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Lange termijn visie
Het bestuur krijgt steeds meer behoefte 

aan een lange termijn visie voor De Oude 
Dorpskern. Het gaat dan over verkeer en 
parkeren, winkelbestand,  cultureel erf-
goed, kortom: de leefbaarheid in de oude 
dorpskern. Maar hebben we als vereniging 
ook een functie als wijkvereniging en hoe 
structureren we dan het overleg met de 
bewoners?  Is het nuttig om een bewo-
nerscommissie op te richten om verze-
kerd te zijn van een goed klankbord?  De 
gemeente zal in het overleg met De Oude 
Dorpskern input verwachten en De Oude 
Dorpskern moet op haar beurt kunnen 
rekenen op tijdige informatie van de kant 
van de gemeente. Ook in het overleg met 
de gemeente is het dus van belang om 
niet voortdurend bezig te zijn met ad hoc 
oplossingen, maar de discussie te voeren 
vanuit een breed gedragen visie.

Bewonersraadpleging
Om te weten wat er onder alle bewo-

ners van de oude dorpskern en onze leden 
buiten de kern leeft, is het bestuur begon-
nen met het organiseren van een bewo-
nersraadpleging. De oude dorpskern wordt 
opgedeeld in kleine wijkjes. Met ieder 
wijkje wordt apart overleg gevoerd.

Met al deze verwerkte gegevens kan een 
duidelijke toekomstvisie worden neer-
gelegd en staan we sterker in het overleg 
met de gemeente in de wetenschap dat 
we spreken namens een groot deel van 
de bewoners en leden van de oude dorps-
kern.  We hopen op veel goede ideeën van 
uw kant. We starten op 7 juni met een 

pilot: De Voorstraat en directe omgeving. 
Met de opgedane bevindingen   gaan we 
daarna door met de overige straten en 
wijkjes.

Erfgoedcommissie 
De gemeente is bezig met het oprichten 

van een Erfgoedcommissie, die zich gaat 
bezig houden met het culturele erfgoed 
van Noordwijk. Uiteraard mag in die 
commissie een vertegenwoordiger van de 
Vereniging De Oude Dorpskern niet ont-
breken. We zijn op zoek naar een deskun-
dig iemand met een bouwkundige en een 
cultuurhistorische achtergrond. Goede 
suggesties zijn welkom!

De wijkagent “in dienst” 
van de oude dorpskern. 
Door een herindeling van de wijken in 

Noordwijk hebben we sinds januari een 
nieuwe wijkagent. Zijn naam is Mark 
Vermeulen. U kunt hem regelmatig op de 
fiets tegenkomen. 

Zijn werkgebied: de wijken in 
Noordwijk-Binnen, tussen de van de 
Mortelstraat en de Beeklaan, en de wijk 
Vinkeveld. Hieronder valt dus ook het 
gedeelte van de wijkvereniging ‘De Oude 
Dorpskern’. U kunt hem altijd aanspreken 
of bellen op 0900-8844.

Iets anders dan vergaderen!
Uw  bestuur stak op de Nationale 

Opschoondag de handen uit de mouwen. 
Met elkaar maakten we de Voorstraat en 
omgeving schoon. De oogst aan vuil was 
aanzienlijk!

Van de bestuurstafel
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“ik koos voor de  richting van 
projectontwikkeling met 

aandacht voor architectuur”

Een ’eigenzinnige’         ontwikkelaar
AB VAN der WIel

Voorzitter Gerard van Stijn van de 

Oude Dorpskern trof Ab van der 

Wiel in z’n prachtig gerestaureerde 

huis aan het Lindenplein en vroeg 

hem naar zijn manier van werken en 

-  meer gericht op Noordwijk -  naar 

zijn ideeën over en de ontwikkelingen 

van ons mooie dorp.

Ik ben niet graag afhankelijk 
van anderen
Na een studie bouwtechnische 

bedrijfskunde aan de HTS in Tilburg 
ben ik in 1982 bij het bedrijf van mijn 
vader in het bouwvak begonnen. Ik 
was daarmee de derde generatie die z’n 
intrede deed. Van kleins af aan was dat 
m’n droom.

Daarvoor werkte ik kort als stagiair 
bij bouwbedrijf Bredero, waarvan ik 
in ieder geval meegenomen heb om 
een bedrijf niet te groot en oncontro-
leerbaar te laten worden (Bredero ging 
later failliet).

Het was toen extreem moeilijk om 
aan goed werk te komen; de concur-
rentie was moordend en de prijzen 

slecht, zeker als je afhankelijk was van 
aanbestedingen. Mijn eerste bemoeie-
nissen waren sterk financieel bepaald: 
ze betroffen een noodzakelijke reorga-
nisatie en verder heb ik veel, heel veel 
gecalculeerd.

Ik voel me meer “architect” 
dan aannemer
Met die rol van pure aannemer was 

ik niet happy: ik had geen zin om te 

wachten op bestekken en tekeningen 
van architecten en opdrachtgevers  en 
dus zonder eigen invloed of toege-
voegde waarde alleen projecten uit te 
voeren.

Ik ben toen de ontwikkelende  kant 
opgegaan; ik koos voor de richting van  
projectontwikkeling met aandacht 

voor architectuur. Het mooie van 
architectuur is dat het  een dienende 
kunst is. Het gaat om het ontwerpen 
van een jas, die past bij een organisatie. 
Het moet iets moois worden, liefst 
tijdloos en duurzaam dus, terwijl de 
inhoud functioneel is.

De gebruiker moet eerst weten wat 
hij wil om er later in te kunnen gedijen 
en met dat beeld ga je het gebouw 
ontwerpen. ‘Je moet je verplaatsen in 
de ander’.

Er zijn maar weinig architecten die 
zo van binnen naar buiten ontwerpen. 

Azzurro: de huisbankier 
verklaarde me voor gek
Kijk naar Azzurro, het spa en well-

ness centre. Ik ben door de huisbankier 
voor gek verklaard, want was er wel 
vraag  in de markt naar weer een nieuw 
concept?  Ook de gemeente stond niet 
te trappelen. Wij hebben ons verplaatst 
in wat de klanten willen, dus welke 
sport- en ontspanningsfaciliteit men-
sen willen, en dat is een totaal ander 
concept geworden dan de bestaande 
fitnesscentra; je kunt het eigenlijk niet 
vergelijken met andere centra . Het is 
een plek van ontspanning, bewegen en 
sociale contacten. Dat het een succes 
is geworden is goed af te lezen aan de 
bezetting en het zeer lage verloop.

Als je vernieuwend bezig bent, 
word je niet altijd begrepen
Voor ‘De Meelfabriek’ in Leiden zijn 

we jaren bezig geweest om de toenma-
lige wethouder ervan te overtuigen dat 
met moderniserende monumenten-
bouw iets goeds is te creëren. We lieten 
de interne constructie van de oude 
fabriek - veel beton en staal-  intact, 

waarbij sterk moest worden ingegre-
pen in de gevels en daar schrok men 
van terug. We hebben dit opgelost  
door toepassing van een transparante 
gevel met veel glas. Dit was noodza-
kelijk geworden in verband met de 
energie- en geluidseisen van deze tijd. 
Daarnaast was dit ook -  en zeker niet 
in de laatste plaats -  van belang voor 
een goede lichtinval.

We verwachten eind dit jaar te star-
ten met de eerste fase, dat is de bouw   

van een Leidse vestiging van 
    ‘Azzurro’ in De Meelfabriek.

De delegatie van de Oude Dorpskern wordt gastvrij ontvangen.

De Meelfabriek krijgt een glazen gevel.

Onze oude dorpskern is fraai 
en ik woon er graag 
De dorpskern is mooi opgeknapt, maar de 

bestrating voor het gemeentehuis zou ik anders 
hebben gedaan, maar smaak is persoonlijk. Het is 
een fraaie oude dorpskern,  klein natuurlijk,  maar 
ik woon er nog altijd graag. Verder mag er wel 
wat meer leven komen. Ook de Kerkstraat is sterk 
verbeterd.

Het HOF VAN HOLLAND  zou zijn functie 
moeten terugkrijgen. Ik heb er veel tijd doorgebracht 
met koffie drinken, ik denk alleen maar aan het 
‘Hol van de Leeuw’ van toen nog Noordwijk Radio. 
De horecabestemming moet erop blijven met een 
authentiek grand-café. Maar dit gebouw voldoet 
absoluut niet meer aan de eisen van deze tijd, alles 
aan de achterkant zou gesloopt moeten worden. 
Misschien kan er een woonfunctie in combinatie    
met horeca gerealiseerd worden.

