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De vereniging heeft ten doel de bevordering en het
behoud van de leefbaarheid op zowel historische,
culturele als sociale grondslag, als op economische
grondslag in en rondom de oude dorpskern in
Noordwijk Binnen van de gemeente Noordwijk
(…). Zij tracht dit doel te bereiken door actieve
samenwerking met bewoners en ondernemers in
genoemd gebied in nauw overleg met de overheid
en door alle andere middelen die het doel van dienst
kunnen zijn.
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Alfabetische lijst van sponsoren
van het Torenklimproject

Voorwoord
De betekenis van Keizer Napoleon Bonaparte voor de Europese geschiedenis is
beduidend, maar niet geheel onomstreden. Van een deel van zijn beleid hebben
wij vandaag een opmerkelijk rendement. Napoleon nationaliseerde immers
alle kerktorens, zodat die onder zijn controle konden dienen als uitkijk- en
oriëntatiepunten voor de keizerlijke legers. De kerktorens werden dus eigendom
van de overheid. Zo ook de toren van de Oude Jeroen, die sinds Napoleon in
handen van de gemeente Noordwijk is. Met alle lasten, maar ook met alle lusten.
En één van die lusten vieren wij binnenkort: de heropening voor het publiek
van deze toren. Ik weet niet precies of de toren in het verleden ooit algemeen
toegankelijk was voor het publiek, maar vanaf vandaag is die dat wel en
16 mei 2009 wordt een datum die de komende jaren in alle overzichten van
markante gebeurtenissen rond en in de Oude Jeroen zal worden gememoreerd.

Aad Nagtegaal Timmerwerken
Aannemingsbedrijf J. van der
Niet
Abin Financial Interim
Managers
ABM Voorhout
Accountantskantoor Verdegaal
Accountantspraktijk Houwaart
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Doeland Dekker
Domtoren Utrecht
Eetcafé ’t Lieverdje
Engel van Ja/Ka Foundation
Fairprice Witgoed
Fixet v.d. Loo
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Foto van Kampen
Gemeente Noordwijk
Gerard van Stijn
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Foto de heer J.Brussel

(Beklimbaar maken van de Toren van Oude Jeroenskerk voor het publiek) per 6 april 2009.

Het is nu de tijd en de plaats om een bekentenis te doen. Toen het idee
opkwam om de toren weer toegankelijk te maken, was ik daar een uitgesproken
tegenstander van. Dat heb ik ook duidelijk laten weten. Ik heb bij deze opstelling
een belangrijke inschattingsfout gemaakt: de kracht en intensiteit van het
doorzettingsvermogen en de energie van de heer J.P.M. (Hans) van den Berg.
Zeer te bewonderen en zeer te prijzen. Met name als zijn gesprekspartners,
inclusief ik zelf, enige tekenen van vermoeidheid lieten blijken, sloeg hij juist toe
en wist hij weer een toezegging te verwerven.
Ik ben nu een verklaard voorstander geworden. De klim en de beloning in
de vorm van een fenomenaal uitzicht mag niet onthouden worden aan de
Noordwijkers en aan allen in onze omgeving. Want deze verworvenheid mag
niet voorbehouden blijven aan alleen Noordwijk, maar moet natuurlijk gedeeld
worden met onze buurgemeenten.
Een toren uit 1320, die in 2009 wordt geopend.
Een ontroerende verbinding tussen de geschiedenis en het heden met hopelijk
een mooi vertakking naar de toekomst.
Wees welkom van overal om de schatten van Noordwijk Binnen te ontdekken
en ademloos te kijken over een van de mooiste landschappen van Nederland:
de Bollenstreek.
H.H.M. Groen
Burgemeester
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...Et sonat fractis Openingsundique littus
muziek voor
aquis
een toren

Rens Tienstra
(Noordwijk, 1988)

www.renstienstra.nl

voor orgel

voor koor en klokken

Beide stukken geschreven
ter gelegenheid van de
openstelling van de toren
van de Oude Jeroenskerk.

Mijn Noordwijk en zijn kust met het
alom klinkend geluid van de branding
verzoent mij met mijn trage studiezin.
Hier breng ik hele dagen op de kust door
en van hier tuur ik met mijn blik de zee af,
of wij zwerven in de verafgelegen duinen
en zandverstuivingen,
ofwel in de velden en lieflijke landerijen
dichtbij het dorp.

