 
uitstekend leent voor bloembollenteelt. In korte tijd vestigen 
zich ca. 250 bloembollenkwekers in Noordwijk. Er werden 
met name tulpen, narcissen en gladiolen verbouwd.

Veelal was er ook een combinatie van de twee teelsoorten: 
in de winter bloembollen en in de zomer kruiden.

Julianahofje
De grond tussen de Pickéstraat en het Kerkhofpad, waar 

men voornemens is het plan Julianahofje te ontwikkelen, is 
nog tot in de 21e eeuw in gebruik geweest voor bollen-, bloe-

De Oude Dorpskern van Noordwijk Binnen 

heeft een boeiend agrarisch verleden.  In 

de 18e en 19e eeuw werden in Noordwijk-

Binnen kruiden geteeld. Het was het 

belangrijkste kruidencentrum van Nederland 

en de belangrijkste bron van inkomsten voor 

het dorp. De kruiden werden verhandeld 

in Amsterdam en gebruikt voor zowel de 

keuken als medicinale toepassingen. 

Historisch erfgoed aan de  Woensdagse Wetering
De rij bomen tussen Pickéstraat 40 en 38 (links op de luchtopname) toont de oorspronkelijke loop van de Woensdagse Wetering.

Het land van Peschier achter hun huis.Henk Janson aan het werk op zijn veld.

de woning en de voormalige kruidendroogschuur 
gevestigd. Begin 20e eeuw werd deels overgeschakeld 
op de bollenteelt. Daar herinnert de kleine bollen-
schuur met de grijze dakpannen aan. Het complex 
werd oorspronkelijk gebouwd voor een touwslagerij, 
net buiten het toenmalige dorp. Dit bedrijf lag vroe-
ger langs de Woensdagse Wetering. De voormalige 
brugleuning aan de overzijde van de straat tussen 
huisnummer 11 en 13 is het enige wat overbleef nadat 
de wetering werd overkluisd.

Sinds het einde van de 19e eeuw woonde hier de 
familie Janson. Zij bezaten een stuk grond tot aan 
het Kerkhofpad. Jan was de tweede generatie met een 
kwekerij aan de Pickéstraat. Hij kreeg tien kinderen, 
vijf dochters en vijf zoons. Zijn tweelingzoons Lau en 
Henk en jongste zoon Kees zijn in de 
bollen verder gegaan. Zoon Rinus werd 
melkboer in de Kerkstraat en zoon Ge-
rard werd banketbakker in Utrecht.

Lau was de oudste en eerste zoon die 
zelfstandig werd. Hij kocht een ‘spul’ aan de Offem-
weg en teelde daarnaast zijn bollen, maar ook witlof 
en winterpeen, op twee percelen aan de Vinkenlaan. 
Henk en Kees namen het bedrijf van vader Jan aan 
de Pickéstraat over. Zij hadden daarnaast ook bol-
lengrond aan de Beeklaan. In latere jaren hebben 
Lau en Kees grond gekocht aan de Zwarteweg, Henk 
is aan de Pickéstraat gebleven. Alle drie hebben in 
de loop der jaren broeikassen gebouwd zodat zij de 
stille wintermaanden konden overbruggen met het 
broeien van tulpen. Henk was de laatste eigenaar van 

het spul aan de Pickéstraat. Zijn zoons Han en Lambert zijn 
beiden een kwekerij begonnen aan de Leeweg. Toen Henk 
met pensioen ging heeft hij zijn perceel verkocht aan de fami-
lie van Rijn en heeft hij een nieuw huis laten bouwen aan het 
Kerkhofpad. 

Bollenkweker & Bloemteler Peschier
Aan de andere kant van de overkluisde Woensdagse 

Wetering is het woonhuis met bijbehorende kassen van Jos 
Peschier gevestigd. Zijn land aan de Pickéstraat 38 grensde 
aan dat van het Wilhelminahofje en was slechts een klein 
gedeelte van zijn teelgronden. Peschier’s wieg stond in 1946 in 
Noordwijk-Binnen en net als alle binders was hij leerling op 
de Sint Jeroenschool. Als tweede zoon stond bij zijn geboorte 
niet meteen vast dat hij het bollenbedrijf van zijn ouders zou 

overnemen, maar in de loop der jaren werd dui-
delijk dat hij het bedrijf zou gaan runnen. 

Geleidelijk werd Peschier alle kneepjes van het 
vak door zijn vader Willem bijgebracht en na 
tien jaar nam hij de zaak over. Hij zag al gauw 

dat de toekomst van het bedrijf niet in de bollen, maar in de 
bloemen zat. Voor de bollen waren ze te kleinschalig en dus 
gingen ze bloemen, vaste planten en bijgoedgewas telen. Dat 
bijgoedgewas waren speciale plantjes, zoals kleine gladiooltjes 
waar weinig aanbod van was en dus meer op te verdienen 
viel. Met de komst van de wijk Vinkeveld was er geen toe-
komst meer voor het bedrijf, aangezien het merendeel van de 
planten daar geteeld werd en moest Peschier de zaak van de 
hand doen. Op het land achter zijn woonhuis op nummer 38 
werd nog wat kleingoed geteeld in de kassen, totdat de heer 
Peschier in 2011 ernstig ziek werd en er mee stopte.