 Het ZILVEREN KRuISgEBOuw.  Verder 
zijn we in Noordwijk bezig met onder andere een 
levensloopbestendig zorghotel in het voormalige 
Zilveren Kruisgebouw. In een vroeg stadium zouden 
ouderen al een appartement van het zorghotel 
kunnen huren. Ik vind het belangrijk, dat het 
een plezierige omgeving is en niet zo’n akelige 
ziekenhuissfeer, met een gesloten-inrichting gevoel.

Dan komt de vraag: ”Wat zou ik nu zelf willen?” 
In dit geval is een Levensloopbestendig zorghotel 
maken moeilijk, omdat het bestaande gebouw te    
veel beperkingen heeft. We zijn aan het onderzoeken 
of het realiseerbaar is.

 In KLEIN OFFEm  zouden we moeten 
beginnen maar ik worstel nog steeds met de functie.               
Een kunsthotel heeft veel mogelijkheden maar ook 
beperkingen. Kunsthotel als horecalocatie met een 
creatieve invalshoek is bijzonder. 

Maar voor de exploitatie heb je meer hotelkamers 
nodig en dat vraagt om een belangrijke uitbreiding en 
aanpassing van het pand en het uiterlijk. 

Met zulke grote ingrepen heeft Monumentenzorg 
best moeite. We zullen zien…

“er mag wel wat meer 
leven komen in

 de oude dorpskern”
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De eerste uitbreiding van 

Noordwijk-Binnen na de oorlog 

vond plaats op een gedeelte van 

het landgoed Calorama, dat 

t.b.v. deze woningbouw helaas 

voor ruim de helft werd gesloopt. 

In de vijftiger jaren ging de 

aandacht daarna uit naar 

Noordwijk aan Zee, waarbij de 

uitbreiding vooral plaatsvond 

ten noorden van de Quarles van 

Uffordstraat.

Begin jaren ‘60 was Noordwijk Bin-
nen weer aan de beurt en zo werd rond 
1960 een begin gemaakt met de aanleg 
van het Beeklaankwartier. Allereerst 
kwam het gedeelte aan de beurt, dat 
gelegen was tussen de Losplaatsweg, 
Sluispad, Herenweg, Beeklaan en Vin-
kenlaan.

Het Beeklaankwartier, 
zoals het er vroeger uitzag 

Dit gebied vertoonde 
bepaald geen eenheid en be-
stond uit allerlei verschillende percelen 
en bestemmingen. Zo liep de Spoel-
sloot door tot aan het nog bestaande 
gebouw van de voormalige Gasfabriek 
aan de Losplaatsweg. Zoals de naam 

“Losplaatsweg” al zegt diende het einde 
van de Spoelsloot indertijd als losplaats 
van kolen, bestemd voor het fabrice-
ren van gas. De Gasfabriek werd in de 
loop van de zestiger jaren opgeheven. 
De drie imposante ronde gashouders 
werden gesloopt. Het gebouw van 

de Gasfabiek bleef echter 
bestaan en dient tot op de 
dag van vandaag als onder-
komen voor verschillende 
kleine instellingen, zoals 
NENS. Schuin tegenover de 

Gasfabriek heeft nog lange tijd een ver-
laten groentedrogerij gelegen, waarvan 
de schoorsteen nog lange tijd het beeld 
in de directe omgeving bepaalde.

Spoelsloot, een soort open riool
Aan het einde van de Spoelsloot, vlak 

bij de voormalige losplaats, heeft lange 
tijd een stortplaats van vuilnis gelegen, 
een allesbehalve verfrissende aanblik. 
Verder werd deze plek geteisterd door 
een afschuwelijke atmosfeer, omdat de 
Spoelsloot destijds nog als een open 
riool fungeerde. We hadden dikwijls 
medelijden met de bewoners van het 
toenmalige Sluispad, die de stank van 
zowel de stortplaats als van het open 
riool uit de eerste hand voorgeschoteld 
kregen. Deze situatie heeft nog vele ja-
ren geduurd, totdat daarna de rioolwa-
terzuivering in gebruik werd genomen.

Het land rond de vroegere Beeklaan
De Beeklaan was nog maar smal en 

aan beide zijden door dicht struikge-
was omgeven. Bovendien maakte de 
Beeklaan ter hoogte van het tweeling-
huis “Corrie-Nellie” een flauwe bocht 
naar links.  Dit bekende tweelinghuis 
lag ongeveer ter hoogte van de super-
markt Albert Heijn. De Boekersloot 
stroomde vanaf de Van den Berghstich-
ting langs dit huis, ging onder de 

Beeklaan door en kwam, net als nu, 
in de Spoelsloot uit. Wanneer het ’s 
winters gevroren had begonnen we op 
de Boekersloot te schaatsen, voordat de 
Katwijker Watering dicht lag.

Ten oosten van de Vinkenlaan lag een 
stuk land van Zandbergen, dat zowel 
voor de bollen- als groententeelt werd 
gebruikt. Om dit stuk land hiervoor 
geschikt te maken werd het in 1952 door 
werknemers van de toenmalige DUW 
(Dienst Uitvoerende Werken) afgezand. 
Het vrijgekomen zand werd gebruikt 
om de Mare in Leiden te  dempen. Nog 
meer oostelijk lag hier een kweektuin 
van de gemeente, die geheel door een 
haag van iepen was omzoomd. Tegen 
de Beeklaan aan lag een stukje weiland, 
dat diende als onderkomen voor het 
paard van Haak en Bierman, die een 
tijdlang rondventten met olie, was- en 
schoonmaakmiddelen e.d. Een kleiner 
stukje weiland grenzend aan de hoek 
Beeklaan/Vinkenlaan, was van de heer 
Berkhout. Het was een prachtig speel-
veld voor ons als jeugd en het graven 
van hutten en gangen werd oogluikend 
toegestaan. 

Sigarenboer 
Jan auguStinuS, 
aliaS Jan Dikke tiJn
Langs de Voorstraat en de Herenweg 
ter hoogte van het voormalige Sluispad 
lagen enkele volkstuinen. Een van 
de meest markante tuinders was 
Jan Augustinus, de sigarenboer uit 
de Van Limburg Stirumstraat, beter 
bekend als Jan Dikke Tijn. Hij had op 
zijn stukje land een indrukwekkende 
crapaud neergezet, waarin hij tussen 
de bedrijven door zijn sigaartje zat te 
roken. Voor het overige was het huidige 
gebied van het Beeklaankwartier 
bollenland, waar verschillende telers 
hun land hadden. 

Een van de meest bekende bollentelers 
van dit gebied was de familie 
Passchier, die vooral bekend stond om 
zijn teelt van Irissen. Na het voltooien 
van het Beeklaankwartier verhuisde 
dit bedrijf naar de Gerleeweg, ten 
noorden van de Willem van den Bergh 
Stichting. Een directe familietak 
heeft lange tijd de laatst overgebleven 
touwslagerij in Noordwijk beheerd, die 
evenwel na de laatste wereldoorlog 
verdween. De handel in touw bleef nog 
een poos langer bestaan. 

Links Jan Augustinus die z’n 
bijnaam dankte aan z’n vrouw

Jac. Passchier Jaczn. temidden 
van de irissen.

NAoorlogSe uItBreIdINgeN

De komst van het 
Beeklaankwartier

de drie gashouders
werden in de zestiger 

jaren gesloopt

De Spoelsloot stonk dat het een aard had. De twee-onder-één-kapper Nellie-Corrie

De grote gashouders van de Gasfabriek. Enorme tankauto’s zorgden voor vervoer.

➤

De Losplaatsweg met de Gasfabriek.
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Hij is een bekende Noordwijker. Bijna dagelijks 
te vinden in de kern van Noordwijk binnen. 
Al heel veel jaren klinkt zijn herkenbare stem. 
Want hij begroet een ieder op dezelfde onver-
valste manier. 
Met gemeende belangstelling voor degene 
die hij ontmoet: burgemeester, dominee of 
bouwvakker. En wat bijzonder is:  hij kent ze 
bijna allemaal persoonlijk. Hugo van der Zalm 
is al meer dan dertig jaar actief als gemeen-
teambtenaar. Bij de dienst Openbare werken 
verzorgt hij kleinschalig onderhoud aan straten 
en straatmeubilair. Hugo: “De infolijn van de 
Gemeente Noordwijk werkt  goed. Mensen 
bellen met vragen of klachten en wij reageren 
direct. Daardoor ondervindt ons werk steeds 
meer waardering en dat straalt weer af op ons 
en de leefomgeving”. Hugo van der Zalm is een 
actieve man die ook door het vrijwilligerswerk 
dat hij doet heel veel mensen kent. Op het 
voetbalveld van SJC is hij wekelijks te vinden 
en de luidruchtige aanmoedigingen van  Hugo 
zijn heel vaak reden tot algemene hilariteit. 
Een gesprek met hem  is even bijzonder als  
de vent zelf. Positief kritisch benadert hij de 
zaken. Wanneer de gemeente Noordwijk  ter 
sprake komt merkt hij op: “De gemeente, dat 
zijn wij,  de bewoners”. In de richting van de 
Noordwijkse politiek heeft hij een advies: 
“Men zou beter moeten luisteren naar de 
mensen op de werkvloer”.
Heel gedecideerd is hij over zijn activiteiten 
in het dorp. “Ik vergelijk het graag met an-
dere gemeenten, waar het opvalt als het niet 
rommelig en smerig is. In Noordwijk  valt het 
pas op als het niet schoon is”, zegt hij  met 
gepaste trots. Ook hij  vindt de Voorstraat  de 
mooiste straat van Noordwijk . En  hij kan het 
weten want  het werkrooster is zo gemaakt 
dat hij iedere maand in alle straten van Noord-
wijk langs komt. Hugo van der Zalm, een ras 
Noordwijker. Een  vrolijke en vooral aanspreek-
bare ambtenaar, die met hart en ziel van zijn 
dorp houdt.
               Willem ter Linden.

