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De najaarslezing is inmiddels in Noordwijk een goede en 
waardevolle traditie geworden. Het is elke keer verbluffend 
te constateren hoe rijk en divers het historische verleden 
van Noordwijk is en hoezeer de geschiedenis van Noordwijk 
verweven is met de regionale en nationale geschiedenis.

De najaarslezing 2008 werd gegeven door de heer H. Verkade, 
een van de steunpilaren in het ontsluiten en vitaal hou-
den van de Noordwijkse geschiedenis. Zijn kennis over de 
Noordwijkse geschiedenis en zijn vermogen om die over te 
brengen dwingt veel respect af. Zo ook met de najaarslezing 
2008. Op basis van indrukwekkend kaartmateriaal werd door 
de heer Verkade een boeiende schets gegeven van de histori-
sche ontwikkeling van Noordwijk, ook afgezet tegen ontwik-
kelingen elders, en werden door hem op een levendige wijze 
de vele historische kaarten van Noordwijk toegelicht en in 
hun geschiedkundige kader geplaatst.

Noordwijk kan trots zijn op zijn historie en zich gelukkig 
prijzen met inwoners als de heer Verkade, die de historie op 
zo’n wervende wijze levend weet te houden.

fiH.H.M. Groenfl
fiBurgemeester   

N

De vereniging De Oude Dorpskern is niet meer weg te 
denken uit Noordwijk-Binnen, getuige het feit dat de 
vereniging al 25 jaar actief is binnen ons mooie beschermde 
dorpsgezicht. Onze vereniging staat voor de belangen 
van bewoners en ondernemers binnen dit gebied. Ook de 
gemeente heeft dit kennelijk goed begrepen want heel 
Noordwijk-Binnen werd gelijktijdig op de schop genomen; 
het was alleen nog bereikbaar voor kenners. Uiteraard heeft 
dat een speciale bedoeling gehad: Noordwijk-Binnen moet  
in ons lustrumjaar weer als herboren uit de strijd komen na 
alle brekingen en verbouwingen! 
 Voor de ondernemers en hun bedrijven in de Kerkstraat 
was 2010 een rampjaar en het ziet er nog niet naar uit 
dat hierin op korte termijn verandering komt. Dit hangt 
ondermeer samen met de plannen voor betaald parkeren op 
het Kloosterplein. Iets wat weliswaar in 2004 is overeenge-
komen tussen de gemeente en het NOV, maar waarbij zeker 
nu, gesproken kan worden van voortschrijdend inzicht. 
Het bestuur van De Oude Dorpskern is  van mening dat er 
eerst een totaalplan voor het hele gebied  moet komen voor 
wat betreft parkeren en verkeerscirculatie. Om daarmee de 
leefbaarheid en bereikbaarheid voor bewoners, bedrijven 
en consumenten weer aantrekkelijk te maken. Op grond 
daarvan kan gekeken worden of betaald parkeren past bin-
nen Noordwijk-Binnen, waarbij rekening gehouden moet 
worden met de ons omringende gemeentes waar dit  niet het 
geval is. Om te voorkomen dat de koopkracht afneemt en er 
een zwak winkelcentrum in Noordwijk-Binnen achterblijft. 
Wij staan een  Noordwijk-Binnen voor waar mensen graag 
wonen en winkelen.  
 Dit nummer van Kernpunten is wel heel bijzonder omdat 
onze Noordwijkse historicus Hein Verkade zijn medewer-
king heeft verleend om zijn najaarslezing van 2008 integraal 
in dit nummer van  kernpunten op te laten nemen. Wij wil-
len  hem dan ook langs deze weg nogmaals extra bedanken 
voor het feit  dat hij toestemming heeft verleend voor het 
plaatsen van zijn kopij in dit nummer van Kernpunten.

Gerard van Stijnfl

fiVoorwoord 
 burgemeester 
Groenfl

fiVan de 
fiVoorzitter
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fiVan de
 fiRedactie

In Kernpunten 75 vermeldde het colofon dat het om een 
‘speciale bewaareditie’ ging. Het huidige nummer – vooral 
gewijd aan de najaarslezing in 2008 van Hein Verkade – is 
niet zozeer een bewaarnummer als wel een ‘gooi-me-niet-
bij-het-oud-papiernummer’. Mocht u het niet willen bewa-
ren – niet verplicht deze keer – gooi het dan vooral niet bij 
het oud papier, maar breng het bij Moby Dick in de School-
straat!  Van Alkmaar tot Voorburg verwachten wij belangstel-
ling voor dit nummer. Belangstelling bij niet-Noordwijkers 
die ook in een geestranddorp blijken te wonen (onder meer 
Haarlem en Den Haag!), maar die in de regel geen lid zul-
len zijn van De Oude Dorpskern in Noordwijk. Gezien de 
beperkte oplage van Kernpunten zijn deze geïnteresseerden 
uiteindelijk toch vooral aangewezen op de ‘afdankertjes’ 
van onze leden. We hebben nog even gedacht over statiegeld, 
maar bij een tijdschrift is dat ook weer wat ongebruikelijk.
 Maar bewaren mag natuurlijk wel. Het is tenslotte een 
mooi verhaal voor wie in de geschiedenis van Noordwijk is 
geïnteresseerd. Of in de geschiedenis van Heiloo, Alkmaar, 
Bergen, Haarlem, Spaarnwoude, Lisse, Hillegom, Voorhout, 
Noordwijkerhout, Oegstgeest, Voorschoten, Den Haag, Rijs-
wijk of Voorburg.
 Wij danken de gemeente Noordwijk voor de welwillende 
samenwerking bij de totstandkoming van dit nummer. Ook 
danken wij Hein Verkade. Het omzetten van een gesproken 
lezing naar een gedrukt verhaal is veel werk. Hein heeft er 
nogmaals veel tijd in gestoken om de historie van Holland en 
Noordwijk toegankelijk te maken.

De redactie van Kernpunten,

fiDorine Holmanfl
fiPaul de Mooij
fiKees Verweij

fiUitnodiging najaarslezing 2010

fiVrijdag 26 november om 20.00 uur
in de Oude Jeroenskerkfl

fiMenko Wiersemafl

fiDe Blaarkop, de koe die de Bollenstreek 
 def  initief  veranderde; een fascinerende 
zoektocht in de tijd naar de Blaarkop die 
aan de basis stond van de moderne veeteelt 
en de bio-industrie 

De najaarslezing 2010 wordt georganiseerd door vereniging 
De Oude Dorpskern in samenwerking met de gemeente 
Noordwijk op vrijdag 26 november om 20.00 uur in de Oude 
Jeroenskerk. U bent van harte uitgenodigd om deze lezing 
bij te wonen. Na af  loop is er gelegenheid om na te praten 
met een hapje en een drankje.
 Een waarschuwing vooraf: U loopt deze keer het risico om 
met de neus in de boter te vallen!
 Meer over deze lezing vindt u op bladzijde 23
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De redactie van Kernpunten heeft mij gevraagd om mijn najaarslezing  
van 2008 in de Oude Jeroenskerk op papier te zetten. Het schrijven van een 
stuk met beperkte lengte, is een ander verhaal dan het op schrift zetten van 
een lezing. Vanwege de beperkte ruimte konden niet alle foto’s uit de pre-
sentatie geplaatst worden. Ik ga er echter vanuit dat de strekking nog steeds 
hetzelfde is.

Inleiding
Omdat vrijwel niets van de ruimtelijke inrichting uit de Ro-
meinse tijd is overgebleven, behalve de aanleg van de Vliet 
tussen de Oude Rijn en de Schie, beperk ik mij tot een ruim-
telijke verkenning in de middeleeuwen. In de daaropvolgen-
de eeuwen is er voortgeborduurd op wat in de middeleeuwen 
is ontwikkeld; dat valt buiten het bestek van dit stuk. 
 In de middeleeuwen is in Holland de basis gelegd voor de 
ruimtelijke ordening zoals wij die nu kennen. Pas vanaf de 
tweede helft van die middeleeuwen is er enig bronmateriaal 
beschikbaar gekomen, maar kaartmateriaal is helaas nauwe-
lijks voorhanden. Ik hoop dat mijn lezing een duwtje in de 
rug mag vormen voor verder onderzoek, want de ruimtelijke 
ontwikkeling van de duinstreek is slechts spaarzaam onder-
zocht. Dit in tegenstelling tot gebieden in het oosten en noor-
den van Nederland, en dat terwijl de wereldberoemde streek 
die Holland heet juist hier in de duinstreek zijn wortels heeft.