Nog decennia lang na de dood van
Noordwijks alleskunner Janus Dousa
(1545–1604) zullen jonge studenten
zich ter bedevaart naar Noordwijk
begeven om zich aldaar te laten
inspireren, alvorens hun eerste schreden
op het pad der Neolatijnse poëzie te
zetten (voorbeelden hiervan zien we in
de dichters Heinsius en Martin Opitz,
die in hun poëzie de lammetjes gaarne in
de Noordwijkse duinen laten dartelen).
De Duitse dichter Vincentius Fabricius
biedt hierin een mooi voorbeeld;

Me mea Nortvicum studio componit inerti,
Quodque sonat fractis undique littus aquis.
Heic ego vel totos in littore transigo soles,
Et mare prospectu metior inde meo:
Vel procul in tumulis, positisque vagamur arenis:
Vel prope per campos, blandaque rura feror.
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Hier, in Noordwijks duinen, voelt Fabricius de geest
van Dousa rondwaren.
Als passend eerbetoon aan zowel de toren als Dousa
werd gekozen voor het citaat van een regel uit
bovenstaande tekst: Et sonat fractis undique littus aquis
– ‘en klinkt alom het geluid van de branding’; een regel
die perfect van toepassing is op zowel Dousa’s oeuvre
alsmede een passende omschrijving van een bestaan
in Noordwijk zelf. In het stuk klinken ook citaten van
twee eerdere (thema-gerelateerde) werken; Diptiek
voor beiaard en Répons des Ténèbres (openingsstuk voor
het nieuwe conservatoriumgebouw te Amsterdam).
Het koorwerk Openingsmuziek voor een toren maakt
gebruik van de uurmelodie van de vier klokken en
werkt deze op canon-achtige wijze uit. Het idee voor
het werk was afkomstig van het Kleijnkoor.

Noordwijk
een attractie rijker,

Tot twee jaren geleden nog was de toren van de Oude Jeroenskerk voor velen
een onbesproken blad. Weinigen onder ons hadden de toren ooit beklommen.
De toren die overigens eigendom is en blijft van de gemeente Noordwijk.
Onze burgemeester noemt het in zijn voorwoord lusten en lasten, maar ik kan
iedereen verzekeren dat het vanaf nu alleen lusten zijn.
Door de enorme inzet en volharding van Hans van den Berg zijn veel
Noordwijkers ervan overtuigd geraakt dat sponsoring van dit initiatief een
welkome aanwinst zal zijn voor de enige echte kern van Noordwijk. Praktisch
alle benodigde aanpassingen in de toren werden door sponsoren gefinancierd.
De gemeente heeft tijdig ingezien dat ook van hun kant financiële support niet
kon achterblijven.
Ik ben blij dat dit ertoe heeft bijgedragen dat de toren op zaterdag 16 mei door
middel van een officiële handeling zal worden geopend. Uiteindelijk zijn alle
aanpassingen nu eigendom van de gemeente.
Vereniging De Oude Dorpskern is blij dat dit initiatief ook bijdraagt tot een
grotere toeristische aantrekkingskracht van Noordwijk. Alle vrijwilligers die
betrokken zijn geweest bij dit initiatief, maar ook de gidsen die vanaf 17 mei
2009 voor regelmatige rondleidingen zullen zorgdragen wil ik langs deze weg
hartelijk bedanken voor hun inzet.
Namens het bestuur van De Oude Dorpskern spreek ik tevens mijn dank uit
aan iedereen die heeft bijgedragen tot de verwezenlijking van dit project.
Ik kan een ieder adviseren de toren met een bezoek te vereren, het geeft een
andere beeld van Noordwijk en omstreken.
Gerard van Stijn
voorzitter
Vereniging De Oude Dorpskern
www.deoudedorpskern.nl
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Ik spreek Hans van den Berg op een
zonnige middag in hartje Noordwijk
Binnen. Zijn ogen dwalen regelmatig
af naar de toren waar het allemaal
om draait: de Toren van de Oude
Jeroenskerk aan de Heilige Geestweg/
Voorstraat.
Dorine
Holman