‘Vinken-Laantje’
De Vinkenlaan, de Losplaatsweg en 

de Achterzeeweg hebben hun karak-
ter grotendeels bewaard, ondanks 
het feit, dat die nu deel uitmaken van 
het Beeklaankwartier. De Vinkenlaan 
bestond aan het begin van de vorige 
eeuw slechts uit een zandpad, toen ’t 
Laantje geheten. Deze naam is in ere 
hersteld voor het gedeelte, 
dat aan de overzijde van 
de Beeklaan ligt. De eerste 
bebouwing van de Vinken-
laan dateert uit 1901. toen 
de markante boerderij van Gerard Plas 
werd gebouwd. Later in het begin van 
de twintiger jaren volgde de Gerefor-
meerde kerk met de pastorie. In de 
loop van de twee volgende decennia 
werd de Vinkenlaan zo langzamerhand 
verder ingevuld. 

Koeien door de Vinkenlaan
Tijdens de bouw van het Beeklaan-

kwartier was de westkant nog vrij, 
maar ook die werd langzamerhand 
door nieuwbouw ingevuld. Op de 
hoek Vinkenlaan/Beeklaan stond een 
vierkante villa, waar de bejaarde dame 

Van Slooten enige tijd een pension 
dreef. Naast dit huis lag een enorme 
grote tuin met veel fruitbomen, waar 
de lieve jeugd graag het een en ander 
van mee snoepte. In deze tuin werden 
rond 1970 een vijftal nieuwe huizen 
gebouwd.

De bewoners waren familieleden van 
Gerard van der Plas van de boerderij op 

de hoek Losplaatsweg/Vin-
kenlaan. Deze boerderij werd 
vijftien jaar geleden gesloopt 
om plaats te maken voor een 
drietal geschakelde villa’s. In 

onze jeugd kwamen we vaak in de stal. 
Elk jaar trok de hele veestapel door de 
Vinkenlaan naar de Hogewegpolder 
en omgekeerd. Dat was een prachtig 
gezicht: al die grote koeien in de straat, 
die zich soms tegoed deden aan de 
plantjes in de voortuinen.

goede bollengrond  verdwijnt
Wat later stak men de Vinkenlaan 

over en werd het Beeklaankwartier 
afgerond door een uitbreiding tussen 
de Vinkenlaan, Beeklaan en Achter-
zeeweg. Bij deze gelegenheid werd de 
Lijnbaanweg doorgetrokken naar de 

Beeklaan.  Deze jongste uitbreiding 
werd hierdoor doorsneden. Je kunt 
ook merken, dat het hier om wat latere 
woningen gaat. Er is meer variatie in 
bouwvorm en stratenplan. Verder werd 
de Beeklaan, die vroeger liep over wat 
nu de Fresialaan heet, wat meer naar 
het zuiden verlegd, zodat deze laan 
pas bij het Breloftpark met de Oude 
Zeeweg samenvloeit. Tenslotte werd de 
Achterzeeweg, een grindweg met een 
tamelijk brede groene berm, bestraat.

Deze westelijke uitbreiding werd 
bijna alleen op voormalig bollenland 
gerealiseerd. Voormalige bollentelers 
waren hier o.a. Van der Meer uit de 
Pickéstraat en Alkemade (“Cor De 
Bril”). Er stond slechts één weliswaar 
zeer markant huis, n.l. het huis van 
Hegeman. Tijdens de aanleg van deze 
uitbreiding, eind jaren ’60, werd dit 
grote alleenstaande huis gesloopt. Het 
stond ongeveer halverwege de huidige 
Fresialaan. Voorlopig was het met de 
uitbreiding van Noordwijk aan de 
zuidzijde gebeurd. Zo langzamerhand 
kwam de Boerenburg op stapel te 
staan, maar daarover later.

Hugo 
van der 
Zalm

SluiSpaD en De 
tokkepeu
Een apart buurtje was het 
Sluispad, niet te vergelijken met 
het huidige Sluispad. Het waren 
heel eenvoudige, kleine huizen, 
die niettemin door enkele grote 
gezinnen werden bewoond. 
Een bekende familie was de 
familie van Jaap Verkade, die 
met een groot aantal kinderen 
daar hun onderkomen had in 
een klein alleenstaand huis. 
Verder was een bekende 
bewoner de heer Steenvoorden, 
een vrachtvaarder, bijgenaamd 
“De Tokkepeu”. Enkele 
andere bewoners waren Cees 
Heemskerk en Chris Smeltink 
. Tijdens de bouw van het 
Beeklaankwartier werden deze 
huizen gesloopt.

MoeDer van De 
zeven SMarten
De moeder van de Zeven 
Smarten trok ook ieders 
belangstelling. Bij het luiden 
van de kerkklokken trok zij elke 
keer naar de kerk om vooral 
begrafenissen te bezoeken om 
de overledene in haar gebed 
te gedenken en zo kwam zij 
aan deze bijzondere naam. 
Zij heette mevrouw Van der 
Meer, echtgenote van “Leen 
Reussie” en zij was de moeder 
van de voormalige eigenaar van 
Boekhandel Van der Meer aan 
het Vuurtorenplein.

Een andere bekende familie 
was de familie Van Oosten, die 
tenminste  twee generaties 
lang verbonden was aan de 
voormalige Gasfabriek aan de 
Losplaatsweg. Met de komst 
van het aardgas verdween deze 
gasfabriek. Op dit terrein staan 
nieuwe woningen gepland, 
maar voordat hier gebouwd kan 
worden, moet eerst de grond 
ingrijpend gesaneerd worden. 
Het gasbedrijf heeft gedurende 
zijn lange bestaan zijn sporen 
overduidelijk in de grond 
achtergelaten. 

Het riool kwam uit op de Spoelsloot Mevrouw van der Meer.

1928: alle medewerkers van 
de gasfabriek, met rechts 
vooraan directeur A. van Oosten.

De vrachtvaarder van De Tokkepeu

de Vinkenlaan was 
vroeger een zandpad 

genaamd ‘t laantje

Links op de foto het huis van Hegeman. 

De Lijnbaanweg hield op bij de Pickéstraat

De woningen zijn bijna gereed, de funderingen voor de flats gestort. Op de achtergrond de gasfa briek.

Bollengrond maakte ruim baan voor  woningen

➤
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Een bezoek aan de sfeervolle tuinmarkt 

‘Markt onder de Linden’ is en blijft een ware 

belevenis voor de liefhebbers van planten, 

bloemen en het goede buitenleven. De markt 

heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. 

Elk jaar streeft de evenementencommissie 

naar een hoogwaardig aanbod aan tuin- en 

lifestyleproducten. De deelnemers worden 

met zorg uitgekozen, waarbij rekening wordt 

gehouden met een juiste balans tussen ‘groen’ 

en overige artikelen. 

waarom is de markt vervroegd?
Sinds jaar en dag werd de markt georganiseerd 

in het derde weekend van juni. Daar komt dit jaar 
verandering in. Annemarie Boonstra, coördinator 
evenementencommissie: “Al 25 jaar wordt de 
Noordwijkse tuinmarkt ‘Markt onder de Linden’ 

in het derde volle weekend van juni 
georganiseerd. In dit weekend vinden er 
in de regel door het hele land vele tuin- en 
lifestylemarkten plaats. De kraamhouders 
staan steeds vaker voor de moeilijke 
keuze  aan welk evenement zij zullen gaan 

deelnemen. Om hen tegemoet te komen heeft de 
evenementencommissie besloten om met ingang van 
het jaar 2012 de markt in het tweede weekend van 
juni te laten plaatsvinden. Daarmee hopen wij de 
kwaliteit en diversiteit van het aanbod op de markt te 
kunnen blijven waarborgen.’ 