De toekomst van het 
bedrijf zat niet in de 

bollen maar in bloemen

Dankzij zandgrond en schone zeelucht
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Bijdragen van: Thea Janson, Marion Koudenburg
Bronnen: Noordwijk in Beeld, WSN Leef. 
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Jong op. “Mijn moeder is er een van 
Verhart, van Garage Verhart en de 
taxi’s. Zij groeide op aan de Voorstraat 
19, het in Gotische stijl gebouwde oud-
ste stenen huis in Noordwijk.” Theo 
ging naar de Mariaschool 
en kreeg nog les van de 
nonnen. “Als binder vind 
ik het ook lekker dat we 
hier geen wind hebben, al-
thans minder dan op zee”, 
glimlacht hij. En het werk 
als wethouder? “Het verschil tussen 
zakelijk werken en publiekelijk werken, 
fascineert me enorm.”

Roberto ter Hark groeide voor een 
groot deel op in Noordwijk Zee als 
zoon van een Spaanse moeder en 
Nederlandse vader. Hij is geboren in 
Spanje en kwam op zijn 8ste perma-
nent in Noordwijk wonen. Zijn volwas-
sen leven woonde hij in Noordwijk 
Binnen, ook in de Voorstraat, en was 
daarom ook lid van DOD. “Ik koos heel 

bewust voor dit deel van Noordwijk; 
die Lindenbomen, die klinkers en de 
panden. Heerlijk. Nu woon ik ook in 
een heel historisch pand. Ik houd van 
dingen die niet kloppen in een huis, 

dat vind ik heel charmant. 
Je merkt aan Noordwijk 
Binnen dat bewoners 
zeer betrokken zijn bij 
hun dorp. Denk aan de 
Open Tuinendag en de 
Muzikale Kerstwandeling, 

waarbij mensen zelfs hun huiskamers 
openstellen om daar concerten in te 
geven. Je merkt dat mensen heel trots 
zijn om te laten zien en delen waar ze 
wonen. Prachtig!”

Omgevingsvisie en –plan
Wat vinden jullie van het belang  

van de input van DOD?  
Theo: “Wij staan zeker open voor 

de input van belangengroepen én 
samengebundelde inbreng. Maar het 

patie van de directe omgeving enórm 
belangrijk.”

Dus: voordat de plannen worden ge-
concretiseerd, wordt ook betrokkenheid 
van belangenverenigingen en de burger 
gevraagd?

“Ja, precies. De totstandkoming van 
een omgevingsplan is eigenlijk een 
participatief gebeuren, waardoor alles 
meer tastbaar wordt.”

Maar waarom zien we zo weinig terug 
van de inbreng van DOD in de omge-

vingsvisie die nu ter inzage 
ligt?

Roberto: “Ik ben het 
daar niet mee eens. Ik zie 
juist heel veel dingen terug 
die DOD heeft ingebracht. 
Het karakter van Noord-

wijk Binnen bijvoorbeeld, het behoud 
van het erfgoed, hoe belangrijk de 
Voorstraat, de kerken en het Linden-
plein zijn. De kwaliteit van de ruimte 

wordt benoemd en dat nieuwe bebou-
wing moet aansluiten bij de maat en 
schaal van de aangrenzende bebouwing. 
Ik zie daar zeker geen tegenstrijdigheden 
in! Ik verwacht dat in de omgevings-
plannen straks alles meer wordt gecon-
cretiseerd en meer duidelijk wordt. 

Theo: “Het wordt nu, voor de nieuwe 
fusiegemeente, in drieën geknipt. In 
Noordwijk vroeger was het altijd één dik 
boek met heel veel bijlagen van in totaal 
een slordige 600 pagina’s. En nu is geko-
zen voor een omgevingsvisie op hoofd-
lijnen van 30 pagina’s en daar komt het 
programma en de plannen nog onder.”  
Roberto: “Er wordt gewerkt aan de hand 
van verschillende thema’s en de nuances 
van de verschillende kernen worden 
benoemd met hun eigen karakter.”

Het duurt nog even voor dat al-
les klaar is voor de volgende stap: de 
omgevingswet. Volgens Theo duurt dat 
zeker nog een aantal jaren, maar: ‘het 
gas moet erop!’

is altijd een afweging in welke mate 
we dat doen, omdat er best veel van 
zijn. Maar het bestaan van DOD in het 
algemeen en de doelstellingen in het 
bijzonder, daar staan wij als gemeente 
100 procent achter.”

Roberto: “Het betrekken van onze 
inwoners én verenigingen en stich-
tingen wordt ook van ons gevraagd 
in de omgevingswet. Momenteel zijn 
we hard bezig met het voorbereiden 
hiervan, waarvan de omgevingsvisie 
een belangrijke eerste stap is. Het is nu 
nog  vrij abstract. Die visie 
wordt straks uitgewerkt in 
omgevingsplannen en dán 
wordt alles een stuk con-
creter. Je kunt het eigenlijk 
zien als vervanging van het 
oude bestemmingsplan, 
maar dan wordt er niet alleen gekeken 
naar het ‘ruimtelijke’ maar worden er 
ook allerlei andere beleidsterreinen 
bij betrokken. En juist dáár is partici-

Theo Alkemade en Roberto ter Hark; 

twee wethouders met roots in 

Noordwijk.  Ze zijn zeer betrokken bij de 

gemeente en al jaren politiek actief. 

Theo: “Ik ben hier geboren en geto-
gen en heb in mijn werkzame leven veel 
internationale verplichtingen gehad, 
maar mijn hart ligt in Noordwijk.  
Ik houd van dit dorp en de zee.  
Die weidse blik zou ik voor geen goud 
willen missen. En het vertrouwde, 
geborgen gevoel heb ik enorm gemist 
tijdens mijn studie in Eindhoven en 
werk in binnen- en buitenland.” 