Het ontstaan van strandwallen en strandvlakten
Na het pleistoceen, de periode van de grote ijstijden, start 
zo’n tienduizend jaar geleden het holoceen. Op dat moment 
staat de zeespiegel veel lager dan tegenwoordig en is het hele 
Noordzeegebied een droge toendra. In het holoceen begint 
een periode van opwarming met een stijging van de zeespie-
gel tot gevolg. Op een gegeven moment breekt de zee door het 
Nauw van Calais, en komen door de gewijzigde zeestroming 
grote hoeveelheden zand in beweging. Langzamerhand wor-
den de strandwallen gevormd. Eenmaal boven de zeespie-
gel uitgekomen deed de wind het verdere werk en vormde 
de oude duinen op die strandwallen. Daar waar rivieren de 
Noordzee in stroomden, ontwikkelden zich geen strandwal-
len, zoals bij de monding van de Oude Rijn. De lager gelegen 
strandvlakten tussen de strandwallen waren vochtig waar-
door zich een dunne veenlaag kon ontwikkelen. – Dit viel 
echter in het niet bij het enorme veenpakket dat zich ten 
oosten van het strandwallenlandschap tot aan de Utrechtse 
Heuvelrug vormde. Dit gebied staat op dit moment bekend 
als het Groene Hart. – Op één van die strandwallen is in de 
vroege middeleeuwen Noordwijk ontstaan. Gedurende de 
middeleeuwen bleef de zeespiegel stijgen en versnelde zelfs 
rond het jaar 1000. Geholpen door zeespiegelrijzing, vele stor-
men en ontbossing sloegen de buitenste strandwallen weg en 
al dat zand woei over het bestaande land. Hieruit werden de 
veel hogere jonge duinen gevormd. In de late middeleeuwen 
ontstond daarop het dorp Noordwijk aan Zee.

fiHet dorp (stad?) Noordwijk in de middeleeuwenfl        
een ruimtelijke verkenning

door Hein Verkade
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 De basis voor f iguur 1 is een geologische kaart waarop 
structuren en lagen in de ondergrond worden aangegeven. Op 
deze kaart zijn de strandwallen met de oude duinen oranje 
gekleurd. Deze rijen worden onderbroken door de Oude Rijn. 
In het geel zien we de jonge duinen. Goed is te zien dat hun 
komst de Oude Rijn deed verzanden. Tussen de strandwal-
len liggen de laaggelegen strandvlakten. In de rustigste delen 
ver van de Rijn kon ongestoord een veenlaag worden gevormd, 
deze zijn bruin gekleurd. Richting de Rijn komen de vlak-
ten steeds meer onder invloed van de rivier te staan. Tijdens 
overstromingen werden steeds vaker kleilagen afgezet, deze 
zijn grijsblauw gekleurd. De afwatering van de strandwallen 
en vlakten loopt via veenstroompjes die het water richting de 
Rijn afvoeren.
 In de vroege middeleeuwen zijn de jonge duinen nog niet 
gevormd en strekt het strandwallencomplex zich meer weste-
lijk uit (f ig. 1). Toen de Romeinen vertrokken en onze streek 
door de stijging van de zeespiegel vernatte, raakte de duin-
streek grotendeels ontvolkt.

De ontwikkeling van het geestranddorp als nederzet-
tingsvorm op de strandwallen
De eerste bewoners van De geesten

Vanaf circa 600 na Christus vestigden zich nieuwe bewoners 
rond de riviermonden langs de Hollandse kust. Zij verhuis-
den vermoedelijk regelmatig voordat zij uiteindelijk een per-
manente woonplaats vonden. De nieuwe bevolking bestond 

f  ig. 1  Geologische kaart met het landschap rond de monding van de Oude 
Rijn. Ca. 600-900 na Chr.

f  ig. 2  Geologische kaart met landschap rond Noordwijk.
Ca. 850-1200 na Chr. 
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vooral uit boeren die de gronden rondom de nederzettingen 
bewerkten. De strandwallen die in cultuur werden gebracht 
noemen we geesten. In de periode die volgde ontdekten de 
boeren dat de gunstige plekken om gewassen te verbouwen 
en weiden voor het vee aan te leggen, juist op de grens van de 
strandvlakte en strandwallen lagen. Geleidelijk vestigden de 
boeren zich def initief langs die lijnen (f ig. 2). Ook ontston-
den langzamerhand paden en wegen die de nederzettingen 
en hoeves met elkaar verbonden. De wegen langs de neder-
zettingen waren het belangrijkst en openbaar. De wegen wer-
den veelal heerweg genoemd. De paden langs de boerderijen 
waren vooral particulier en werden door de geburen onder-
houden. De wegen kregen dan ook namen als bijvoorbeeld 

‘Buurweg’. Mogelijk volgden de eerste verbindingen tussen de 
heer- en buurwegen de dalen in de oude duinen. Deze liepen 
door de heersende windrichting meestal van zuidwest naar 
noordoost.
 Hoewel er verschillende inzichten zijn over de vorming 
van de boerderijen en nederzettingen denk ik dat de neder-
zettingen rondom de riviermonden het oudst zijn en dat de 
nieuwe dorpen die verder van de riviermonden liggen mis-
schien wel vanuit de verspreide boerderijen zijn ontstaan en 
een enkele mogelijk pas na de stichting van een parochiekerk.
 Rond de negende eeuw zijn vermoedelijk de eerste kerkjes 
gesticht. Ook dit lijkt in eerste instantie in de dorpjes rond 
de riviermonden gebeurd te zijn. Deze eerste kerkjes waren 
van hout. Hun opvolgers werden uit tufsteen opgetrokken, 
waarvoor onder andere puin werd gebruikt dat stamde uit de 
Romeinse tijd. Ook in de fundering van de tufstenen voor-
ganger van de Oude Jeroenskerk zijn steenfragmenten uit de 
Romeinse periode gevonden.
 Zoals eerder aangegeven werden in de tweede helft van 
de middeleeuwen de jonge duinen gevormd. Deze vorming 
maakte dat gebieden die in cultuur waren gebracht over stoven 
raakten. Bewoners verlieten het gebied. Hoewel veel niet dui-
delijk is, zijn er door Paul Schaap uit Noordwijk vondsten ge-
daan die mogelijk verband houden met deze ontwikke lingen. 
Hij heeft langs het Vinkelaantje resten gevonden van vermoe-
delijk boerderijen uit de elfde eeuw. Ook vond hij in de rich-
ting van de Van de Berghstichting aanwijzingen die duiden 
op een nederzetting uit de zevende eeuw. Zou hier dan het 
mysterieuze Osprehtashem hebben gelegen? In zeer oude ge-
schriften wordt Osprehtashem samen met Northa, het hui-
dige Noordwijk, genoemd. Niemand weet tot op dit moment 
waar Osprehtashem heeft gelegen, maar waarschijnlijk wel in 
de buurt van Northa. De naam Northa doet vermoeden dat 
Osprehtashem ten zuiden hiervan heeft gelegen (f ig. 2).
 Opvallend is dat die veranderende gebieden ook vandaag 
nog te zien zijn. Wanneer we de ingang van de Oude Jeroens-
kerk goed bekijken, zien we dat die lager ligt dan de om-
geving. Het is zeer onwaarschijnlijk dat dit opzet is geweest. 
Nee, het is wel mogelijk dat de toren van de kerk, verreweg 
het oudste nog bestaande gebouw in Noordwijk, de verstui-
vingen letterlijk heeft meegemaakt, waardoor de ingang lager 
kwam te liggen. Andere oude kerken die verder van de kust af 

liggen kennen dit fenomeen niet en liggen tot op de dag van 
vandaag vaak hoger dan de omgeving.
 Een andere aanwijzing dat de kustafslag en vorming van 
de jonge duinen veel veranderde, is het ontbreken van veel 

‘west-namen’ langs de Nederlandse kust. Terwijl de ‘oost-
namen’ nog steeds bestaan zijn hun westelijke tegenhangers 
allemaal in de oprukkende zee of onder de jonge duinen ver-
dwenen. Westkapelle is een opvallende overlevende, maar dat 
ligt tegenwoordig als een vooruitgeschoven post in de Noord-
zee (f ig. 3).
 Doordat de jonge duinen een iets andere richting kregen, 
kon het kwelwater in de strandvlakte ten noordwesten van 
Noordwijk steeds moeilijker worden afgevoerd. Een nieuwe 
afvoer werd, al dan niet met menselijk hulp gevonden ten 
zuiden van Noordwijk, het dan laagste deel van de strand-
wal. Ten zuiden van Noordwijk stroomde het water nu eerst 
in noordelijke richting via de Boekersloot weg (f ig. 4). Door 
het nieuwe afwateringspatroon kwam er een nieuwe verbin-
ding tussen de Buurweg en de Heerweg tot stand, de huidige 
 Douzastraat.
 Op de nieuw ontstane duinen vestigden zich vissers die via 
de Oude Zeeweg en Pickéstraat contact hielden met de rest 
van de bewoonde wereld. Zo komen langzamerhand de con-
touren van het huidige Noordwijk in beeld (f ig. 2).