Deze opzet lijkt vooralsnog geslaagd. De lijst met 
circa zestig deelnemers laat zien dat zowel bezoekers 
met groene vingers als de liefhebbers van brocante en 
stijlvolle decoraties een heerlijke dag zullen beleven 
onder de oude bomen van het Lindenplein en de 
Voorstraat. En ook de inwendige mens zal niets te 
klagen hebben. Diverse stands met de smakelijkste 
delicatessen uit diverse landen staan verspreid over 
de markt”.

Nieuwe trends
De tuintrends 2012 zijn volop terug te vinden 

op de tuinmarkt. Enerzijds is de nonchalante, 
kleurrijke tuin in opmars. Felgekleurd keramiek 
en hergebruikte materialen voeren de boventoon. 
Anderzijds groeit de belangstelling voor de  
nostalgische tuin met terracotta en groentinten, 
traditionele dessins en ronde vormen. Om inspiratie 
op te doen kan er ook nog een bezoek worden 
gebracht aan een of meer van de opengestelde 
Noordwijkse tuinen.

Zoeken naar de juiste toonhoogte
Bij Markt onder de Linden horen kunst en muziek. 

Het verzorgen van de muziek is veel meer dan 
even een willekeurig CDtje opzetten. Caby Beuk, 
coördinator muziek, maakt al maanden van tevoren 

een schema van de uren dat de markt open is en 
de diverse lokaties waar muziekoptredens kunnen 
plaatsvinden. Caby: “Ik beeld mij dan in wat de sfeer 
is op de markt gedurende de dag. ’s Ochtends, als 
de markt op gang komt en de eerste bezoekers langs 
de smaakvol opgemaakte kramen struinen, klinkt 
er mooie klassieke muziek  over het Lindenplein en 
de Voorstraat. ’s Middags is het altijd flink drukker. 
Mensen komen niet alleen om te kopen, maar ook 
voor de gezelligheid en om elkaar te ontmoeten. Het 
is dan tijd voor meer entertainment en vermaak”. 

Caby’s keuze voor muziek kenmerkt zich door 
kwaliteit en originaliteit. In haar zoektocht wordt 
zij dikwijls door anderen gewezen op bekende 
en onbekende talenten die in het plaatje van de 
tuinmarkt passen.

waar is de kunst verstopt?
Op en in de omgeving van de markt en in enkele 

open tuinen zijn de prachtigste werken van diverse 
kunstenaars te bewonderen. Het 
vinden van geschikte locaties, waar 
de zorgvuldig geselecteerde stukken 
kunnen worden tentoongesteld is niet 
eenvoudig. Janine Lamers,  coördinator 
kunst:  “De afgelopen jaren is er een 
aantal kleine ateliers en galerieruimtes 
uit de omgeving van de Voorstraat 
verdwenen.  De eigenaren stelden hun ruimtes 
vaak gratis ter beschikking. Ik ben dus op zoek naar 
betaalbare (liefst gratis) locaties voor de kunstenaars 
die wij uitnodigen. Dat gaat mij ook dit jaar vast weer 
lukken!’ 
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dit jaar wordt 
de markt in het 

tweede weekend  
van juni gehouden

Zowel bezoekers met groene vingers 
als de liefhebbers van brocante 

en stijlvolle decoraties zullen een 
heerlijke dag beleven!Zaterdag 9 juni 2012 van 10.00 -  17.00 uur

Zondag 10 juni 2012  van 11.00 - 17.00 uur

Markt onder de Linden, een van de 
drukst bezochte tuinmarkten, is een 
begrip in tuin minnend Nederland en ook 
in 2012 een bezoek meer dan waard!

Markt onder de linden

Markt onder de Linden  2012: groener dan ooit.
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De recentelijk gerenoveerde Maria ter Zee is nu   
een ‘Centrum voor Geloof en Cultuur’. Het is “een pleis-
terplaats voor mensen die bezinning en inspiratie 
zoeken”. En of je nou gelovig bent of helemaal niks, 
op zijn tijd even een stapje terug uit de harde werke-
lijkheid kan inspirerend werken. 

Per 1 januari zijn de beide parochies opgegaan in 
een nieuwe clusterparochie, genaamd Sint Maarten, 
bestaande uit 7 verschillende kernen .

Als leerkracht begonnen
In Noordwijk is pastoor Theo 

Blokland voor velen geen onbekende. 
Hij wordt in zijn omvangrijke taak 
bijgestaan door pastores Nel Hoger-
vorst-van Kampen. Daarnaast staan 
ongeveer 450 gedreven vrijwilligers 

klaar. Of het nu een koorlid, misdienaar, koperpoet-
ser of  Kerkbladbezorger is, alle taken worden met 
enthousiasme uitgevoerd. 

Nel werkte op de toenmalige Christus Koning-
school als leerkracht. Na haar 40ste ging ze theologie 
studeren in Amsterdam. 

Na het behalen van haar doctoraal kreeg ze een 
baan als pastoraal werker in de parochie St.Jeroen en 
Maria ter Zee. Ze is getrouwd en heeft 3 getrouwde 
zonen en 5 kleinkinderen, de zesde is op komst. 

 “Ik leid de vieringen in de kerk en geef godsdienst-
onderwijs en verder doe ik ook veel voor de diaconie, 
natuurlijk met veel actieve vrijwilligers. Zo hoop ik 
mijn steentje bij te dragen aan de parochiegemeen-
schap van Noordwijk”

Door het carnaval naar Noordwijk
Een van de vrijwilligers is Riet 

Stout-van de Made die o.a. in Woord- 
en Communievieringen en rouw-
vieringen voorgaat.

Riet is getrouwd en heeft 2 zoons 
en een kleinzoon. In 1976 kwam ze 

vanuit Brabant naar de Randstad. Ze leerde tijdens 
de carnaval in haar Brabant een Noordwijker kennen 
waar ze mee trouwde. In 1989 ging ze werken op het 
parochiesecretariaat van St.Jeroen. In eerste instantie 
enkele uren maar later werd dat een vaste baan voor 
20 uur per week. Ze heeft op de pastorale school 

Volwassenen Catechese een studie over het uitleggen 
van de vele Bijbelverhalen gevolgd en een opleiding 
als gebedsleider. “Stevige cursussen 
waren dat”, zegt ze, “je moet leren 
om een boodschap over te brengen in 
de Woord- en Communievieringen 
maar ook bij Avondwake en Afscheid-
vieringen. Voor de Woordvieringen moet je teksten, 
lezingen, zoeken en je dan afvragen: ‘Wat valt me 
op, wat bedoelt de Evangelist hiermee?’. En dat moet 
je dat onder woorden brengen in een Overweging.       
Als gebedsleider wil je die boodschap overbrengen…”

meer spiritualiteit
Nel en Riet zien het als hun roeping om niet alleen 

mensen binnen de kerk maar ook  daarbuiten te 
inspireren tot meer spritualiteit; om negatieve ballast 
weg te gooien, vrij te zijn om een voorbeeld te zijn 
voor je omgeving; om positiviteit uit te stralen die de 
mensen om je heen gelukkig maakt en daardoor ook 

Renovatie moet nieuw elan geven
De recentelijk renovatie van de Maria ter Zee kerk 

en de St.Jeroen, die nu onder handen wordt genomen, 
creëert hopelijk een nieuw elan dat mensen helpt 
de ogen te openen voor een nieuwe spiritualiteit in 
Noordwijk.

 “De renovatie van het gebouw is een opmaat naar 
de vernieuwing die we als Kerk moeten nastreven. 
Nieuwe, frisse kleuren spreken hopelijk ook jongeren 
aan om deel te gaan nemen in een constant verande-
rende, vernieuwende Kerk,”, aldus Riet Stout. 

 “Eén van de mooie dingen is de Eerste Communie, 
vult Nel Hogervorst aan. Daarmee bereik je kinderen 
van 7-8 jaar en daarmee ook hun ouders. 

Daarna komt de Catechese tot het Vormsel. Tien 
jaar geleden hebben we daar een andere projectvorm 
aan gegeven waarmee we proberen die jongeren vast 
te houden. En met al die bijeenkomsten, die voor-    
namelijk door vrouwen worden geleid, trek je toch 
ook weer ouderen zoals opa’s en oma’s. 

meer transparantie
Nu met die renovaties hoop ik dat niet alleen in het 

weekend de mensen komen maar zich ook door de 
week welkom voelen. Maar dan moeten we wel men-
sen hebben die ‘Open kerk’ kunnen houden.”