Theo is vanaf 1998 actief voor het 
CDA en volgde als wethouder afgelo-
pen zomer de opgestapte Henri de 

De inwoners zijn
zeer betrokken  bij hun dorp

De nieuwe bebouwing 
moet aansluiten bij 
de maat en schaal 

van de aangrenzende 
bebouwing

Het verschil tussen 
zakelijk werken en 

publiekelijk werken 
fascineert me enorm

Tekst: Caroline Spaans    
Foto’s: Hans van der Hoeven
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Crisis en Cultuur
Roberto: “We hebben afgesproken 

dat we in november met alle culturele 
instellingen in gesprek gaan over de 
voortgang van hun activiteiten. Tegen 
die tijd hopen we ook een beeld te heb-
ben van wat het rijk bijdraagt voor de 
cultuursector en wat dat betekent voor 
de gemeente. We weten dat er wel een 
potje is, maar hoe dat wordt verdeeld, 
is nog niet duidelijk. We willen van 
die culturele sectoren weten wat de 
coronacrisis voor  hen betekent, waar 
zitten op korte en  middellange termijn 
de uitdagingen en hoe denken ze er in 
2021 in te zitten? En hoe kunnen we 
de middelen vanuit het rijk daarvoor 
besteden en waar kan de gemeente nog 
helpen.” 

Verkeer
Verkeer, verkeersintensiteit en 

parkeren blijft een belangrijk punt van 
aandacht volgens beide wethouders. 
Roberto: “In de kadernota hebben we 
afgesproken dat we eerst kijken naar 
het optimaal benutten van de beschik-
bare ruimte. Bijvoorbeeld de parkeer-
garage van de Digros, die wordt niet 
optimaal benut. Er is nog steeds veel 
‘zoekverkeer’. We hebben in Noordwijk 
aan Zee het zogenaamde ‘Parkeer-
route informatiesysteem’, dat we in 
Noordwijk Binnen ook willen toepas-
sen. Hierop  kun je zien waar er nog 
plek vrij is en leid je mensen via een 
bepaalde route naar een parkeerplek. 
We hopen dat meer ondernemers of 
organisaties die parkeerplekken heb-
ben, met ons willen praten, zodat we 
kunnen kijken dat, wanneer het bij hen 
rustig is, ze die plaatsen beschikbaar 

willen stellen voor het publiek. Zeker 
in zo’n oude dorpskern is parkeren heel 
lastig.

We kijken dus eerst naar het op-
timaal benutten van de bestaande 
ruimte en op basis van verkeersdruk-
meting kijken we welke regulerende 
maatregelen we kunnen treffen. Dan 
kun je denken aan de blauwe zone, 
betaald parkeren, vergunninghouders 
en alles wat daar tussen zit. Als coalitie 
hebben we afgesproken 
dat we vergunning par-
keren alleen invoeren 
wanneer in de aange-
wezen zone waar we 
onderzoek  doen, een meerderheid van 
de bewoners vóór is. 

Theo: “Toen ik nog in Noordwijk aan 
Zee woonde is dat ingevoerd en het 
werkt daar heel goed. Bovendien: een 
extra parkeergarage onder het Kloos-
terplein zou óók niet gratis zijn voor 
degene de daar zijn auto neerzet.    
We willen wel iets met het Klooster-
plein, dat is duidelijk. Op dit moment 
is het heel functioneel en wordt er 
goed gebruik van gemaakt. In zo’n 
omgevingsplan is dit nu typisch een 
onderwerp waarmee we met elkaar 
goed van gedachten moeten wisselen 
en wensen op tafel leggen.  
Heel belangrijk is het om ondernemers 
en inwoners daarbij te betrekken, want 

we willen wél retail houden in de kern 
van Noordwijk Binnen.”

Waardekaart
Roberto: “Wij kijken ook naar im-

materieel erfgoed, zoals landschaps- en 
natuurwaarden. Ook dát moet behou-
den blijven en vormgegeven worden. 
De Waardekaart is eind van dit jaar 
gereed. We hopen dan één kaart van 
het hele grondgebied Noordwijk te 

hebben. En daarin nemen we 
zowel steen als natuur mee.” 
Theo: “Wat mij aanspreekt zijn 
de watergangen in Noordwijk. 
Je ziet mooi de accenten nu, bij 

de Losplaatsweg bijvoorbeeld. En ik 
vind dat we best voorzichtig zijn met 
bebouwing en rekening houden met de 
hoogte. Hoewel velen dat niet met ons 
eens zijn.”

Last but not least
Roberto: “Noordwijk Binnen is bij 

veel bezoekers aan Noordwijk onbe-
kend. Terwijl áls ze er komen, ze aange-
naam worden verrast. Daar mogen we 
best trots op zijn en daar kunnen we 
veel meer uit halen. Allemaal natuurlijk 
wel binnen de maat en schaal waarin 
dat past binnen een oude dorpskern.  
Duurzaam, gezond en seizoen verlen-
gend. Daar gaat Noordwijk als kuur-
oord zeker een rol in spelen!

Ik vind dat we best 
voorzichtig zijn met 

bebouwing

Zeker in zo'n 
oude dorpskern 

is parkeren
heel lastig

Theo: “Wat mij aanspreekt zijn de 
watergangen in Noordwijk.”

Roberto: “We hebben afgesproken dat we 
eerst kijken naar het optimaal benutten  
van de beschikbare ruimte.”

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

Voorstraat 85 • 2201 HP Noordwijk zh
Tel. 071 - 364 01 00 • Fax 071 - 361 94 75

info@notariskruissweere.nl • www.notariskruissweere.nl

Voorstraat 52 | 2201 HW Noordwijk . T 071 - 36 160 94 
info@accountantspraktijkhouwaart.nl
www.accountantspraktijkhouwaart.nl

Wij verzorgen jaarrekeningen, 
financiële- en salarisadministraties 

en doen belastingaangiften.