 (schier)eilanD  west-Dorpen oost-Dorpen

 Schiermonnikoog ?  Oosterburen
 Vlieland  ?  Oost-Vlieland
 Texel   ?  Oosterend
 Wieringen  Westerland Oosterland
 Voorne   ?  Oostvoorne
 Walcheren  Westkapelle Oostkapelle
 Zeeuws-Vlaanderen ?  Oostburg

f  ig. 3  Verdwenen west-dorpen.

f  ig. 4  De Boekersloot in Noordwijk vanuit het noorden.
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spaarnwouDe

Natuurlijk zouden we wel eens willen weten hoe Noordwijk 
er zo’n duizend jaar geleden uit zag. Dit beeld wordt nog het 
dichtst benaderd in Spaarnwoude, een dorp waar de ruim-
telijke ontwikkeling sinds die tijd vrijwel heeft stilgestaan. 
Spaarnwoude is gelegen op de oudste en smalste strandwal. 
Het is geheel omsloten door natte veengebieden en kon zich 
daardoor nauwelijks verder ontwikkelen. Plaatsnamen op de 
strandwal eindigen op –hout, die in het veengebied op –wou-
de. Spaarnwoude ligt nog net op het strandwalletje.
 Bij het zien van de foto moet u de ogen eens luiken en zich 
voorstellen dat u in het smalle deel van de Voorstraat staat 
en kijkt in de zuidelijke richting, langs een kronkelig zand-
pad zoals in f iguur 5. Het dorpsgebied ligt duidelijk hoger 
dan de omgeving waar verspreid boerderijen op staan. Als 
we de huidige bebouwing langs de Voorstraat wegdenken, 
kijken we rechts tegen het koor van de Oude Jeroenskerk 
aan. Op deze zelfde plaats staat het minikerkje van Spaarn-
woude. Natuurlijk is de bebouwing van Spaarnwoude in de 
loop der tijden vernieuwd, maar de ruimtelijke indeling is 
puur  middeleeuws. Dit unieke landschap heeft de provincie 
Noord-Holland ertoe gebracht geheel Spaarnwoude tot aard-
kundig monument te benoemen, het eerste in heel Neder-
land. Inmiddels kent Noord-Holland 17 aardkundige monu-
menten. Ter vergelijking: Zuid-Holland kent deze vorm van 
bescherming van het landschap niet eens!

f  ig. 5  Spaarnwoude vanuit het noorden.

f  ig. 6  Moederkerken (in rood aangegeven) en dochterkerken (wit) volgens 
het charter van 1063 en de Echternachse visitatielijst.
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verspreiDing van  De neDerzettingen

De strandwallen behoren tot de vroegst bewoonde streken van 
westelijk Nederland. Vanuit de riviermonden zijn eerst de 
strandwallen in noordelijke en zuidelijke richting bewoond 
geraakt. Een aanwijzing hiervoor is dat de oudste parochies 

 – ‘moederkerken’ – rond de riviermonden liggen. De jongere 
parochies – ‘dochterkerken’ – liggen veelal verder weg van de 
riviermonden (f ig. 6). Vanuit de  strandwallen zijn vervolgens 
de jonge duinen ten westen en de veengebieden ten oosten 
hiervan gekoloniseerd. Dit is tegenwoordig nog goed na te 
gaan in de oude plaatsnamen op strandwallen en daarvan af-
geleide plaatsnamen langs de kust en in de veengebieden.

het geestranDDorp als neDerzettingsvorm

Figuur 7 toont mooie plaatjes van Noordwijk, Voorschoten en 
Rijswijk; de overeenkomsten zijn frappant. In Voorschoten is 
de markt nog steeds op de plaats waar in de middeleeuwen 
ook in Noordwijk de markt was, namelijk op het brede deel 
van de Voorstraat. Let eens op de positie van de kerk, die staat 
in beide dorpen op ongeveer dezelfde plaats in het dorp. De 
gesnoeide lindebomen maken de overeenkomst met Noord-
wijk wel heel gelijkend. Dan Rijswijk. Ook hier is de gelijke-
nis met Noordwijk overduidelijk. Weer is de positie van de 
kerk hetzelfde, maar ook die van de dorpspomp, kenmerk 
voor een centrale plek in het dorp. Ook vinden we hierbij de 
oude marktplaats. Naast deze overeenkomsten zijn er nog 
meer te vinden. Dat doet de vraag rijzen of er sprake is van 
een nederzettingsvorm die uniek is voor het strandwallen-
landschap?
 Er zijn in Nederland vele nederzettingsvormen bekend. 
Namen als esdorp en terpdorp zullen bij velen bekend in 
de oren klinken. Esdorpen en terpdorpen zijn zeer goed on-
derzocht. Vallen de nederzettingen op de strandwallen dan 
 onder één van deze typen? In het verleden werden ze wel eens 
als onvolledig esdorp bestempeld, maar dat doet geen recht 
aan het specif ieke karakter van de dorpen op de strandwal-
len. Door het onderbrengen bij de esdorpen kregen deze 
dorpen niet de aandacht die ze verdienen. Gelukkig is er 
ooit een geograaf geweest die serieus aandacht schonk aan de 
dorpen in onze streek; dat was Arthur Steegh. In zijn kleine 

f  ig. 7  Frappante gelijkenis tussen Noordwijk en andere nederzettingen in 
het strandwallenlandschap:
linksboven: Voorschoten; rechtsboven: Noordwijk;
linksonder: Rijswijk; rechtsonder: Noordwijk.
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 monumentenatlas van Nederland gaf hij voor het eerst een 
naam aan de nederzettingsvorm op de strandwallen: geest-
randdorp. Deze naam dekt de inhoud voortreffelijk. Dorpen 
die aan de rand van de strandwal – ofwel geest – liggen. Hij 
noemt slechts enkele kenmerken van dit nederzettingstype 
in zijn atlas. Dat is wel logisch in een boekje waarin monu-
menten centraal staan. 
 Arthur Steegh is helaas enkele jaren geleden overleden. 
Dus werd een aantal historisch geografen gebeld of zij iets 
meer konden vertellen. Maar geestranddorp… nee, daar was 
hen niets van bekend; van de ontwikkelingen in het strand-
wallenlandschap sowieso niet trouwens. Het blijkt nog steeds 
een witte vlek. Arthur Steegh heeft het begrip 'geestranddorp' 
dus bijna in zijn graf meegenomen. Dat zou zonde zijn ge-
weest en onrecht doen aan het specif ieke karakter van de dor-
pen op de strandwallen.