Bij de St.Jeroen komt ook een vergroot achterpor-
taal waar je makkelijker de hele kerk kunt zien. 

Bij de Maria ter Zee kerk is al een grote glazen gevel 
gekomen waardoor je naar binnen kunt kijken”.

De toekomst aan de leken
Over een tijd zullen er nog minder pastorale 

beroepskrachten zijn en daardoor zullen ‘leken’ nog 
meer taken op zich moeten nemen om de Kerk te 
leiden. De dagelijkse zorg voor de parochie zal er wel 
blijven maar die zal op een andere manier moeten 
worden ingevuld. 

Riet Stout: “Toen Jezus stierf waren er ook geen 
priesters. Mensen, die vanuit hun eigen inspiratie, 
volgeling werden creëerden kernen waaruit weer 
mensen opstonden, die de boodschap doorgaven.     

We hoeven niets nieuws te verzinnen. 

Het is er al en het blijft! Godfried Bo-
mans zei het vroeger zo: ‘Vroeger kreeg 
je het geloof ingepakt door. Grote doos, 

prachtig papier en een strik er om heen. En dat was 
het geloof.’ Toen ze het uitpakten zat er niks in…      
Nu zijn wij dat aan het invullen”.

De vrouwen in de Kerk: zij zorgen voor de voort-
gang en de continuïteit.

jezelf.  Dat inspireren moet komen uit goede vieringen, 
waarbij mensen tot nadenken worden gezet.

“we willen een open kerk zijn”
Dat zegt Riet Stout vol overtuiging, “Voor allen die 

zich bij ons thuis voelen. Niet altijd gemakkelijk, maar 
spannend en boeiend. Een uitdaging! Soms zijn er moei-
lijkere vieringen: avondwakes en uitvaarten. Door vooraf 
contact te hebben met de familie kun je 
je een beeld vormen van de overledene. 
Wie was hij/zij, waarvoor heeft hij/zij 
geleefd? Wat is belangrijk geweest in 
dat leven? Heel veel vragen waarover 
ook de naasten nadenken. Het is iedere keer anders. 
De openhartigheid is groot, het lijkt wel of je een deur 
opent die soms jarenlang stijf dicht heeft gezeten. Het 
is een gesprek waarin vertrouwen een grote rol speelt. 
Ik ga met die verhalen aan het werk, vind symbolen, le-
vensbeelden, enz. De toespraak is méér dan een samen-
vatting van het leven van de overledene.”
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De Katholieke gemeenschap in Noordwijk is gezegend 

met twee kerken: de Sint Jeroen én de Maria ter 

Zee-kerk. Het interieur van de St.Jeroen staat nog in 

de steigers als afronding van de restauraties die de 

afgelopen jaren hebben plaatsgevonden.

Vrou wen 
“runnen” de kerk

“We hoeven niets nieuws 
te verzinnen. 

Het is er al en het blijft!”

“Het lijkt soms wel of je een 
deur opent die jarenlang 

stijf dicht heeft gezeten”
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Passanten van de Douzastraat moet het zijn 

opgevallen: voor het witte huis op nummer 49 staat 

een fraai beschilderde monumentale totempaal. 

De argeloze voorbijganger draait zich nog eens om en 

vraagt zich misschien af: ‘Wat doet een Indianen-

symbool in de historische dorpskern van Noordwijk?’

Als kind was Willem van Vugt al gefascineerd door 
de cultuur-uitingen van de Noord-Amerikaanse 
Indianen. Na een arbeidzaam leven in de IT-sector, 
kwam er in 2002 een omslagpunt en besloot hij 
zich volledig te gaan richten op het hakken in hout. 
Inspiratie haalt hij uit de oervormen en symbolen 
van de ‘native-americans’ waarbij totempalen zijn 
favoriete uitingsvorm zijn. De totem voor zijn huis 
is getiteld ‘De bever’ en staat symbool voor de kracht 
en schoonheid van moeder aarde. Het monumentale 
beeld is eigenhandig door  de kunstenaar  uit een 
inlandse eik gehakt en kostte hem zeker drie maan-
den fulltime beeldhouwen met behulp van klopper 
en gutsen. Willem van Vugt: “het bijzondere aan de 
kunst van de Noord- Amerikaanse indianen is dat de 
symboliek erop gericht is de relatie tot “Pachamama” 
(moeder aarde) en haar schepselen te verbeteren. In 
een westerse wereld die zich volledig heeft vervreemd 
van haar oorsprong, groeide bij mij in de loop van de 
tijd het verlangen om terug te gaan naar de verbon-
denheid met die natuur.” 

Hakken in hout met klopper en gutsen
Willem van Vugt heeft altijd de behoefte gevoeld 

om zelf te gaan beeldhouwen. Hij besloot om nega-
tieve ervaringen om te zetten in positieve actie door 
daadwerkelijk autodidactisch aan de slag te gaan en 
zijn relatie met hout en zijn bewondering voor de 
Indianen om te zetten in houten beelden. Willem 
van Vugt: “ik ben beeldhouwer in de letterlijke zin, 
ik werk hoofdzakelijk handmatig met de klopper en 
gutsen. De motorzaag is slechts een hulpmiddel om 
grote stukken hout te verwijderen. Carvers bewer-
ken het hout hoofdzakelijk alleen met de motorzaag. 
Mijn atelier is het terras achter ons huis. Hier hoop ik 
de komende 10 jaar nog een aantal fraaie beelden te 

creëren.” Een beeld van zijn hand siert het Kunst in 
Duin-pad in het Piet Florisdal; iets waar bij bijzon-
der trots op is. 

gedreven initiator van Kunst in Duin
In 2003 bezocht Willem van Vugt  het carve-

festival ‘Boom in Beeld’ op Landgoed Schovenhorst 
in Putten. Hij was zo onder de indruk van dit 
spectaculaire houtfestival dat hij contact zocht met 
Tim Fransen; opzichter Staatsbosbeheer Hollands 
Duin in Noordwijk. Samen met een aantal gemoti-
veerde vrijwilligers, waaronder de gerenommeerde 
Noordwijkse kunstenaar Jurriaan van Hall die zich 
al snel ontpopte als enthousiaste deelnemers-scout, 
maakte hij zich sterk om deze unieke kunstmanifes-
tatie naar  Noordwijk te halen. En dat lukte. In 2008 
vond de eerste editie plaats met als titel: ‘Beeldbepa-
lend’. Na vele uren van voorbereiding en met dank 
aan Staatsbosbeheer, de Gemeente Noordwijk en de 
vele sponsoren waren meer dan 50 beeldhouwers, 
woodcarvers, schilders en performers live in actie te 
zien in het schitterende Piet Florisdal.  Het festival 
bleek een groot succes, vele bezoekers van jong tot 
oud genoten van deze brede kunst- en cultuurma-
nifestatie.

Thema 2012: ‘Verbeelding’
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de derde 

editie die deze zomer plaatsvindt, in 
volle gang. Het thema van dit jaar is 
‘Verbeelding’. De kunstenaars prikke-
len de bezoekers om zich een beeld in 
het hoofd te vormen; een zogenaam-
de visualisatie van de kunstwerken 
die nog gaan ontstaan. Op die manier wordt op een 
ontspannen manier de creativiteit ontwikkeld en 

de fantasie geprikkeld. De Noord-
wijkse materie-kunstenaar Rob 
van Leeuwen, werkzaam in een 
atelier aan de Bronckhorststraat, 
heeft de belangrijke taak om een 
zo divers en aantrekkelijk mogelijk 
‘veld’ samen te stellen waar onder 
meer   poetry- en performance-
kunstenaars acte de présence gaan 
geven.

Kinder Kunstdorp
Een deel van het Kunst in Duin-

terrein zal worden omgetoverd in 
een Kinder Kunstdorp, waar ge-
durende het festival verschillende 
creatieve en leerzame activiteiten 
worden georganiseerd voor kinde-
ren van alle leeftijden.  Basisscho-
len in de omgeving van Noordwijk 
worden al in een vroeg stadium 
uitgenodigd om deel te nemen. 
Met een educatieve knapzak kun-
nen klassen op eigen initiatief het 
Kunst in Duinpad bewandelen. In 
de knapzak zitten kleine opdrach-
ten die de kinderen stapsgewijs 
uitnodigen als kunstenaar naar de 
natuur te kijken. Met verzameld 
bosmateriaal maken zij daarna op 
school een eigen Kinderkunstwerk 
wat op de eerste dag van Kunst in 
Duin ingeleverd kan worden. 

Staatsbosbeheer 
als belangrijkste partner
Het duingebied ‘Hollands Duin’, 

waar Kunst in Duin plaatsvindt, 
valt onder auspiciën van Staats-
bosbeheer; de belangrijkste part-
ner in het Kunst in Duin-festival.  
Dit schitterende natuurgebied 
vormt hierbij meer dan een decor; 
het leert de bezoekers wat het 
in stand houden, herstellen en 
ontwikkelen van het natuurgebied 
inhoudt, voor mens én natuur. 