De Verfspecialist
F.C. Lassooy
Sint Jeroensweg 20, Noordwijk
Tel. 071 - 361 23 52

Lijsten
Glas
Verf

Behang
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Wie nu in Noordwijk Binnen rondloopt zal niets meer 

van enige veeteelt bemerken, maar dit is wel eens 

anders geweest! Vroeger kende het centrum van 

Noordwijk tal van boerderijen die het dorp duidelijk 

een agrarisch karakter gaven. De laatste boerderij lag 

aan de Douzastraat en is pas enkele  jaren geleden 

gesloten. Eigenaar was de heer Hoogeveen

Bollenteelt verdreef de veeteelt 

Tekst: Kees Verweij  Fotografie: o.a. collectie Kees Verweij 
en Genootschap Oud Noordwijk. 

De meeste boerderijen lagen ten 
zuiden van Noordwijk, in het gebied 
van de zog. “Klei”. Dit waren er niet 
minder dan 19. Op het ogenblik is 
alleen de Johannahoeve 
aan de Herenweg over-
gebleven. In 2015 hebben 
Harrie Salman en Michel 
van Dam een uitgebreid 
overzicht samengesteld 
van al deze boerderijen. 
Ook ten noorden van Noordwijk lagen 
heel wat boerderijen, waarvan er ook 
maar één is overgebleven. Deze hoeve 
“De Blinck” ligt aan de Kapellenbos-
laan en is eigendom van de heer Gé 
Warmerdam. (Wie meer over deze 
boerderijen wil lezen kan terecht in 
het boek van Peter van den Burg, 
getiteld “Langs erf, vaart en duin”). 
De boerderijen in Noordwijk Binnen 
lagen vooral in het oude centrum 
aan de Voorstraat, het Schie, de 
Kerkstraat, de Bronckhorststraat, de 
Douzastraat, de Vinkenlaan en de 
Pickéstraat. 

Voorstraat
Aan het einde van de Voorstraat in 

de richting van het Schie kijken we  
naar de panden 5 en 5a. Er is niet veel 

dat aan een boerderij doet herinneren, 
maar volgens oude geschriften uit de 
17e eeuw was hier wel degelijk van 
veehouderij sprake. Gelet op de grootte 

van het perceel zal het niet zo’n 
groot bedrijf geweest zijn.                                                                                                                                  

Een stukje terug aan de overzijde 
treffen we twee fraaie historische 
panden aan, die zelfs teruggaan tot 
de 16e eeuw. Van deze panden we-
ten we dat hier lange tijd het boe-

renbedrijf werd uitgeoefend, laatstelijk 
nog door de familie Van Eeden. Achter 
deze panden stond de boter – en kaas-

schuur, die rond 1970 werd afgebroken. 
De koeien waren al in 1940 weggedaan. 
Er bleven alleen nog enkele varkens 
over. Daarna werd het een loonbe-
drijf van de familie Immerzeel. In de 
negentiger jaren kwam  de familie 
Ruygrok, die  een volledige restauratie 
liet uitvoeren en er een praktijk voor 
fysiotherapie opende. Thans is er o.a. 
een instelling voor remedial teaching 
en logopedie gevestigd.

Tot in het begin van de vorige eeuw 
was achter het hotel “Hof van Holland” 
een boerenbedrijf gevestigd. 

De boerderijen 
lagen vooral in 

het centrum van 
Noordwijk Binnen

De boerderij van Hein 
van der Holst was 

van een behoorlijke 
omvang

De hoogte van de 
ramen van de gevel 
aan Voorstraat 5a 
laten zien dat er 
onder de opkamer 
een kaaskelder  te 
vinden was .

De boerderij van Van Leeuwen aan de 
Schiestraat.

Achter deze panden was een boter- en kaasschuur te vinden

Na een lange traditie in de 
kern van Noordwijk Binnen

De boerderij van Caspers maakte plaats 
voor Brandstoffenhandel van Wetten

 
Dit is duidelijk te zien op een ansicht-
kaart uit 1910 (zie ook de voorpagina 
van deze Kernpunten). Het zou be-
hoord hebben bij het zojuist genoemde 
hotel, maar daarover is helaas niet veel 
bekend. Met de bouw van de woningen 
langs de Zwanensteeg is dit bedrijf 
verdwenen.

Schiestraat
Tegenover het begin van het Schie 

stond tot aan de tweede helft van de 
vorige eeuw de boerderij van Van Leeu-
wen, die vanwege de bouw van nieuwe 
woningen is afgebroken. Het ging hier 
om een oud historisch pand, waar-
schijnlijk al daterend uit de 17e eeuw. 

Kerkstraat
Aan  het einde van de Kerkstraat in 

de richting van de van Limburg Stirum-
straat stond de boerderij van Caspers, 
die evenwel in 1924 werd aangekocht 
door Willem van Wetten, 
die hier de basis legde voor 
de Brandstoffenhandel. De 
boerderij werd vervolgens 
afgebroken, waarna de aan-
nemer Vogelaar een nieuw 
bedrijfsgebouw voor deze brandstof-
fenhandel neerzette. Inmiddels is ook 
dit bedrijfsgebouw deze eeuw afgebro-
ken en door nieuwbouw vervangen. 
Gelet op de beschikbare ruimte in deze 
hoek zal de boerderij van Caspers be-
scheiden van omvang zijn geweest.                     