KenmerKen van het geestranDDorp

Hoog tijd dus voor de revival van het geestranddorp! Allereerst 
wordt een poging gedaan om alle kenmerken van het geest-
randdorp op een rijtje te zetten. Overigens kan deze lijst na 
wetenschappelijk onderzoek in de toekomst nog bijgewerkt 
worden. Bij deze kenmerken wordt zoveel mogelijk Noord-
wijk, en soms Voorhout als voorbeeld genomen. Een aantal 
kenmerken is in het voorgaande al aan de orde gekomen. Na 
deze opsomming gaan we op stap langs een aantal andere 
geestranddorpen en zullen we met behulp van kaarten en 

f  ig. 8  Huis ‘De Geest’ langs de Gooweg in Noordwijkerhout.

f  ig. 9   Links boerderijen langs de buurweg (Westeinde)  tussen Noordwijk 
en Noordwijkerhout, linksonder 'de Zak'; rechts boerderijen ten noorden 
van Voorhout, rechtsonder 'Klein Bouwlust'.
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foto’s de genoemde kenmerken voor het voetlicht brengen.
 1. De ouderdom. Geestranddorpen zijn ontstaan in de 
vroege middeleeuwen, ongeveer in de periode 600–1000 na 
Christus. De naam geest, de bewerkte strandwal, komen we 
overal tegen. Langs de Gooweg naar Noordwijkerhout staat 
een nieuw huis dat de naam ‘De Geest’ draagt (f ig. 8). Zo ook 
de naam Bronsgeest, een smalle geest direct ten oosten van de 
Noordwijkse geest. Denk in dit verband niet aan de Heilige 
Geestweg naast de Oude Jeroenskerk, want die naam heeft 
een heel andere oorsprong.
 2. Langs beide randen van de geest ligt een ontginningsas 
met boerderijen langs de buitenzijde. Op smalle lage gees-
ten ligt één ontginningsas. Bij de Noordwijkse geest is dit 
nog deels zichtbaar langs de westelijke ontginningsas die 
loopt van de Bronckhorststraat via de Boerenburgerweg naar 
het Westeinde in Noordwijkerhout. Figuur 9 toont links de 
huidige situatie langs het Westeinde met de laatste echt oude 
boerderij – genaamd ‘de Zak’ – die helaas in de tachtiger jaren 
van de vorige eeuw is gesneuveld. De situatie is ten noorden 
van Voorhout wat beter zichtbaar, ook weer aan de westzijde 
van de geest. Figuur 9 laat rechts duidelijk zien dat de boer-
derijen op één lijn langs de grens van de strandwal liggen. 
Een mooi voorbeeld is boerderij ‘Klein Bouwlust’.
 3. De oostelijke ontginningsas ontwikkelt zich tot hoofd-
weg, de zogenaamde heerweg, terwijl de westelijke as een al 
dan niet private secundaire buurweg blijft.
 4. De mogelijk oudste verbinding tussen de buurweg en de 
heerweg zou diagonaal door de oude duinen lopen. Gezien 
de heersende windrichting lopen de wegen door deze dalen 
vooral van zuidwest naar noordoost. Dit type weg noemen 
we hier lijtweg. In Noordwijk is de huidige St. Jeroensweg 
hier een mooi voorbeeld van. Vermoedelijk heeft de oude 
naam Lijtweg bijgedragen aan de nieuwe naam St. Jeroens-

weg. De naam Lijtweg zou dan abusievelijk voor lijdensweg 
zijn aangezien – de lijdensweg die naar het martelveld van 
St. Jeroen leidde. In verschillende plaatsen vinden we ook nu 
nog Lijtwegen, zoals in Oegstgeest, Bergen en Voorburg. In 
de praktijk worden de namen buurweg en lijtweg nogal eens 
verwisseld.
 5. De grenzen tussen de akkers staan loodrecht op de ont-
ginningsassen. De akkers en weiden zijn smal en lang waar-
door we van een strokenverkaveling spreken. Op de eerste 
topograf ische kaart uit het midden van de negentiende eeuw 
zijn de ontginningsassen en de loodrechte strokenverkave-
ling ten noorden van het dorp nog duidelijk terug te vinden. 
Opvallend is dat de route van de lijtweg hier vrij doorheen 
loopt; dit wijst op de mogelijk zeer hoge ouderdom ervan (f ig. 
10).
 6. De hoger gelegen zandgronden op de strandwal worden 
als akkerland gebruikt, terwijl de lager gelegen natte veen-
gronden in de strandvlakte als weiland worden benut. In f i-
guur 9 rechtsboven is links nog steeds weiland te zien en de 
inmiddels afgezande geest is nu als bollenland in gebruik.
 7. De woonkernen liggen langs de heerweg aan de ooste-
lijke rand van de geest. Dit fenomeen vormt de basis van de 
term geestranddorp (f ig. 10).
 8. Opvallend is vervolgens dat de oude parochiekerk 
 meestal op de hoge zijde direct ten westen van de heerweg 
werd opgetrokken. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat 
langs de oostzijde reeds boerderijen en woningen stonden 
ten tijde van de kerkstichting. Zoals overal elders werden zij 
georiënteerd gebouwd waardoor het koor van de kerk direct 
aan de heerweg lag (f ig. 10 en 11).
 9. In veel gevallen deed een verbreed deel van de heerweg 
dienst als marktplaats, vaak in de buurt van de parochiekerk. 
Op de foto van het brede deel van de Voorstraat zijn deze 

f  ig. 10  Topograf  ische kaart van 1854; 
met vier kenmerken van het geestrand-

dorp Noordwijk. De heerweg (Heren-
weg–Voorstraat–Gooweg), de buurweg 
(Bronckhorststraat–Boerenburgerweg–

Westeinde), de lijtweg (Sint Jeroensweg) 
en de strokenverkaveling.
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 kenmerken goed te zien (f ig. 11). De dorpskern van Noord-
wijk behoort niet alleen tot de mooiste maar ook tot de best 
bewaarde voorbeelden van een geestranddorp. Arthur Steegh 
wees daar al op in zijn kleine monumentenatlas.
 10. Na de bouw van de parochiekerk ontwikkelden zich 
nieuwe verbindingswegen tussen de buurweg en de kerk. 
Deze wegen pasten dan in de aanwezige strokenverkaveling, 
dus loodrecht op de ontginningsassen. In Noordwijk, waar de 
kerk een prominente rol speelde is deze zogenaamde kerkweg 
goed ontwikkeld. Alleen het begin van de straat laat nog iets 
van een kronkelig pad zien dat omhoog loopt naar de kerk 
(f ig. 12).
 11. Vooral aan de oostzijde van de heerweg lopen paden 
richting de strandvlakten. In sommige gevallen groeien deze 
in later tijden uit tot brede uitvalswegen. In Noordwijk is de 

Vanaf linksboven tegen de klok in:
▲  f  ig. 11  De Voorstraat in Noordwijk. Het 
brede deel van de heerweg had de functie van 
marktplaats. De middeleeuwse parochie werd 
georiënteerd en meestal aan de westzijde van de 
heerweg gebouwd.
<<  f  ig. 12  De Kerkstraat in Noordwijk. Voor-
beeld van een kerkweg, de verbinding
van de buurweg met de parochiekerk aan de 
heerweg.
<  f  ig. 13  De Zwanensteeg in Noordwijk. Voor-
beeld van een steeg die vanaf de
heerweg richting de strandvlakte loopt.
▼  f  ig. 14  De ’s Gravendamseweg tussen 
Noordwijkerhout en Sassenheim. Voorbeeld 
van een dam door de strandvlakte tussen twee 
strandwallen.
>  (zie tegenoverliggende bladzijde) f  ig. 15  
Oud-Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. Eén 
van de laatste stukjes middeleeuws landschap 
in het buitengebied.



Zwanensteeg een prachtig voorbeeld (f ig. 13). Waarschijnlijk 
heeft de ontwikkeling van het landgoed Offem ervoor ge-
zorgd dat deze steeg altijd een tertiaire weg is gebleven.
 12. Ten slotte werden – meestal kaarsrechte – dammen 
dwars door de moerassige strandvlakten aangelegd om de 
verschillende strandwallen met elkaar te verbinden. Vreemd 
genoeg werden zij vaak niet vanuit de woonkernen aangelegd. 
De  ’s-Gravendam is ongetwijfeld het bekendste voorbeeld in 
onze omgeving (f ig. 14). De minder bekende Duindam en 
Warmonderdam – ofwel Warmerdam – leven voort in bekende 
familienamen in de streek.
 Deze lijst met kenmerken maakt duidelijk dat de dorps-
kern samen met het buitengebied het nederzettingstype 
geestranddorp vormt. In de huidige dorpskern van Noord-
wijk zijn nog veel kenmerken van het geestranddorp terug 
te vinden. Bezien we het buitengebied, dan blijkt Noordwijk 
bijna alles te zijn kwijtgeraakt. 