Het kunst in Duin-festival vindt van woensdag 29 augustus 
tot en met zondag 2 september plaats in het Piet Florisdal 
in Noordwijk (Hollands Duin richting Duindamseslag). 
De entreeprijs is voor volwassenen  € 5,- (inclusief een 
consumptie en een programmaboekje). Kinderen vanaf 
11 jaar betalen € 2,-. Deelname aan het Kinder Kunstdorp 
bedraagt  € 5,-. Zie ook: www.kunstinduin.nl
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willem van Vugt: 
Terug naar de natuur  

Het thema 
van dit jaar is 
‘Verbeelding’

Meer informatie over Kunst in duin 2012
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Voor de tweede 
maal werd Noordwijk   

bedevaartplaats

September 2012, tijdens het 
Sint-Jeroensfeest, zal de kerk 

plechtig worden heropend.

Vanaf januari 2012 staat het interieur van de 

katholieke St. Jeroenskerk in de steigers. 

De gewelven en zuilen zoveel mogelijk geschilderd 

worden in de kleuren zoals de ontwerper van 

de kerk, architect Nicolaas Molenaar, in zijn 

oorspronkelijke plannen bedoeld heeft. 

bedevaartgangers op te 
vangen. Er moest een nieuw 
plan komen. Er waren twee 
opties: 1) de bestaande kerk 
drastisch uitbreiden, 2) de 
bestaande kerk afbreken en 
een nieuwe kerk op dezelfde 
plaats bouwen.Nicolaas 
Molenaar – een leerling van 
Pierre Cuypers - was een 
van de architecten die een 
ontwerp voor een volledig 
nieuwe kerk maakte. 

Het ontwerp van Mo-
lenaar was toch te groot 
om in één keer te worden 
uitgevoerd. In 1894 besloot 
het kerkbestuur slechts een 
gedeelte ervan uit te voeren. 
Tegen de bestaande Water-
staatskerk werd een transept 
(of dwarsschip), priesterkoor 
en sacristie aangebouwd.

In het huidige kerkge-
bouw herinnert een steen 
dicht bij het Maria-altaar 
nog aan deze uitbreiding. 

Op de steen komt de 
naam van de toenmalige 
pastoor Honig voor. 

Na de uitbreiding in1895 
In 1895 kon het nieuwe 

kerkgebouw na voltooiing 
en inzegening in gebruik 
worden genomen.

Het nieuwe gedeelte 
werd voorzien van een 
nieuw hoofdaltaar, ge-
schonken door kerkmees-
ter Jacob de Groot, en twee 
zijaltaren, waarvan het 
rechter aan Sint-Jeroen 
werd gewijd. Het bestaande 
Jeroensbeeld, ontworpen 
door Jos Graven in 1870, 
en de schrijn met relieken 
van Jeroen, ontworpen 
door het atelier van Gerard 
Brom, kregen een plaats in 
het nieuwe altaar, geschon-
ken door de toenmalige 
kerkmeesters.

Boven de altaren werden 
gebrandschilderde ramen 
aangebracht: ook die 
werden geschonken door 
pastoor Honig en enkele 
parochianen zoals het echt-
paar Alkemade-Dobbe.

De grote uitbreiding 
vanaf 1925
In 1922 werd een nieuwe 

pastoor benoemd, J.H.W. 
Borsboom, die als eerste 
taak kreeg het nieuwe kerk-
gebouw te voltooien en een 
nieuwe pastorie te bouwen. 
In 1925 werd de aanbeste-
ding gegund aan aanne-
mersbedrijf W. de Vreede 
voor de som van f 197.500,-. 
 De sloop van de Water-
staatskerk en oude pastorie 
werd onmiddellijk ter hand 
genomen. Aan het Linden-
plein ontstond een gigan-
tische bouwput (zie foto 
onder).

Het interieur van de Waterstaats-
kerk. De foto is gemaakt vanaf 
de zangerstribune. De klassieke 
vormen zijn duidelijk te zien aan 
o.a. de zuilen en het timpaan op 
de achterwand. In 1892 werden 
de nog resterende relieken van 
Sint-Jeroen vanuit Haarlem 
overgebracht naar de kerk in 
Noordwijk. De nieuwe reliekschrijn 
kreeg een vaste plaats in het Sint-
Jeroensaltaar aan de rechterkant.

Zo zag de Sint-Jeroenskerk, 
gezien vanaf de toren van de 
Oude Jeroenskerk, eruit in de 
periode 1894-1925.  Het is 
goed te zien dat het gebouw 
een wonderlijke combinatie 
van twee bouwstijlen vormde.

➤

De RK St. Jeroenskerk

Ook een aantal andere 
zaken wordt aangepakt 
zoals de vernieuwing van 
het liturgisch centrum van 
de kerk. Ook de plaatsen bij 
de twee zijaltaren krijgen 
een ingrijpend gewijzigde 
opstelling. Het is de bedoe-
ling dat de vernieuwde kerk 
begin september wordt 
opgeleverd. Tijdens het Sint-
Jeroensfeest wordt de kerk 
dan – in aanwezigheid van 
de bisschop van Rotterdam 
– plechtig heropend.

Een stukje geschiedenis
Een goed moment om een 

kijkje terug in de geschiede-
nis te nemen en aan de hand 
van een aantal foto’s te zien 
wat er in het verleden met 
dit kerkgebouw is gebeurd.

In het begin van de negen-
tiende eeuw beschikten de 
katholieken niet over een ei-
gen kerkgebouw. Tijdens de 
Reformatie in de zestiende 
eeuw was de oorspronkelijk 
katholieke Oude Jeroens-
kerk in protestantse handen 
overgegaan. De katholieken 
mochten in de daaropvol-
gende eeuwen hun gods-
dienst niet openlijk belijden. 
Voor de kerkgang was men 

aangewezen op afgelegen 
boerderijen, later een schuur 
in de Kerkstraat.

waterstaatskerk 
Na de Franse tijd (1795-

1813) mochten weer ka-
tholieke kerken worden 
gebouwd. Bouwplannen 
hiervoor stonden in de eer-
ste helft van de negentiende 
eeuw onder toezicht van 
ingenieurs van Waterstaat, 
die een voorkeur voor een 
neoclassicistische stijl had-
den. In 1834 legde pastoor 
G. Strengers de eerste steen 
voor de z.g. Waterstaats-
kerk. Deze steen is bewaard 
gebleven en heeft een plaats 

in het middenportaal van 
het huidige kerkgebouw 
gekregen. 

Ruim dertig jaar later 
werd een toren-
tje op de voor-
gevel van de 
kerk geplaatst. 
In het torentje 
kreeg een houten Sint-Je-
roensbeeld, dat eveneens in 
het huidige kerkgebouw een 
plek heeft, zijn plaats.

Noordwijk werd 
bedevaartplaats
Aan het einde van de 

negentiende eeuw was er 
sprake van een herleving van 
de verering van Sint-Jeroen 
in katholieke kring. Het 
aantal pelgrims naar Noord-

wijk nam jaar na jaar toe. 
Een extra impuls gaf een 
besluit van paus Leo XIII: 
hij verleende het dorp voor 

de tweede maal in 
zijn geschiedenis de 
status van bede-
vaartplaats. Een 
marmeren steen 

in het middenportaal van 
de huidige kerk herinnert 
hieraan. Bezoekers aan de 
kerk tijdens de feestdag van 
Sint-Jeroen – 17 augustus – 
konden rekenen op bijzon-
dere geestelijke gunsten.

De kerk was te klein
De bestaande Water-

staatskerk bleek meer en 
meer niet toereikend om 
de groeiende stroom van 

De Waterstaatskerk gefotogra-
feerd vanaf het Lindenplein.

Al honderdvijftig jaar  vertrouwd met steigers
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Het ‘oude’ culturele centrum van de 
R.K. Kerk; Wie is er niet geweest in 
z’n jeugd?  Bij de verkenners, in de 
jeugdsociëteit ‘de Keet’, met school 
op tentoonstellingen? Of om te kijken 
naar toneelstuk ‘De Spooktrein’ van 
toneelgezelschap ‘Toneel is ons streven’ 
of gekeken naar het optreden van  de 
Noordwijkse ‘Beatnicks’?

Het Juvenaat, 
RK jeugdhonk

Nog een foto van de 
bouwwerkzaamheden. 
Het schip van het nieuwe 
kerkgebouw krijgt steeds 
meer vorm. Links is te zien 
dat de nieuwe pastorie al 
is voltooid. De foto geeft 
een prachtig uitzicht op het 
Lindenplein. Het Hof van 
Holland (witte voorgevel) 
in de Voorstraat is duidelijk 
zichtbaar.