Aan het andere einde lag de boerde-
rij van Hein van der Holst. Tegen het 
einde van de vorige eeuw werden de 
eerste stallen afgebroken. In 1996 werd 

het laatste gedeelte van deze boerderij 
afgebroken.  Op het ogenblik staat 
hier het kantoor van de RABO-Bank 
en een gedeelte maakt onderdeel uit 
van het Kloosterplein. Het ging hier 

om een boerderij van een 
behoorlijke omvang, een 
paardenstal voor twee 
paarden, een varkensstal en 
een koeienstal voor 30 à 40 
koeien. Het bijbehorende 

land lag grotendeels tegen de Katho-
lieke Technische School te Voorhout, 
aan de Leidse Vaart.

Van Limburg Stirumstraat
Achter de hoek Kerkstraat/Van Lim-

burg Stirumstraat lag een kleine boer-
derij van Remmerswaal, te bereiken 
via een betrekkelijk nauwe doorgang 
vanaf de Van Limburg Stirumstraat. 
De familie Remmerswaal bezat naast 

Boerderij van Remmerswaal op de hoek van 
de van Limburg Stirumstraat en Kerkstraat.

In 1996 werd het laatste gedeelte van de boerderij van Hein van der Holst afgebroken.
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deze boerderij ook nog een melkwinkel 
aan de Kerstraat die aan de achterzijde 
uitkwam op hun boerderij. In de loop 
van de vorige eeuw hield dit bedrijf op 
te bestaan. De doorgang werd door de 
firma “Fair Price” benut om hun winkel-
ruimte aan de linkerkant uit te breiden.

Zeestraat
Oudere Noordwijkers zullen zich 

misschien nog de meubelzaak van Ber-
tram herinneren,  die gevestigd was in 
een 17e – eeuws wit pand, geflankeerd 
door twee halfronde witte muren. Be-
gin deze eeuw werd dit pand afgebro-
ken en trok Bertram in een nieuw pand 
op de hoek Zeestraat/Weteringkade, 
waar eens de R.K. St. Jeroenschool 
stond. In dit oude pand was tot 1893 de 
kruidenhandel van De Groot gevestigd. 
Dit pand werd daarna overgenomen 
door zijn schoonzoon Pancratius van 
der Plas, die hier tot 1928 het boeren-
bedrijf uitoefende.

Bronckhorststraat
Aan de Bronckhorststraat lag een 

grote boerderij van de familie Was-
senaar, die dateerde uit het einde van 
de 18e eeuw. Het was Dirk Wassenaar 
die hier dit boerenbedrijf stichtte. Het 
bedrijf bood plaats aan ongeveer 25 
koeien. Naast het uitventen van melk 
in het dorp via melkkarretjes werd daar 
ook boter gekarnd. Van deze boerderij 
is ook bekend, dat de koeien in het 
voorjaar naar de wei gingen. Voorop 
liep de boer met een koe 
aan een touw. De overige 
dieren volgden braaf. 
Het hele gezelschap ging 
dan door de Kerkstraat, 
de Heilige Geestweg, de 
Schiestraat, de Lageweg 
en dan uiteindelijk naar de weiden in 
de Bronsgeest. In het najaar voltrok 
zich hetzelfde schouwspel, maar dan in 
omgekeerde richting. Er was daar ook 
een speciale stierenstal, waar men zijn 
koeien kon laten dekken.

Pickéstraat
In de Pickétraat nr. 7 is nog een 

gedeelte van een oude boerderij te 
vinden, die bijna 250 jaar oud is. Bij 
openbare verkoop in 1807 kwam deze 
boerderij in het bezit van de familie 
Van der Plas. Daarna hebben er nog 
5 generaties Van der Plas op deze 
boerderij gewoond. Op het ogenblik is 
er geen sprake meer van veeteelt en is 
het vernieuwde gedeelte in gebruik bij 
het accountantsbedrijf  Van der Plas. 

Rond 1975 telde deze boer-
derij nog zo’n 22 melkkoeien. 
Daarvoor waren er ook nog 
paarden en varkens en werd 
er  kaas gemaakt. ’s Zomers 
gingen de koeien van de stal 
aan de Pickéstraat naar de  

Polder Hogeweg via de Douzastraat, 
de Voorstraat en de Hogeweg. In de 
Voorstraat was het even uitkijken voor 
de tram, die overigens de koeien steeds 
voor liet gaan. 

Nog een boerderij die tot op heden 
als boerderij is te herkennen, is de 
boerderij van Zandbergen op nr. 13.  
Deze boerderij dateert uit het midden 
van de 19e eeuw, maar brandde in 1906 
volledig uit. Op de fundering werd 
daarna een nieuwe boerderij gebouwd 
die nog grotendeels aanwezig is. De 
oorspronkelijke boerderij werd in de 
19e eeuw gebouwd in opdracht van 
Hendricus Zandbergen. Tot voor kort 
hebben er steeds leden van de familie 
Zandbergen gewoond. Naast het hou-
den van koeien en paarden teelde men 
ook bollen. De koeien werden 

 ’s zomers naar de Hogewegpolder en de 
Zwetterpolder gebracht, aanvankelijk 
via de Vinkenlaan en de Beeklaan, later 
met een veewagen. Rond 1993 werd het 
vee verkocht en stopte de bollenteelt. 
Na het stoppen met de veeteelt werd de 
boerderij nog een tijdje als een manege 
ingericht.  Nog niet zo lang geleden is 
deze boerderij verkocht en opgeknapt.                                                                                                                                       
Een derde boerderij die in de 
Pickéstraat lag, stond bekend onder de 
naam “Bedenk ’t End”.  Deze boerderij 
stond op de plek waar de Achterzee-
weg en de Pickéstraat samenkomen, 
schuin tegenover de Westerbaan. In de 
loop van de 19e eeuw betrok de familie 
Janson de boerderij, maar na drie gene-
raties werd zij in 1930 verkocht aan een 
projectontwikkelaar, die de boerderij 
terstond liet afbreken. Daarna verre-
zen op deze plek enkele woonhuizen. 
Het oude binnenerf tussen de huizen 
is nog duidelijk zichtbaar. Zelfs een 
deel van het oude straatje, waar karren 
het erf opreden, ligt er nog. De Duitse 

schilder Leo Klein von Diepold heeft 
een indrukwekkend schilderij gemaakt, 
waarop deze boerderij is afgebeeld. 
Dit schilderij is te bewonderen in het 
Museum Noordwijk.