uitDagingen voor De overheiD

Allereerst de buurweg, de westelijke ontginningsas. In het 
dorp is deze goed bewaard in de Bronckhorststraat-Molen-
straat-Boerenburgerweg. Het vervolg is bij de aanleg van de 
wijk Boerenburg vrijwel verdwenen. Daarna wordt de buur-
weg weer zichtbaar als Westeinde in Noordwijkerhout. Deze 
fout is echter nog te herstellen. Het is een uitdaging voor de 
gemeente Noordwijk om na het nostalgische Dompadplan, 
een historisch Buurwegplan ter hand te nemen.
 De strandwal zelf is inmiddels grotendeels afgegraven en 
de afgelopen veertig jaar zijn de strandvlaktes vrijwel hele-
maal omgezet van natte veenvlaktes met weidegronden tot 

droge zandvlaktes met bollenlanden. Ook de kenmerkende 
strokenverkaveling is hierbij verdwenen.
 Er is nog maar één gebied langs de Noordwijkse strandwal 
dat tot nu toe redelijk gespaard is gebleven: Oud-Leeuwen-
horst (f ig. 15). Hier is vlak onder de oppervlakte de afwisseling 
van veen, klei en zandlaagjes nog deels aanwezig, net als de 
overgang naar de strandwal.
 Het is een greenport in de ware zin van het woord, land-
schappelijk bijzonder fraai, en ook cultuurhistorisch van bui-
tengewone kwaliteit. Hier zijn de resten van de abdij Leeu-
wenhorst, maar ook van de tuinen van raadspensionaris Fagel 
nog in de verkaveling terug te vinden. Kortom een stukje 
middeleeuws landschap. Helaas dreigt ook dit laatste stukje 
ten prooi te vallen aan de vernieuwing, namelijk omspuiten 
tot bollenland. Aan de ene kant wel begrijpelijk omdat men 
koste wat het kost het areaal bollengrond wil behouden in de 
streek. Het zal echter een zinloze actie worden. Inmiddels is 
het grootste deel van de venige strandvlaktes omgezet tot bol-
lenland, maar dit lijkt nog steeds onvoldoende. Zal opoffering 
van dit laatste en waarschijnlijk meest unieke weidegebiedje 
dan de oplossing van dit probleem zijn? Nee natuurlijk niet, 
over vijf jaar staan we weer voor hetzelfde probleem, maar dan 
is dit stuk historie def initief verleden tijd. Bestuurders van 
Noordwijk, Noordwijkerhout en de provincie Zuid-Holland, 
verenigt uw krachten en benoem Oud-Leeuwenhorst tot het 
eerste aardkundige monument van Zuid-Holland! 
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een ronDje Door hollanD met het schema in De hanD

Wanneer we alle kenmerken bij elkaar brengen ontstaat een 
schematische kaart van het geestranddorp (f ig. 16). De kaart 
is zó samengesteld dat met een beetje moeite de dorpen 
Noordwijk en Voorhout te herkennen zijn. Wel zijn alle ruim-
telijke elementen die specif iek tot deze plaatsen behoren weg-
gelaten. Denk hierbij aan de Bronsgeest die parallel loopt met 
de Noordwijkse geest en aan de veranderingen die in Noord-
wijk plaatsvonden door de vorming van de jonge duinen. Met 
dit kaartbeeld voor ogen maken we een rondje door Holland 
om te zien of genoemde kenmerken ook in andere plaatsen 
in het strandwallenlandschap zijn terug te vinden. Hiervoor 
zijn historische kaarten gebruikt omdat net als in en rond 
Noordwijk ook elders veel kenmerken in de afgelopen vijftig 
jaar verdwenen zijn.

 Ten eerste heiloo, iets ten zuiden van Alkmaar gelegen. 
Alkmaar zelf komt later nog uitgebreid aan bod. De twee ont-
ginningsassen langs de geest zijn de Wester- en Oosterweg. 
Een mogelijke lijtweg is een weg met de intrigerende naam 
de Holleweg. De akkerlanden – wit op de kaart - liggen op de 
strandwal, terwijl daarbuiten het groene weiland domineert. 
Rond de strandwal liggen de kavels als stroken loodrecht op 
de ontginningsassen. De verkaveling verder weg van de geest 
is onregelmatig. De boerderijen zijn geconcentreerd langs de 
Wester- en Oosterweg en de parochiekerk ligt in de woonkern 
op de oostzijde van de geest direct ten westen van de ontgin-
ningsas. Genoeg kenmerken om Heiloo een geestranddorp te 
noemen (f ig. 17).
 Vervolgens richting haarlem. Een prachtige kaart van Jacob 
van Deventer uit 1560 laat zelfs de grens in kleur tussen de 
strandwal en de strandvlakte zien! Ook de twee ontginnings-
assen langs de geest staan er op, aan de oostzijde de Jansstraat 
en de Kleine Houtstraat, aan de westzijde de Barteljorisstraat 
en de Grote Houtstraat. Ondanks de verstedelijking is ten 
noorden van de stad nog een boerderij te ontwaren aan de 
rand van de strandwal. De parochiekerk – de Grote Sint Bavo 

– ligt weer keurig ten westen van de oostelijke as. Ten slotte 
leidt een dam, de Zijlweg, compleet met sluis (zijl) over het 
veen naar – hoe kan het anders – Overveen. De ligging van het 
geestranddorp Haarlem, dichtbij het Spaarne, vormt de basis 
voor de ontwikkeling tot een succesvolle stad (f ig. 18).

f  ig. 16   Schematische weergave van het geestranddorp met zijn ken-
merken: links Noordwijk (meer-assig), rechts Voorhout (enkel-assig) als 
voorbeelden. 
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 Nog iets zuidelijker ligt hillegom. Op een kaart van Rijn-
land uit 1615 zijn de oude duinen op de strandwallen nog 
prachtig te zien (f ig. 19). De ontginningsassen liggen op de 
rand hiervan. Een heel mooie lijtweg door de oude duinen 
is de huidige Veenenburgerlaan. De boerderijen liggen weer 
langs de heerweg en de buurweg, en ook de parochiekerk 
staat weer op de plek waar je hem verwacht. Bovendien lopen 
enkele stegen vanaf de strandwal het moerasgebied in. De 
Margrietenlaan is de dam die Hillegom met de meer weste-
lijk gelegen strandwal verbindt.

f  ig. 17  Topograf  ische kaart  1905 Heiloo. Rechts de heerweg (Oosterweg); 
links de buurweg (Westerweg); rode lijn: een  mogelijke lijtweg (Holleweg);
rode ster: de middeleeuwse parochiekerk  (Witte Kerk); blauwe lijnen de 
strokenverkaveling; boerderijen langs de Westerweg en de Oosterweg.

f  ig. 18  Haarlem c.1560 ( Jacob van Deventer). Rechts de heerweg ( Jans-
straat, Kleine Houtstraat); links de buurweg  (Barteljorisstraat, Grote 
Houtstraat); gele stippellijn: de grens van de strandwal/geest; blauwe lijn: 
het Spaarne; groene lijn: de dam (Zijlweg); rode ster: de middeleeuwse 
parochiekerk (Grote of  St. Bavo).

>  f  ig. 19  Hillegom 1615, kaart van Rijnland. Rechts de heerweg (Heren-
weg); links de buurweg  (Loosterweg); rode lijn: een lijtweg (Veenenburger-
laan); groene lijn: een dam (Margrietenlaan); rode ster: de middeleeuwse 
parochiekerk (Maartenskerk); langs de heerweg en de buurweg staan de 
boerderijen.