Hans mag met recht Torenmeester
genoemd worden. Het was tenslotte in
2003 al zíjn idee om de toren van deze
kerk beklimbaar te maken. Toen nog
aarzelend, maar allengs met steeds meer
energie wist hij dit onderwerp over het
voetlicht te brengen. Dit enthousiasme
voor torens is niet iets van de laatste
jaren. Als kind al spaarde hij niet alleen
voetbalplaatjes maar ook plaatjes van
kerken en torens. Op vakanties moesten
(en moeten) er torens beklommen
worden, het maakt niet uit waar. Als hij
maar omhoog kan, met als beloning een
prachtig uitzicht over stad en land (en in
dit geval natuurlijk het dorp Noordwijk
en de Bollenstreek).
Toen hij zijn gedachte in 2003
ontvouwde in het Witte Weekblad
hadden we nooit kunnen bevroeden
dat de toren pas in 2009 ook echt
beklimbaar zou zijn. Hij kreeg er in
eerste instantie niet direct de handen
voor op elkaar (onze burgemeester
geeft dat al aan in zijn voorwoord),
maar wie Hans ooit heeft meegemaakt
weet dat een klemmende deur bij hem
altijd open moet kunnen, dus hij ging er
vol tegenaan. In 2007 organiseerde hij
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‘De toren van de
Oude Jeroenskerk
is een levend
monument’

tijdens een van zijn inmiddels beroemde “Stamtafel-bijeenkomsten”
een proefbeklimming voor het college, de raadsleden, pers, leden
van De Oude Dorpskern en het Genootschap Oud Noordwijk en
andere belangstellenden. En zoals hij al hoopte gebeurde dan ook:
zijn enthousiasme voor het beklimbaar maken van de toren van de
Oude Jeroenskerk verspreidde zich als een olievlek door het dorp.
Meer en meer bewoners van Noordwijk werden door hem betrokken
bij zijn idee en langzamerhand ontstond er een werkgroep om het
Torenklimproject handen en voeten te geven. De werkgroep zocht
uit wat er allemaal aan bouwkundige voorzieningen moesten worden
aangebracht om een ieder veilig omhoog te laten gaan. Ze lieten
zich adviseren door de coördinator van de Domtoren in Utrecht, er
werden excursies georganiseerd voor aanstaande gidsen en ideeën
ontwikkeld om in de toren een museum te starten.
Na een mandaat van het gemeentebestuur kon gestart worden
met een plan van aanpak; een architect maakte tekeningen, een
bouwbedrijf werd gevonden, onderaannemers werden aangezocht
en - misschien nog wel de grootste klus - er moesten sponsoren
worden gevonden. Hans’ begeestering kende geen grenzen en
daarmee begiftigde hij niet alleen ondernemers uit Noordwijk, maar
ook individuele bewoners en ondernemers uit de (verre) omtrek. In
korte tijd had hij het benodigde sponsorgeld bijeen, waar hij iedereen
nogmaals buitengewoon voor bedankt.
En hij mag trots zijn: zaterdag 16 mei 2009, de opening van de Toren
van de Oude Jeroenskerk. De climax van een project waarvoor hij
een groot gedeelte van de inwoners van Noordwijk warm voor heeft
gekregen. Het Torenklimproject leeft in ons dorp en biedt Noordwijk
een nieuwe toeristische attractie onder de vlag van de vereniging
De Oude Dorpskern in ons wonderschone Noordwijk Binnen.
Vanaf 16 mei 2009 iedere zaterdag en op speciale dagen zoals Open
Monumentendag en tijdens de Tuinmarkt in juni voor een ieder
beklimbaar tegen een geringe vergoeding.
Hans zal zich na de feestelijke opening langzaam terugtrekken als
voorman van dit project. De verschillende werkgroepen nemen de
eindverantwoordelijkheid voor hun eigen deel. Nieuwe ideeën voor
activiteiten rondom de toren borrelen echter al weer regelmatig
op. Zoals Hans zelf zegt: ‘de toren van de Oude Jeroenskerk is een
levend monument’. Dus we zullen nog wel van deze sympathieke en
innemende man horen!