Vinkenlaan
Op de hoek Losplaatsweg/Vinkenlaan 

stond een boerderij, die daar tot aan het 
einde van de vorige eeuw  heeft gestaan. 
Zij werd in 1901 in opdracht van Piet 
Warmerdam gebouwd en daarna door 
Pancratius van der Plas betrokken. Tot 
1964 stonden er nog koeien in de stal. 
Het was een hele gebeurtenis, wanneer 
de hele veestapel via de Vinkenlaan, de 
Beeklaan en de Hogeweg naar de Ho-
gewegpolder werden gebracht. Zo nu 
en dan schoot er een koe in een van de 
voortuinen van de Vinkenlaan om zich 
daar aan de aanwezige planten te goed 
te doen. Een stevige stok was nodig om 
zo’n koe weer in het gareel te krijgen. 
Na 1964 werd de stal aan bedrijven ver-
huurd. Ook  de scheepsmodelbouwclub 

van het Genootschap Oud Noordwijk  
heeft hier een poosje haar werkruimte 
gehad. Na de sloop in 1996 werden daar 
drie villa’s gebouwd.

Douzastraat
Hier stond op nr. 2 de boerderij van 

Hoogeveen, die het nog het langst heeft 
volgehouden. Een paar jaar geleden 
werden hier de werkzaamheden be-
eindigd en kwam deze boerderij leeg 
te staan. Thans zijn er plannen om de 
aanwezige bebouwing te slopen en het 
geheel te betrekken bij een paar belen-
dende woningen. 

Naast het uitventen 
van de melk werd er bij 

Dirk Wassenaar ook 
boter gekarnd

Op Pickéstraat nummer 7, woont 
inmiddels de 5e generatie van der Plas. 

Op Pickéstraat nummer 13 bevond 
zich de boerderij van Zandbergen. 

De 3e boerderij in de Pickéstraat stond 
bekend onder de naam "Bedenk 't End". 

19

Naschrift
Het veeteelt-bedrijf was vroeger in 

Noordwijk Binnen rijkelijk vertegenwoor-
digd en heeft het agrarisch karakter in 
sterke mate bepaald. De terugval is voor 
een deel te wijten aan de opkomst van de 
bollenteelt.

Bollengrond bracht meer op dan grasland 
en zo werden verschillende weilanden o.a. 
door omspuiting omgevormd tot bollengrond.  
Verder heeft woningbouw ook veel grond 
gekost. Misschien is het gebrek aan opvolgers 
wel de belangrijkste oorzaak geweest. Verder 
waren de meeste boerderijen te kleinschalig 
en daardoor op den duur niet rendabel. Het 
gaat hier om een eerste verkenning van de 
Noordwijkse veeteeltsector. De boerderijen in 
het buitengebied zijn behoorlijk beschreven 
in tegenstelling tot de boerderijen in de 
bebouwde kom.  Ik ben ervan overtuigd, dat 
nader onderzoek beslist nog het nodige kan 
opleveren.

Het uitventen van de melk van de familie 
Wassenaar geschiedde met de handkar.

Schuilgaand achter een bomenhaag stond de boerderij van Pancratius van der Plas.

Op de hoek van 
de Losplaatsweg en 
de Vinkenlaan 
werd in 1901
de boerderij door 
Piet Warmerdam 
gebouwd.

Het boerenbedrijf op Douzastraat nummer 2 is een paar jaar geleden pas gestopt.



Het bestuur van DOD telt twee nieuwe gezichten. 

Thea Janson (65) neemt in 2021 de secretarisfunctie van Babs 

Cassee over en Frans Bruinzeel (73) pakt rol van vicevoorzitter 

over van Pieter Jan Barnhoorn. De overheidsmaatregelen 

om verdere verspreiding van het coronavirus tegen gaan zijn 

aangescherpt, dus we spreken elkaar digitaal, via Teams.

Twee Noordwijkers. Nou ja… bijna. Frans woont 
sinds 2006 in ons mooie kustdorp. Hij is getrouwd met 
Corrie, heeft drie kinderen en acht kleinkinderen; vijf 
meiden en drie jongens. Zijn wieg stond in Beverwijk, 
onder de rook van Hoogovens, wat ook zijn eerste 
werkgever was. Hij groeide op met drie broers. “Ik 
werkte daarna enige tijd voor een Amerikaans inge-
nieursbureau in Haarlem, stapte over naar Shell waar 
ik tot eind 2003 actief was. Hierna begon ik een eigen 
bedrijfje op het gebied van managementadvies waarin 
ik tot 2017 voor verschillende ondernemingen heb 
gewerkt”. Thea is nog altijd actief als schoolbestuurder: 

“Wanneer ik straks in mei met pensioen ga heb ik 47 
jaar gewerkt, afwisselend 26 jaar in het onderwijs als 
leerkracht, algemeen directeur en nu als bestuurder en 
21 jaar in andere sectoren: psychiatrie, verslavingszorg, 
jeugdzorg en verstandelijk gehandicaptenzorg  
als groepswerker, afdelingshoofd en manager.” 