Hillegom 1615
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 Vanwege de kleinere schaal zijn op de topograf ische kaart 
van lisse nogal wat details zichtbaar. Hierdoor liggen de 
ontginningswegen verder uit elkaar, links de Loosterweg en 
rechts de Herenweg. Is de Achterweg een overblijfsel van een 
oude lijtweg? Ook de boerderijen zijn weer aanwezig. In de 
dorpskern staat de kerk vlak ten westen van de Herenweg. Er 
is een marktplaats, het Vierkant, en er loopt een steeg, aan-
sluitend op de later aangelegde haven (f ig. 20).
 In Lisse is juist een deel van het buitengebied van dit geest-
randdorp zeldzaam mooi bewaard gebleven! Dit is het ge-
bied rond de Lageveensche polder en het Keukenhofbos. De 
grens wordt gevormd door de Loosterweg. Ten westen van de 
Loosterweg ligt de strandvlakte met weiland, en ten oosten 
de restanten van het oude duin op de strandwal. Vanaf de 
duinen van het Keukenhofbos is in westelijke richting zelfs 

de  strokenverkaveling in de Lageveensche polder nog steeds 
goed zien (f ig. 21 en 22).
 Ten slotte nog enkele voorbeelden uit het strandwallen-
gebied ten zuiden van Noordwijk. Ook in de omgeving van 
Den Haag lopen de oude wegen over de smalle strandwallen. 
In Voorburg, Rijswijk en Den Haag liggen de parochiekerken 
weer direct ten westen hiervan (f ig. 23). De Vliet is er even uit-
gelicht omdat dit vaarwater later nog ter sprake komt als het 
over steden gaat. De Vliet verbindt de Oude Rijn bij Leiden 
met het Schie boven Schiedam en is gegraven in de Romeinse 
tijd. Halverwege de veertiende eeuw werden het Spui en de 
Haagse Vliet gegraven. In eerste instantie als afvoer voor de 
Hofvijver bij het Binnenhof, daarna vormden ze de levensader 
van Den Haag. De Haagse Vliet werd dwars door de strandwal 
gegraven.

f  ig. 20  Lisse 1888, topograf  ische 
kaart. Rechts de heerweg (Heren-
weg); links de buurweg (Looster-
weg); rode stippellijn: een moge-
lijke lijtweg (Achterweg); rode ster: 
de middeleeuwse  parochiekerk 
(N-H kerk) met daarboven de 
oude markt (Vierkant); langs de 
heerweg en de buurweg staan de 
boerderijen.
 In de cirkel het goed bewaarde 
buitengebied in de Lageveensche 
polder.

f  ig. 21   De Loosterweg bij Lisse vanuit het zuiden gezien. Links de 
strandvlakte als weiland in gebruik  en rechts de strandwal met restjes van 
de oude duinen.

f  ig. 22   De strandvlakte (lageveense polder) gezien vanaf de Oude Duinen 
in het Keukenhofbos ten zuiden van Lisse.
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 rijswijK kennen we inmiddels als geestranddorp. De Kerk-
straat is in Rijswijk goed ontwikkeld. Net als in Noordwijk 
loopt deze bij de kerk omhoog (f ig. 24). Vervolgens gaan we 
over de Haagse Vliet richting Voorburg. Zoals reeds vermeld 
werd deze vliet dwars door de geest gegraven. Het is dan ook 
geen toeval dat de brug hierover de ‘Geestbrug’ wordt ge-
noemd (f ig. 25). En dan voorburg, een van de fraaiste geest-
randdorpen die we kennen. In de prachtige Herenstraat staat 
de parochiekerk er net zo bij als in Noordwijk en de andere 
geestranddorpen. Op deze plek is de Herenstraat wat breder, 
wat op de marktplaats duidt (f ig. 26). In Voorburg vind je ook 
nog enkele mooie stegen die aan onze eigen Zwanensteeg 
doen denken (f ig. 27).

f  ig. 23  Geologische kaart met het 
gebied ten oosten van Den Haag. 

Alleen de heerwegen,  vlieten en 
middeleeuwse parochiekerken zijn 

weergegeven.

f  ig. 24   De Kerkstraat in Rijswijk. Deze kerkweg loopt richting de
kerk iets omhoog, net als de Kerkstraat in Noordwijk.

f  ig. 25   De Haagse Vliet doorkruist de strandwal met de heerweg tussen 
Rijswijk en Voorburg. De brug heet toepasselijk:‘Geestbrug’.
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 Den haag werd in de zestiende eeuw door Jacob van 
 Deventer als enige dorp naast verder allemaal steden ge-
karteerd. Over de strandwal lopen de oude wegen en staat de 
oude parochiekerk (Jacobskerk) weer waar je hem verwacht 
(f ig. 28). Ook de Kerkweg, die hier de Torenstraat heet, is in 
Den Haag terug te vinden. Langs de oostelijke ontginningsas 
liggen verschillende plekken die duiden op een marktplaats, 
zoals de Dagelijkse Groenmarkt en de Riviervismarkt. Het 
Binnenhof en het Spui zijn belangrijke pijlers onder het 
 succes van Den Haag. Dwars op de Torenstraat, midden op 
de strandwal, loopt een klein weggetje dat nog steeds ‘Geest’ 
heet (f ig. 29). Het verlengde van de Torenstraat, dwars over de 
ontginningsas, het Westeinde, loopt vrij steil naar beneden. 
Dit is waarschijnlijk een sterk verbrede steeg. Den Haag is net 
als Noordwijk een geestranddorp.

f  ig. 26   Voorburg de 
heerweg (Heren-
straat). De middel-
eeuwse parochiekerk 
(Martinuskerk) staat 
op dezelfde plaats 
in het dorp als in 
Noordwijk.

f  ig. 27   Steeg (Sions-
straat) loodrecht 

op de heerweg 
(Herenstraat) in 

Voorburg vertoont 
grote gelijkenis met 
de Zwanensteeg in 

Noordwijk.

f  ig. 29   De kerkweg (Torenstraat) in Den Haag met de middeleeuwse 
parochiekerk ( Jacobskerk).
 Het oude straatje ‘Geest’ kruist de Torenstraat.

f  ig. 28   Den Haag, c.1560 Jacob van Deventer. Zwarte lijnen: de wegen 
over de strandwal; witte stippellijnen: de grens van de strandwal/geest; 
blauwe lijn: het Spui; rode ster: de middeleeuwse parochiekerk ( Jacobskerk).
Zwarte pijl wijst op het straatje ‘Geest’ welke de kerkweg (Torenstraat) 
kruist.
 Zwart gebouw: het Binnenhof.
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Het ontstaan van de steden in Holland en de positie van 
Noordwijk hierin
De staDse treKjes van noorDwijK

Geestranddorpen zijn er in veel gradaties. De meest primi-
tieve vorm is terug te vinden in Spaarnwoude terwijl het 
 nabijgelegen Haarlem zich van geestranddorp tot geestrand-
stad heeft ontwikkeld.
 Noordwijk neemt een unieke tussenpositie in. Het is één 
van de mooist ontwikkelde geestranddorpen, maar wel één 
met stadse trekjes. Het eerste middeleeuwse stadse trekje van 
Noordwijk is terug te vinden in de Oude Jeroenskerk (f ig. 30). 
Wat grootte en uitstraling betreft stijgt deze kerk letterlijk en 
f iguurlijk boven alle oude parochiekerken in de omgeving 
uit. Deze kerk was enkele jaren geleden - net als die in de stad 
Naarden - zelfs geschikt om er een vorstelijk huwelijk te vol-
trekken. 
 Vervolgens het Lindenplein (f ig. 31). In bijna alle geest-
randdorpen is de verbrede markstraat de enige historische 
marktplaats. Slechts in enkele plaatsen was behoefte aan 
uitbreiding. Het Lindenplein in Noordwijk is daarvan een 
voorbeeld. Gezien de vorm is het niet uitgesloten dat het hier 
gaat om een planmatige aanleg. De plaats in het dorp tussen 
de twee ontginningsassen lijkt op die van de Grote Markt in 
Haarlem.

f  ig. 31  Stadse trekjes: Lindenplein.

f  ig. 30  Stadse trekjes: Oude Jeroenskerk.
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 Dan de Offemweg (f ig. 32). Deze weg werd vroeger de Ach-
terstraat genoemd. De ontwikkeling van achterstraten is een 
gevolg van verdichting van de bebouwing. In dorpen staan 
de meeste huizen vrij en hebben dus een eigen  achterom. Bij 
verstedelijking worden die open plekken bebouwd waardoor 
een gesloten gevelfront ontstaat. Hierdoor groeit de behoefte 
aan een weggetje parallel aan de hoofdweg waardoor de  erven 
achterom bereikbaar worden. In bijna alle steden zie je deze 
ontwikkeling. Zo kun je de Breestraat met de Langebrug in 
Leiden vergelijken met de Voorstraat en de Offemweg in 
Noordwijk.
 Langs de Offemweg vinden we het Doelenterrein van de 
Noordwijkse schutterij (f ig. 33). Schuttersgilden ontstonden 
in de middeleeuwen in veel steden en dorpen. Deze waren 
echter verschillend georganiseerd. Het schuttersgilde in 
Noordwijk was op stadse wijze georganiseerd, zoals bijvoor-
beeld blijkt uit de regels voor de interne rechtspleging.
 Maar waarom is het geestranddorp Haarlem uitgegroeid 
tot een succesvolle stad en is Noordwijk een geestranddorp 
gebleven met slechts stadse trekjes?