Stond de toren op instorten?

Het plaatsen van 
de weerhaan annex 
bliksemafleider 
vond in vroeger 
dagen zonder enige 
veiligheidsmaatregelen 
plaats. Hoogtevrees kende 
men niet.

In 1926 werd een geheel 
nieuw beeld van Sint-
Jeroen vervaardigd in 
het atelier van Cuypers 
in Roermond. Het beeld, 
dat ruim twee ton woog, 
moest op de voorgevel 
worden getakeld. Op 
de voorgrond zijn links 
aannemer W.P. de Vreede 
en een opzichter, rechts 
pastoor Borsboom en 
kapelaan Hesp te zien. 
Het beeld dat f 650,- 
kostte, was bijeengebracht 
door kleine giften in de 
offerbus.

Na de heropening in 1926 
De foto hier rechtsbo-

ven is gemaakt kort na de 
heropening van het gebouw 
in 1926. De foto laat nu 
zien hoe de kerk volledig in 
neogotische stijl (herken-
baar aan de slanke zuilen 
en spitsbogen) is opgetrok-
ken. De hallenkerk telde nu 
driehonderd zitplaatsen. De 
totale lengte van de gehele 
kerk bedroeg 49 meter, ter-
wijl die van de gewelven 16 
meter bedroeg.

Er is nog sprake van 
eenvoudige kruiswegstaties. 
In de jaren daarna zou over 

een reeks van jaren nieuwe 
kruiswegstaties, ontworpen 
door Jan en Kees Dunsel-
man, worden geplaatst.

In de naoorlogse jaren 
werden op de achterwand 
van het schip schilderingen 
door Cor van Geleuken zoals 
‘Het Laatste Oordeel’ en op 
de zangerstribune voorstel-
lingen van o.a. koning David 
en paus Gregorius aange-
bracht. In de jaren vijftig 
van de vorige eeuw werden 
de lampen vervangen door 
kroonluchters, ontworpen 
door de Noordwijkse kunst-
smid Theo Boot.

Interieur met de tijd mee
In de jaren tachtig van de 

vorige eeuw is het interieur van 
de kerk, vergeleken met de foto 
hierboven, aanzienlijk verfraaid. 
Aan de andere kant was ook 
het een en ander verdwenen. 
Als gevolg van veranderingen 
in de liturgie sinds Vaticanum 
II maakten preekstoel en 
communiebanken plaats voor 
een geheel nieuw liturgisch 
centrum. Alle wanden waren 
inmiddels licht geverfd. 
De zuilen werden groen 
geschilderd, een kleur die de 
kerk in de loop der jaren steeds 
donkerder zou maken.

Instortingsgevaar
Een beeld dat velen in Noord-

wijk zich nog zullen herin-
neren. In 2000 kwam vanuit 
de gemeente vrij plotseling de 
waarschuwing dat de kerktoren 
van de RK St. Jeroenskerk op in-
storten stond. Het gebied rond 
de toren mocht door niemand 
worden betreden. Al snel bleek 
dat dit alarmsignaal overdreven 
was; de bewoners van de omlig-
gende huizen konden weer 
terugkeren. Niettemin werd 
in de toren, in afwachting van 
een definitieve restauratie, een 
voorlopige versteviging aange-
bracht

De restauratie van de 
toren kwam in de zomer 
van 2003 gereed
Al vanaf de voltooiing van 

het kerkgebouw in 1926 prijkte 
op de torenspits een kruis. 
Piet Droog plaatste destijds dit 
kruis voor de somma van f 25,- 
op de toren.

In 2003 functioneerde de 
verlichting op het kruis al lan-
ge tijd niet meer. Ook dit werd 
nu aangepakt: twee hoogwer-
kers zijn met assistentie van 
een hoge kraan bezig met het 
bevestigen van het kruis op 
de torenspits. Geen karweitje 
voor iemand met hoogtevrees. 

Bronnen:
De RK kerk van Sint-Jeroen. Onze Kerk 
100 jaar I-II-III (in 1994 uitgegeven 
t.g.v. het honderdjarig bestaan van het 
koor van de kerk). Geek en Anneke Slats, 
Beelden uit de parochie van Sint-Jeroen, 
CD en tekstboekje, september 2004.

➤In 1925 werd 
de kerk in neogotische 

stijl opgetrokken

Piet Droog plaatst het kruis.

1925: de grote uitbreiding
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Straatnaamkeuze 
bijna een wetenschap

d e  H I Sto r I e  K l I N Kt  d o o r 

Het Straatnamenboek van Noordwijk van de hand van Ton 

Meijer staat in de boekenkasten van alle Noordwijkers die iets 

hebben met de historie van Noordwijk. Want, zoals Ton zelf in 

de inleiding van dit boek schrijft: ‘De Noordwijkse historie is 

voor een groot deel óók in de straatnaamgeving vastgelegd’.  

In vroeger tijden was er niets geregeld rond 
de naamgeving van wegen en straten. Sommige 
kregen een naam die sloeg op de functie, status 
of de plek waar de weg naar toeliep. Herenweg, 
Voorstraat en Zeestraat zijn daarvan voorbeel-
den.

In de Gemeentewet van 1851 werd verordon-
neerd dat gemeenten hun gebied moesten 
indelen in wijken. In Noordwijk resulteerde dat 
in een wijk A (Noordwijk-Binnen) en een wijk 
B (Noordwijk aan Zee) De huizen in die wijken 
kregen nummers die doorliepen van de ene 
straat in de andere. Voor mensen van buiten de 
gemeente kon dat nog wel eens een ingewikkeld 
zoekplaatje zijn.

Burgemeester van Limburg Stirum 
startte met straatnamen 
Maar in 1886 vond de toenmalige burge-

meester Mr. Hendrik van Limburg Stirum. 
dat Noordwijk zich moest aansluiten bij de                               

systematiek  die in veel steden, waaronder       
Amsterdam, al lang werd toegepast: het geven 
van namen aan straten en nummers aan de 
daaraan gelegen huizen. En zo besliste de raad 
in een tweetal vergaderingen. Daarbij ging een 
aantal oude benamingen van straten en stegen 
verloren, die overigens later voor een deel weer 
zijn teruggekeerd. Voorbeelden daarvan zijn 
de Losplaatsweg (was Nieuwe Losplaatsweg), 
het Dompad (was Groote Kerkhofpad), en de 
Herenweg (was Voorweg).

De historie klinkt door 
In Noordwijk heeft er eigenlijk altijd wel 

een voorkeur bestaan om de historie te laten 
doorklinken in de naamgeving van straten. Dat 
blijkt overduidelijk uit de lijst met meer dan 300 
straatnamen die Noordwijk kent. En dat histo-
risch besef is er nog steeds, vertelt Mike  Gans 
van de Gemeente Noordwijk, die de procedure 
van het geven van straatnamen in Noordwijk 
coördineert. Goede voorbeelden daarvan zijn 
het toekennen van de naam Jeroensplein aan 
het plein, gelegen tussen de Oude Jeroenskerk 
en het Gemeentehuis, en  het omdopen van het 
Lüschenplein (parkeerplein achter de Kerk-
straat) in het Kloosterplein, vanwege het feit dat 
op die plek vroeger een klooster heeft gestaan. 

uitstapje naar zee
Een bewijs van hoe afgewogen een straat-

naam wordt gekozen is de naamgeving van een 
klein nieuw straatje, zijstraat van de Piet Hein-
straat op het oude terrein van de Chr. MAVO 
aan de Duinweg. Het eerste idee was om deze 
straat Harmen de Boerstraat te noemen, naar 
de onderwijzer die op het Stijntjesduin  kinde-
ren de Noordwijkse flora uitlegde. Maar omdat 
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Willem Baalbergen 
in ‘Moby Dick’ aan 
de Schoolstraat.

Ton Meijer voor 
‘Noordwijk in Beeld’ 
aan de Kerkstraat.

Samenwerking tussen Noordwijk en Noordwijkerhout
Noordwijk en Noordwijkerhout zijn qua oppervlakte min of meer 
gezwaluwstaart. Mike Gans herinnert zich nog dat bij de verkiezingen 
voor de gemeenteraad een aantal jaren geleden op het Sancta Maria-
terrein diverse mensen zich bij het verkeerde stembureau meldden, 
omdat volstrekt onduidelijk was wat nu Noordwijks of Noordwijkerhouts 
grondgebied was. Het schijnt allemaal te zijn opgelost.
Gelukkig is de samenwerking tussen beide gemeenten inmiddels zodanig 
dat een straat niet opeens een andere naam krijgt als die in een andere 
gemeente doorloopt. Op het terrein, waar in de nabije toekomst woningen 
worden gebouwd en dus ook nieuwe straatnamen moeten komen, vindt de 
naamgeving door beide gemeenten in onderling overleg plaats. Of dat in de 
toekomst vergissingen bij het stemmen voor de gemeenteraad voorkomt is 
daarmee nog niet zeker. Dat pleit voor fuseren, zou je kunnen zeggen.

deze naam vrijwel geen herinneringen meer oproept, is 
gekozen voor De Lighof. 