Kritiek
Frans is actief in meerdere stichtingen en verenigin-

gen in Noordwijk. “Ik krijg wel eens kritiek. Zo van: hij 
komt niet eens uit Noordwijk en wil hier een beetje de 

lakens uitdelen. Maar zo bedoel ik het niet. 
Ik maak graag deel uit van de samenleving waarin 
ik woon en leef en breng dan graag mijn kennis en 
ervaring in. Daarbij ervaar ik enorm veel verschil 
met het bedrijfsleven, waar je bijvoorbeeld makkelij-
ker tegen mensen die disfunctioneerden kon zeggen: 
sokken optrekken, anders is daar het gat van de deur. 
Dat werkt natuurlijk zo niet wanneer je te maken 
hebt met vrijwilligers: je hebt een team, daar werk je 
zo goed mogelijk mee en houdt het doel voor ogen 
wat je samen hebt!”

Thea is sinds vier jaar weer terug in Noordwijk.          
De geboren en getogen Noordwijkse is getrouwd met Leo 
en heeft een dochter die in Duitsland woont en werkt.  
Ze groeide op in een bollengezin met zeven kinderen 
waarvan zij de oudste is. De eerste generatie Janson 
startte in de Pickéstraat. “Dat hele stuk grond tot aan het 
Kerkhofpad: daar liggen de kwekersroots van mijn fami-
lie.” Het bollenbedrijf met bollengrond van haar vader is 
uiteindelijk onteigend voor de bouw van het Vinkeveld; 
haar oudste broer, de vierde generatie, zette het bedrijf 
voort in Lisse, maar heeft geen opvolger. 

Cultuur
In een van zijn bestuursfuncties kreeg Frans 

onlangs de gemeentebegroting onder ogen en las 
dat hetzelfde potje voor cultuur sinds de fusie met 
aanzienlijk meer inwoners gedeeld moet worden. 
“Daar maak ik me druk over. Voor sport zijn wél 
voldoende financiële middelen – wat ik overigens 
ook heel belangrijk vind – maar de balans lijkt een 
beetje zoek. Cultuur is niet alleen maar het stimule-
ren van het verenigingsleven; cultuur heeft een veel 
bredere waarde voor de samenleving.” 

Warm hart 
Thea’s werkzaamheden lagen altijd buiten 

Noordwijk. “Dus op maatschappelijk gebied heb 
ik me niet in kunnen zetten in mijn geboortedorp. 
Nu ik hier weer woon en richting mijn pensioen-
gerechtigde leeftijd ga, vind ik het ook heel leuk 
om in mijn geboortedorp maatschappelijk iets te 
betekenen. Ik draag de doelstellingen van DOD, 
waarvan ik al sinds de oprichting lid van ben, een 
warm hart toe!”

Sociaal
Frans: “De drie kernbe-

grippen die we in DOD 
meenemen zijn erfgoed, 
cultuur en leefbaarheid. En 
wat dat laatste begrip betreft 
is het natuurlijk minstens zo 
belangrijk hoe we met elkaar omgaan. Hoe zorgen 
we ervoor dat we ook op sociaal vlak een prettige 
leefomgeving behouden?”  

Tot slot ben ik benieuwd naar hun ervaringen 
sinds het uitbreken van het Covid-19 virus. De lock-
down en de covid maatregelen ziet Frans als een 
noodzakelijk kwaad: “Je past je aan. Onze kleinkin-
deren hebben we al maanden niet live gezien. Maar 
wat moet, moet.” Thea: “Ik vind het heftig allemaal. 
Als schoolbestuurder van veertien basisscholen 
moet je van dag tot dag klaar staan voor de direc-
teuren en dat is zeker in deze tijd een extra verant-
woordelijkheid.” 

"Hoe zorgen we 
ervoor dat we ook 

op sociaal vlak een 
prettige leefomgeving 

behouden?" 

"Wanneer ik straks met 
pensioen ga 

heb ik 47 jaar gewerkt"

Tekst: Caroline Spaans     Fotografie: Hans van der Hoeven
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Frans Bruinzeel en Thea Janson
Even voorstellen:
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Met de opkomst van de auto’s 
werden de straten te klein 
voor het groeiende verkeer

In Kernpunten nummer 98 staat het 

verhaal over Tulipa, de bollenschuur in 

de Douzastaat. In dat artikel bleken een 

paar foutjes te staan: een verkeerde 

interpretatie van het schilderij van Daniël 

Noteboom en een verwijzing naar een 

onjuiste persoon. In het gesprek hierover 

met mevrouw Liselotte Warmerdam, 

die met haar broer Gerard samen de 

vorige eigenaar was van de bollenschuur, 

kwamen de correcties aan de orde. Maar 

kwam er ook een nieuw verhaal over het 

punt waar de “Zeeweg” en de “Gouden 

Ketting” bij elkaar kwamen. 

‘op de punt’
Een geschiedenis

Tekst: Leo Bartelse. Beeld: collectie 
Warmerdam, GON en archief DOD

  In 1886 werd de Zeeweg op deze plek 
in twee delen verdeeld: de Van Limburg 
Stirumstraat en de Pickéstraat, de Gou-
den Ketting werd de Douzastraat.