f  ig. 32  Stadse trekjes: Offemweg.

f  ig. 33  Stadse trekjes: de Doelen.
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De hollanDse hanDelsroute

Figuur 34 geeft schematisch weer hoe Holland er in de 
 middeleeuwen ongeveer uitzag. Links ligt het strandwallen-
gebied. Deze streek was in die tijd het dichtst bevolkte deel 
van Holland. De ontwikkeling van Holland liep achter bij die 
van Vlaanderen en Brabant in het zuiden en het sticht Utrecht 
in het oosten. De stad Utrecht had reeds in 1122 stadsrechten 
verkregen, en behoorde tot de machtigste plaatsen in het ge-
bied wat nu Nederland heet.
 Het vervoer verliep in die tijd nog voornamelijk over water. 
Vanuit het rijke zuiden bood de route via de Schie en de Vliet 
een goede toegang tot het strandwallengebied. Verder naar 
het noorden loopt een heel stelsel van bevaarbare riviertjes, 
veenstromen en plassen parallel aan de strandwallen. Naast 
de genoemde Schie en Vliet waren dat de Mare en de Zijl, 
de Leidsemeer, de Haarlemmermeer, het Spaarne, het IJ, de 
Krommenie en de Schermer. Het vervoer over land liep onge-
veer parallel aan deze waterroute. Deze steeds intensiever ge-
bruikte route wordt wel de Hollandse handelsroute genoemd. 
Een tweede, minder belangrijke route liep via de Hollandse 
IJssel naar Utrecht. Daar waar land- en waterroute elkaar 
raakten ontstonden verkeersknooppunten en overslagplaat-
sen. Deze plaatsen – voornamelijk de latere steden – groeiden 
sneller uit dan andere en kregen steeds meer invloed op hun 
omgeving. Vaak bouwden de Hollandse graven dependances 
van hun hof op die plekken.
 Deze snel groeiende plaatsen wilden hun macht bevesti-
gen en vergroten door het verkrijgen van stadsrechten. In de 

loop van de dertiende eeuw kreeg de ene na de andere plaats 
stadsrechten en de daaruit voortvloeiende privileges als het 
marktrecht, stapelrecht, muntrecht enz. Eenmaal stad gewor-
den probeerde die plaats zijn macht te versterken door te ver-
hinderen dat naburige concurrenten dezelfde rechten kregen.
 Figuur 35 bevat een lijst met plaatsen en het jaar waarin 
zij stadsrechten kregen. Het is opmerkelijk hoe snel de stad-
sontwikkeling zich in Holland heeft voltrokken. Binnen een 
eeuw was het gebied vol – soms overvol – met stadjes geraakt. 

f  ig. 35  Steden in Holland met het jaar van verwerving van stads rechten.

f  ig. 34  Samengestelde kaart van 
Holland rond 1450. Belangrijke 
waterwegen in blauw, belangrijke 
handelsroutes in rood, de strand-
wallen in bruin. 
Aanvankelijk was de enige plaats 
in de omgeving met stadsrechten 
Utrecht dat de rechten in 1122 
verwierf. Zwarte stippen zijn 
succesvolle stadsstichtingen in 
de 13e eeuw, groene stippen zijn 
niet-succesvolle stadsstichtingen 
en oranje stippen stadsstichtingen 
in de 14e eeuw. 

      Holland rond 1450
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Echter niet iedere plaats met stadsrechten groeide uit tot een 
succesvolle stad. Nu is het begrip succesvolle stad een moei-
lijk en betrekkelijk begrip, maar toch is geprobeerd, in f iguur 
35, de plaatsen met stadsrechten in te delen. Een paar zaken 
vallen op. Ten eerste liggen alle succesvolle steden langs de 
Hol landse handelsroute en hebben weinig last gehad van con-
currentie (f ig. 34). Dat laatste heeft onder andere te maken 
met de tijd. Des te vroeger een plaats stad was, des te min-
der concurrentie zat er omheen. Dit laatste kan bijvoorbeeld 
 Beverwijk parten hebben gespeeld.
 Daarnaast valt op dat het tijdstip van de stadsrechten voor 
Noordwijk volledig uit de toon valt. Pas een eeuw nadat de 
laatste plaats stadsrechten had verkregen kwam Noordwijk 
om de hoek kijken. De nabijheid van Leiden en het feit dat 
Noordwijk ook nog eens buiten de handelsroute lag, maak-
ten Noordwijk bij voorbaat nagenoeg kansloos.
 Den Haag is een bijzonder geval. De stadsrechten uit 1806 
zijn slechts een formaliteit. De aanwezigheid van het grafe-
lijk hof en vervolgens andere centrale bestuursorganen maak-
ten Den Haag al vroeg tot een machtige plaats. Toch hebben 
naburige steden, en dan vooral Delft, het off iciële stadsrecht 
met succes aan Den Haag weten te onthouden. Aan de ene 
kant was het voor Den Haag gunstig dat de centrale politieke 
macht niet in een van de bestaande steden was gevestigd, aan 
de andere kant mocht dat machtscentrum dan weer geen stad 
worden.
 Als we de steden op de kaart langslopen, zien we dat de 
succesvolle steden allemaal op gepaste afstand van elkaar 
langs de handelsroute liggen.
 Toch ontbreekt een aantal steden in f iguur 35, zoals Rot-
terdam, Amsterdam, Hoorn en Enkhuizen. Dit zijn echter 
stadsstichtingen uit de veertiende eeuw. Het zijn niet alleen 

jongere, maar ook anderssoortige steden, namelijk met meer 
op zeevaart gerichte havens. Rotterdam kon zich met succes 
naast Schiedam nestelen, omdat het lukte om toestemming 
te krijgen de Schie naar Rotterdam door te trekken en zich 
verder als zeehaven te ontwikkelen. De stad Schiedam was 
vooral landgericht, Rotterdam zeegericht.

De ontwiKKeling van alKmaar tot staD

Aan de ruimtelijke ontwikkeling van Alkmaar is heel dui-
delijk af te lezen waarom deze plaats wél en Noordwijk geen 
succesvolle stad is geworden. De beroemde cartograaf Joannes 
Blaeu, zelf uit Alkmaar afkomstig, tekende in de zeventiende 
eeuw een prachtige en zeer gedetailleerde plattegrond van de 
stad en haar omgeving (f ig. 36).
 Alkmaar is oorspronkelijk een geestranddorp. De oos-
telijke en westelijke ontginningsas zijn heel gemakkelijk 
te ontdekken. Alkmaar ligt helemaal aan het eind van de 
strandwal waardoor de wegen niet verder doorlopen naar het 
noorden. Er is ook een mooie lijtweg zichtbaar, waarvan het 
tweede deel waarschijnlijk door de aanleg van de stadswal 
is verdwenen. Blaeu heeft ook de verkavelingstructuur heel 
nauwkeurig weergegeven. Op en rond de strandwal een stro-
kenverkaveling en meer naar het oosten een onregelmatige 
verkaveling. De parochiekerk staat weer op zijn vertrouwde 
plek, direct ten westen van de oostelijke ontginningsas (f ig. 
36 en 37). Aan de westzijde van de geest vinden we topograf i-
sche namen als Westerweg en Geesterhout die helemaal pas-
sen in het geestranddorp. Ook binnen de stadsmuren vinden 
we een straatnaam die inmiddels bekend in de oren klinkt: 
Geest! Maar daarnaast ligt een straatje met de veelzeggende 
naam Scheteldoekshaven – water! (f ig. 38)
 In de zeventiende eeuw ligt het middelpunt van de 

f  ig. 36  Alkmaar c.1650 Joannes 
Blaeu. Alkmaar als geestranddorp 
ligt links op de kaart. Links de 
buurweg (Westerweg) en rechts de 
heerweg met daartussen de geest; 
de rode lijn: een lijtweg die deels 
is verdwenen onder de uitgebreide 
stad; de blauwe lijnen: de stroken-
verkaveling; de rode ster: de mid-
deleeuwse parochiekerk (Laurens-
kerk); de zwarte pijl wijst op het 
straatje ‘Geest’ dat overgaat in de 
‘Scheteldoekshaven’.
 In de late middeleeuwen is de 
stad naar het  oosten richting het 
vaarwater gegroeid.
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stad echter ten oosten van de strandwal, in het veengebied. 
 Straatnamen in de stad vertellen de rest van het verhaal. Eerst 
komen we de Mient tegen. Een Mient of meent is een drassig 
stuk weiland. De naam Verdronken Oord behoeft geen ver-
dere uitleg. Uiteindelijk komen we aan de oostkant van de 
stad het Voormeer tegen (f ig. 36). Alkmaar is richting het wa-
ter gegroeid, de basis voor het succes. Alleen in Haarlem was 
de situatie nog gunstiger. Het Spaarne stroomt er pal langs 
de strandwal.