Deze naam verwijst naar de functie die het terrein in 
de jaren’20 van de 20ste eeuw kreeg. Toen werd er een 
Groene Kruis Lighal gevestigd voor jeugdige TBC-pati-
entjes, die een ligkuur in de buitenlucht nodig hadden. 

Hoe het in Noordwijk georganiseerd is
Het geven van straten en namen is meer dan een 

naam bedenken en vervolgens naambordjes plaatsen. 
Er is zelfs een hele procedure voor.
Uitgangspunt is de wet BAG (Basis Administratie 

Gebouwen), waarin staat dat alle straten en openbare 
ruimten in Nederland moeten worden benoemd en dat 
huizen en gebouwen moeten worden genummerd. 

In Noordwijk is er een gemeentelijke werkgroep 
‘Naamgeving Openbare Ruimten’, die op basis van plan-
nen voor de bebouwing van de openbare ruimte aan de 
slag gaat. De groep bestaat uit Ton Opdam van de afde-
ling Vergunningen, Peter Melet die de nieuwe straten 
letterlijk in kaart brengt en Mike Gans die de nota met 
de nieuwe naam of namen voorbereidt voor het college 
van B&W en het hele proces van naamgeving begeleidt. 

Voorbeelden uit Boechorst 
Naast de voornoemde werkgroep zijn er externe 

deskundigen, die samen met de ambtelijke werkgroep 
de adviescommissie ‘Straatnamen’ vormen. De externen, 
Willem Baalbergen, Ton Meijer, en zo nodig nog ande-
ren, doen suggesties voor het geven van straatnamen. 

Zo heeft Herman Schelvis, kenner van de Noordwijk-
se geschiedenis bij uitstek, uit het archief oude namen 
opgediept die zijn gebruikt in Noordwijks jongste wijk 
Boechorst.

Ter hoogte van het bouwplan voor deze wijk liep 
voorheen een pad vanaf de Schiestraat het land in en 
dit pad werd in het vroegere kadaster aangeduid als het 
Tamarijnslaantje. Genoemd naar een van de tuinlie- ➤

Aan de Piet Heinstraat komt ‘De Lighof’.

De werkgroep Naamgeving Openbare Ruimten 
met v.l.n.r.: Mike Gans, Peter Melet en Ton Opdam.



Kernpunten

KernpuntenKernpuntenKernpunten

KernpuntenKernpuntenKernpunten

KernpuntenKernpuntenKernpunten

KernpuntenKernpunten

22

BurgeMeeSter BoNNIKe doopte
Zelf Het NAAr HeM geNoeMde pleIN

Het is besmettelijk gebleken. Het fotomo-
mentje. Bij een eenvoudige bijeenkomst 
zorgen dat er pers aanwezig is en in de 
houding gaan staan om voor de eeuwig-
heid te worden vastgelegd. Een promotie-
dame in het toeristische circuit is er ooit 
mee begonnen. Lang geleden, in een tijd 
dat het nog niet zo gebruikelijk was. Bijna 
wekelijks vulde zij met een stralende lach 
de regionale en lokale bladen. Volgens 
zeggen om Noordwijk te promoten. Een 
voormalig burgemeester ging nog verder 
en maakte er zijn dagelijks werk van.
Landelijke bladen werden ingezet maar 
ook alle huis-aan-huisbladen ontkwamen 
er niet aan. Bij iedere gelegenheid, al of 
niet met lokale notabelen, een staatsie-
foto. Zijn collega’s in het bestuurlijk col-
lege van de gemeente bleken uiterst ge-
interesseerd en al gauw ontstond er een 
soort competitie. Welke politicus haalt de 
meeste voorpagina‘s? En nu, heden ten 
dage, lijkt het fotovirus zich nog verder in 
Noordwijk te verspreiden. 
Waar zou dit toch goed voor kunnen zijn? 
Helpt het echt? Is het goed voor het dorp 
als de wethouder, bij de wijkvereniging 
te gast, wordt ingezet voor het fotomo-
mentje. Vinden leden het echt belangrijk  
wanneer bestuursleden de publiciteit 
zoeken via  een mooi plaatje in de krant? 
Is Noordwijk meer toeristen gaan trekken 
door veel foto’s van de eerste burger in 
toch voornamelijk de lokale kranten? Het 
lijkt me niet. Daarnaast vraag ik me af of 
kiezers het waarderen wanneer politici te 
pas en te onpas op de foto gaan.
Of is het tijd nemen voor fotomomentjes 
verloren tijd? Kunnen de uren die daaraan 
worden besteed beter worden benut? Ik 
zou het wel denken. Maar ik twijfel. Poli-
tici zijn wel bijzondere burgers, maar toch 
niet alleen maar dol op fotootjes omdat 
die zo leuk staan in het plakboek. Het zal 
toch zeker wel een doel hebben. Het zal 
toch wel bewezen nuttig zijn. Of is  het 
toch, zoals boze tongen fluisteren, slechts 
ijdelheid. Wie het weet mag het zeggen.

Willem ter Linden.

Fotomomentje

den op Offem die aldaar bouwland had en er ook moet heb-
ben gewoond.  De namen Peterhof en de Hagen  stammen uit 
historische stukken waarin deze namen sloegen op percelen in 
het gebied dat als Boechorst bekend stond. Boechorsthof is na-
tuurlijk direct naar dat gebied genoemd. De naam Biezenland is 
afkomstig van een kavel wei- of hooiland in de Zuidbroek, welke 
naam verwijst naar de ‘Zuidbroucker Watering’, een watering 
die in het verleden de grens tussen de ambachtsheerlijkheden 
Noordwijk en Offem vormde. 

Ambachtsgeest was oorspronkelijk een perceel geestland aan 
de Gooweg. Bergweg is een oude benaming voor de Bronsgees-
terweg en Overbeek herinnert aan een partij land gelegen ‘over 
de Dinsdagse Wetering’.

welke instanties moeten ingelicht worden? 
De BAG beheert een database met alle straatnamen en num-

mers van Nederland. Die wordt dus het eerst geïnformeerd over 
de nieuwe straten. Dan volgen de kaartenproducenten, navi-
gatiesysteemleveranciers, routeplan-organisaties (o.a. ANWB). 
Daarnaast ook de Nutsbedrijven voor de aansluitingen en Post 
NL voor het toekennen van een postcode. Tenslotte moet de 
straat ook bekend zijn bij de hulpdiensten; Politie, Brandweer en 
het Ambulancevervoer.

De ‘eeuwige’ van de mortelstraat
Overal ter wereld worden straten, pleinen,boulevards, bruggen 

en wat niet al, genoemd naar personen. Noordwijk vormt daarop 
geen uitzondering. Maar, zegt Mike Gans, in principe noemen 
wij in Noordwijk geen straten naar nog levende personen, m.u.v. 
leden van het Koninklijk Huis. 

Het is maar goed dat hij dat kleine voorbehoud maakt, want 
op deze regel zijn toch wel wat uitzonderingen gemaakt. 

Zo kreeg in 1949 oud-burgemeester van de Mortel al tijdens 
zijn leven de van de Mortelstraat als ‘eeuwig’ aandenken aan zijn 
burgemeesterschap en doopte burgemeester Bonnike in 1988 
zelf het naar hem genoemde plein in het Vinkeveld. 

Huis ter Duin brand
Heel bijzonder was de vernoeming van een drietal straten in 

de wijk Boechorst naar de drie brandweerlieden die omkwamen 
bij de brand in Huis ter Duin van 22 jaar geleden. Twee van de 
drie weduwen waren aanwezig bij de onthulling van de Jan de 
Ridderstraat, Gerrit Heeringastraat en Nico Steenvoordenstraat.

➤
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Word lid en steun het dorpsgezicht van Noordwijk-Binnen
Voor slechts  € 15.- per jaar steunt u de 

“Vereniging De Oude Dorpskern” en helpt 
u het dorpsgezicht te behouden en de 

leefbaarheid te versterken. Geef u 

op per e-mail aan ledenadministratie@
deoudedorpskern.nl of ga naar de website 
www.deoudedorpskern.nl en vul daar het 
inschrijfformulier in.