Wonen ‘op de punt’
Op de kadastrale kaart van 1822 staat 

op de punt een bebouwing aangegeven. 
Vanaf 1869 woonden op de punt de 
familie Trompert – Caspers, een gezin 

met twee zoons, Jan en Bernardus Hendrikus (Nard) en 
een aantal familieleden die de delen van het gebouw 
bewoonde. Rond 1860 kwam de vader van Nard en Jan 
Trompert vanuit Aarlanderveen naar Noordwijk in de 
Oude Zeestraat nr. 306 (138) te wonen. Het waren beurt-
schippers. Ze vervoerden stro, aardappelen en turf.  
Zij bouwden achter op hun erf een houten turfschuur 
langs de Gouden Ketting. 

Vanuit de ‘Gouden Ketting’
Hierboven staat een schilderij. Je kijkt daarop vanuit 

de Gouden Ketting naar de Zeeweg langs de zijkant van 
het huis op de punt. Het is geschilderd door Klein Von 
Diepold een Duitser die van 1907-1921 in Noordwijk 
werkte. Het schilderij is in het bezit van Museum Oud 
Noordwijk. Het toont hetzelfde tafereel als het schilderij 
van Daniël Noteboom in Kernpunten nummer 98, maar 

vanuit een iets andere hoek. Op het schilderij is nog net 
een stukje van de houten turfschuur te zien die aan de 
Gouden Ketting is gebouwd. En door die houten schuur 
weten we hoe de situatie was voor 1908.

 Anders dan de beide schilderijen doen vermoeden 
bestond het gebouw op de punt niet uit twee huizen, 
maar vormde het één gebouw over de volle breedte van 
de kavel, waar aan de beide uiteinden twee “vleugels” 
zaten. Het was eigenlijk een cluster van huisjes, van 
mogelijk 4 of 5 woningen. 

Na het overlijden van hun vader in 1889 nemen de 
broers Jan en Nard Trompert het schip van hun vader 
over. Wat er tussen de broers is gebeurd, is niet  
bekend, wel dat zij niet meer bij elkaar op de koffie 
kwamen. 

Op een zeker moment stopten de broers met het 
varen. Nard begon toen, alleen, een bollenbedrijf en liet 
in 1908 op de plek van de oude turfschuur de prachtige 
bollenschuur bouwen, nu aan de Douzastraat.

Op de volgende afbeelding kijken we tegen de punt 
aan. Aan de rechter kant is de hoge bollenschuur te zien 
aan de Douzastraat, op de plek van de houten schuur op 
het schilderij. 

Nard Trompert was inmiddels getrouwd met Eli-
sabeth Cornelia Vink. Zij kregen samen 12 dochters, 
drie zijn vroegtijdig overleden. Ze waren na 15 januari 

1908 naar een woning om de hoek in de Van 
Limburg Stirumstraat 29 verhuisd. Een huis 
met een mansardedak (een geknikt dak) dat in 
het begin van de 19e eeuw erg in de mode was, 
haaks op de Bollenschuur. 

De weg van Den Haag naar Haarlem  
vroeg om verbreding 

Op de foto hieronder is te zien dat de Van 
Limburg Stirumstraat niet breed was. En extra 
smal door de grote lindenbomen die er toen 
ook al stonden. De Van Limburg Stirumstraat 
was in die tijd een belangrijke straat in de route 
van Den Haag naar Haarlem. Met de opkomst 
van de auto’s werden de straten te klein voor 

het groeiende verkeer. Dat gold ook voor de 
kruising Van Limburg Stirumstraat, Bronck-
horststraat en Pickéstraat. (De Douzastraat was 
minder van belang.) 

In 1930 werd besloten de Van Limburg Sti-
rumstraat over een groot gedeelte te verbreden. 

Het cluster van huisjes op de punt werd ge-
sloopt. Langs de straat werd voor bijna de helft 
van de straat de rooilijn een stuk naar achter 
verlegd en de straat verbreed. De drie huizen 
van na 1930 staan op de juiste plek, maar…  

niet de woning Van Limburg Stirumstraat 29! 
Deze woning stond er al en is tot 1963 blijven 
staan. Dat was voor de bewoners een gevaar-
lijke situatie: de voordeur zat aan de voorkant, 
aan een hele smalle stoep. En helemaal als 
mensen aan de overkant hun auto parkeerden!

De familie op de foto bij de bouw
Op de plek van de huisjes op de punt werd 

volgens de nieuwe rooilijnen een nieuw huis 
gebouwd door aannemer Alkemade (rechts met 
de hoed). De punt werd hierdoor korter, en het 
kruispunt iets ruimer. Het huis werd gefinan-
cierd door de gemeente Noordwijk, wellicht  
als compensatie voor ingeleverde grond.  
Voor zover bekend hebben anderen, zoals Nard 
in de Van Limburg Stirumstraat 29, die com-
pensatie niet gekregen, ook niet bij de sloop in 
1963! Op de foto staan de familieleden tijdens 
de bouw (Nard met de hoed in het raam, en 
zijn vrouw Lies met een klein hondje). In het 
nieuwe huis gaat Jan Trompert, de broer van 
Nard, met zijn vrouw Maria Theodora Steen-
voorden wonen (de vrouw die de 1e steen legt).

Het huis van Nard aan de Van Limburg  
Stirumstraat wordt in 1963 gesloopt.  
Er wordt een moderne woning binnen de 
nieuwe rooilijn gebouwd. Deze woning 
werd bewoond door de familie Warmerdam-
Trompert: vader, moeder, Liselotte en Gerard 
Warmerdam. Opa Nard werd 90 jaar oud en 
woonde tot zijn overlijden bij de familie in. 

In 2018 werden schuur en het huis aan de 
Van Limburg Stirumstraat verkocht en vertrok-
ken de laatste nazaten van de familie Trompert 
van de punt. 
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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. 

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

VOORGERECHT HOOFDGERECHT DESSERT
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