De stagnerenDe ontwiKKeling van noorDwijK als staD

Noordwijk heeft dus letterlijk en f iguurlijk de boot gemist.
 Rest natuurlijk de prangende vraag waar de stedelijke as-
piraties van Noordwijk dan vandaan gekomen zijn?
 De handel speelde een ondergeschikte rol en zal waar-
schijnlijk niet de motor achter de roep om stadsrechten zijn 
geweest.
 Hetzelfde geldt voor de strategische ligging van het dorp. 
Bij Alkmaar zal dit wel een rol hebben gespeeld, want het lag 
dicht tegen het woongebied van de lastige Friezen. Daar lag 
Noordwijk ver bij vandaan evenals van het vijandige Utrecht.
Ten slotte resten nog twee aspecten die een belangrijke rol 
speelden in de middeleeuwen; de adel en de geestelijkheid. 
Met de adel komen we al niet veel verder. Een aanwijzing voor 
een kasteel of burcht is in Noordwijk nooit gevonden, en de 
adellijke families die het hier voor het zeggen hadden, be-
hoorden niet tot de machtige hoge adel…
 Zou de geestelijkheid een mogelijk aanknopingspunt bie-
den? Een aantal feiten lijkt dit te ondersteunen.
 Allereerst – en misschien wel het belangrijkst – is de f i-
guur van Jeroen. Geen enkele plaats in de wijde omgeving 
kan bogen op een patroon als Jeroen die de bevolking kwam 
 kerstenen.
 Dan de stichting van het klooster Leeuwenhorst, al snel 
uitgegroeid tot een machtig instituut met bezittingen in 
grote delen van Holland.
 Alsof het nog niet genoeg was werd in het dorp nog een 

f  ig. 38  Alkmaar. De straatnaam ‘Geest’ herinnert aan de oorsprong van 
de nederzetting en ‘Scheteldoekshaven’ wijst op de uitbreiding richting het 
vaarwater.

f  ig. 37  Alkmaar vanuit het zuiden. Zicht vanaf de heerweg (Koorstraat) 
op de middeleeuwse parochiekerk (Laurenskerk).
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tweede klooster gesticht, het Barbaraklooster op de plaats 
waar tegenwoordig de supermarkt Digros is gevestigd,  direct 
ten noorden van de Oude Jeroenskerk. Mede dankzij Gerard 
de Lange is dit klooster aan de vergetelheid onttrokken. De 
vondst in 2008 van een verrassend grote begraafplaats van dit 
klooster heeft zijn verhaal alleen maar versterkt. 
 Dan volgt in 1429 de off iciële benoeming van Noordwijk 
tot bedevaartplaats ter ere van Jeroen door de bisschop van 
Utrecht.
 Ten slotte de grote dorpsbrand in 1450. Bijna alles werd 
door het vuur verzwolgen, maar toch lukte het om het kloos-
ter te herbouwen, en de parochiekerk sterk te vergroten.
 Misschien moet er eens wat meer aandacht worden besteed 
aan de rol van de geestelijkheid met betrekking tot de ont-
wikkeling van Noordwijk. Illustratief voor de  onderschatte 

invloed van Jeroen is een vijfhonderd jaar oud schilderij dat 
in het Frans Halsmuseum in Haarlem hangt (f ig. 39). Hierop 
zijn achtereenvolgens Bonifatius van Dokkum, Paus Grego-
rius de Grote, Adelbert van Egmond en Jeroen van Noordwijk 
met zijn zwaard en valk afgebeeld. Bevindt Jeroen van Noord-
wijk zich in een invloedrijker gezelschap dan tot nu toe ge-
dacht?
 Wanneer de geestelijkheid de stuwende kracht achter de 
ontwikkeling van Noordwijk is geweest, verklaart dit tevens 
waarom de groei van Noordwijk na de middeleeuwen, en dan 
vooral na de Reformatie, trager verliep.

Ik dank u voor uw aandacht en hoop dat deze lezing wat licht 
heeft geworpen op de ontwikkeling van Noordwijk tijdens de 
 donkere middeleeuwen.

f  ig. 39  Schilderij van Jan Joesten van Hillegom c. 1535 uit het Frans Hals-
museum in Haarlem. Van links naar rechts: Bonifatius van Dokkum, paus 
Gregorius de Grote, Adelbert van Egmond en Jeroen van Noordwijk.
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fiNajaarslezing 2010:

fiDe Blaarkop, de koe die de Bollenstreek 
 def  initief  veranderde; een fascinerende 
zoektocht in de tijd naar de Blaarkop die 
aan de basis stond van de moderne veeteelt 
en de bio-industrie

Onder de bovenstaande titel wordt op vrijdagavond 26 
november, om 20.00 uur, door Menko Wiersema  in de Oude 
Jeroenskerk de najaarslezing 2010 gehouden.
 De Groninger Blaarkop, een egaal zwarte of rode koe met 
een witte kop en een grote ronde blaar om de ogen, wordt 
wel de Panda onder koeienrassen genoemd. Het is een zeld-
zaam koeienras waarvan er nog maar 1000 op de wereld zijn.  
 Sinds het overlijden in 2007 van Jaap Hoogeveen, de laat-
ste eigenaar van de boerderij Veldzicht  (het huidige streek-
museum), zijn Cobie de Vreede en Menko Wiersema op zoek 
naar het hoe en waarom van de Blaarkop in de Bollenstreek. 
Waarom stond juist deze Groningse koe in veel Noordwijkse 
stallen, wanneer is de koe hier opgedoken en waarom weer 
verdwenen?
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Doelstelling De ouDe DorpsKern:
De vereniging heeft ten doel: de bevordering en het 
behoud van de leefbaarheid op zowel historische, cul-
turele als sociale grondslag, als op economische grond-
slag in en rondom de oude dorpskern in Noordwijk 
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 Wiersema: “Mijn opa kwam in 1923 in het bestuur van het Groninger 
blaarkop stamboekvee. Toen mijn vader in 2005 overleed kwam een deel 
van het oude archief boven water en werd ik plotseling een kenner van 
een bijna vergeten koeienras. Ik kon dan ook niets anders doen dan ja 
zeggen toen Cobie mij opbelde met de vraag om een tentoonstelling 
over het koeienras in Veldzicht te maken. 
 De fascinerende zoektocht naar de Blaarkop staat in de lezing 
 centraal.  Via de laatste blaarkopboeren uit de streek naar de archieven 
van kranten en bibliotheken tot zelfs de archieven van de Verenigde 
Oost Indische Compagnie (VOC) en de House of Lords en de Greater 
Eastern Railway Compagny uit Engeland! 
 In de Gouden Eeuw werden in opdracht van de VOC Groningse 
 koeien gehouden in de streek rondom Leiden ten behoeve van de 
proviandering van de grote schepen. Twee eeuwen later was het weer 
raak toen in Engeland de industriële revolutie de vraag naar vlees en 
zuivel explosief liet stijgen. Het werd de gouden eeuw van de Blaarkop. 
De eeuw waarin de mest van de koe de Bollenstreek liet ontstaan en het 
vlees en de boter Engeland veroverde.
 Speciale aandacht gaat in de lezing ook uit naar de internationaal 
vermaarde producten van het Blaarkopras: De Leidse boter en de Leidse 
kaas. Na af  loop van de lezing kunt u zelfs de vroeger wereldvermaarde 
rauwmelkse Leidse boter proeven. De lekkerste boter van Nederland en 
vermoedelijk de wereld.
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Voor  mooie rechte tanden
 gaat u naar de specialist 
N.l. van Dord, orthodontist 

Lindenplein 8, 2201 JJ  Noordwijk
www. orthodontistvandord.nl

‑ In het hart van de oude dorpskern ‑
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