Het
Torenklimproject biedt
Noordwijk
een nieuwe
toeristische
attractie
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Foto: ruud van drunen

programma

De gemeente Noordwijk heeft er een bezienswaardigheid bij
met de openstelling van de toren op 16 mei 2009.
De toren van de Oude Jeroenskerk
werd al sinds enkele jaren bij
bijzondere gelegenheden tot de eerste
verdieping voor publiek opengesteld.
Dat gebeurde bijvoorbeeld op de
open monumentendag in september.
De gedeeltelijke mogelijkheid voor
beklimming ondervond enthousiasme
van jong en oud. Het raadslid Hans
van de Berg heeft zich daarop op
persoonlijke titel sterk gemaakt voor
een meer structurele en bovendien
volledige openstelling, dat wil zeggen:
tot de top. Binnen de Vereniging
De Oude Dorpskern vond dit idee
weerklank. Daarop heeft hij een
speciale torenklimcommissie opgericht.
Deze kreeg vorig jaar van het college
van burgemeester en wethouders
van Noordwijk groen licht om de
voorbereidingen te treffen.
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De gemeente
en de toren
van de Oude Jeroenskerk
deze volgend seizoen - na wederzijds
welbevinden - definitief te maken.

De toren is gemeentelijk eigendom en is door het Rijk
als een waardevol rijksmonument aangewezen.
Dat betekent dat er niet alleen veligheidsmaatregelen
nodig waren, maar dat de eventuele aanpassingen met
respect voor de toren moeten worden gerealiseerd.
De gemeente heeft hierover overleg gevoerd met de
Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en
Monumenten (RACM).
In eerste instantie was de gemeente terughoudend
vanwege de eisen van veiligheid. De gemeente stelde
daaraan voorwaarden. Zo zaten er stenen los en waren
enkele traptreden dermate uitgesleten dat deze gevaar
veroorzaakten. Naast de restauratie van de traptreden is
de in 1903 dichtgemetselde toegang tot de spiltrap weer
open gemaakt. Daardoor kan de trap nu rechtstreeks via
de toegang van de toren worden beklommen, zonder de
opgang van de kerk te moeten gebruiken.
De brede omloop rond de kerkspits was al in goede staat.
Deze is ommuurd door een (kind)veilige afscheiding.
Wel is voor een mooie weidse blik, pal naast de trans
een opstap gemaakt zodat jong en oud van het uitzicht
kunnen genieten.
Door al deze maatregelen kon het gemeentebestuur een
tijdelijke gebruikerstoestemming afgeven met de intentie

Het college vindt dat het ontsluiten van
dit bijzondere monument belangrijk is
om het cultureel erfgoed uit te dragen.
De toren laat zien dat Noordwijk Binnen
bijzondere schatten herbergt.
Zowel de bewoners als de gasten
kunnen nu de oude toren in zijn
geheel beklimmen en leren van diens
geschiedenis. En op iedere verdieping
komt een deel van het verhaal van
Noordwijk tot leven. Eenmaal boven
kan vanuit de toren over het mooie
dorpsgezicht uitgekeken worden en
heeft u een prachtig vergezicht naar
die andere kwaliteit van de gemeente:
Noordwijk aan Zee. Met het openstellen
heeft de gemeente er dus met recht een
unieke een attractie bij.

Officiële
opening
voor genodigden

16 mei 2009
12.30 - 13.00 uur
Ontvangst in Oude Jeroenskerk
13.00 - 14.00 uur
Toespraken
en muzikale intermezzo’s
14.00 - 14.30 uur
Officiële opening van de toren
buiten bij Oude Jeroenskerk
14.30 - 15.00 uur
Receptie in Oude Jeroenskerk
Vanaf 14.30 uur
Feest op plein
Oude Jeroenskerk
Oude Jeroenskerk
Voorstraat 44, 2201 HW Noordwijk
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De toren van de Oude Jeroenskerk: het oudste bouwwerk
					 in Noordwijk
De toren van de Oude Jeroenskerk
is verreweg het oudste bouwwerk in
Noordwijk. Vermoedelijk werd rond
1200 gestart met de bouw. De muren
zijn massief twee meter dik waardoor
het de grote dorpsbrand in 1450 goed
heeft doorstaan. De kerk is na de brand
sterk vergroot herbouwd.
Hein
Verkade
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Vergeleken met de Middeleeuwse
kerken in de buurdorpen is zowel de
kerk als de toren van de Oude Jeroen
bijzonder groot en hoog. Doordat
de spits naar binnenspringt is er
voldoende ruimte op de trans om van
alle kanten, en op een veilige manier,
van het uitzicht te genieten. En wat
is er mooier om vanaf de 800 jaar
oude toren zicht te hebben op een
groot deel van de Randstad? Zo zijn
bij helder weer het windmolenpark
voor de kust van Egmond, Schiphol,
de Euromast in Rotterdam en de
elektriciteitscentrale op de Maasvlakte
zichtbaar. Verbazingwekkend hoog
steekt de Pieterskerk boven de stad
Leiden uit. Dichterbij zult u versteld
staan van het groene karakter van ons
mooie Noordwijk Binnen.

‘nieuwe graffiti’ voeger

klokkenstoel achteraan onder de Hemonyklok
de grootste klok die door Pieter Hemony in 1672 in
Amsterdam werd gegoten. Wanneer het buiten waait
merk je dit bij de klokken direct. De wind waait en fluit
vrij door de galmgaten.
De galmluiken zorgen ervoor dat het geluid zich naar
beneden over het dorp verspreid, maar ook dat de
regen de klokkenstoel niet kan bereiken.
klokkengat met cel
Geledingen in de toren
Voordat de top wordt bereikt is op de verschillende
geledingen van de toren het nodige te zien. Via de
smalle spiltrap bereiken we de eerste geleding. Hier
zijn de twee gevangeniscellen die tot 1860 werden
gebruikt. Door slechts één kleine nis komt daglicht
naar binnen. Zelfs tijdens een hete zomer dringt de
warmte hier nauwelijks binnen. De Middeleeuwen
lijken hier nog springlevend.
Via de tweede geleding met het oude torenuurwerk
komen we op de derde geleding met de kerkklokken.
Het is belangrijk de tijd in de gaten te houden want
ieder kwartier speelt het Westminster klokkenspel
zijn melodie. Zelfs de zware klokkenstoel trilt dan
mee. Er hangen vier klokken waarvan drie na de
Tweede Wereldoorlog nieuw werden opgehangen. Alle
klokken werden door de bezetter gevorderd. Eén klok
overleefde de oorlog op wonderbaarlijke wijze. Het is

De trap
De spiltrap wordt verder naar boven steeds smaller en
de treden lager. De bovenste geleding is vermoedelijk
een honderd jaar jonger dan de rest van de toren.
Op deze geleding moet je een beetje bukken om
onder de aandrijfassen van het huidige elektrisch
aangedreven uurwerk door te lopen. Tegelijkertijd
de blik naar de vloer richten want daar ligt de grote
vlaggenmast die op feestdagen aan de westkant naar
buiten wordt geschoven.
Vervolgens wordt de vloer van de houten spits bereikt.
Deze is helemaal open tot in de punt waardoor het
timmermansvakwerk prachtig te zien is. Hier hebben
vele bezoekers van de toren in de afgelopen eeuw hun
naam en jaartal achtergelaten. Naast vele bouwvakkers
liet ook de cameraman van de NCRV weten dat hij hier
in 1979 voor opnames was. Het daglicht door het raam
in de deur wijst de weg naar buiten. De veilige 1.40
meter hoge balustrade maakt het zelfs voor mensen
met hoogtevrees mogelijk om zonder angst in de verte

‘nieuwe graffiti’ maten voor het leven

‘oude graffiti’ uit 1681

te turen. Je moet zelfs op je tenen staan
om het Middeleeuwse centrum van
Noordwijk onder ogen te krijgen. Naar
het westen is de vuurtoren ook vanuit
het binnenland een opvallend baken.
Daarachter varen de vissersboten,
waar dit baken voor bedoeld is.
Kortom, sluit u aan bij de torenrondleiding voor een nieuwe blik op
Noordwijk en zijn omgeving.
13
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Jeroen van der Zalm
(19 jaar)
Ik ben Jeroen van der Zalm. Ik ben
19 jaar en woon thuis bij mijn ouders
in Boerenburg. Mijn vader is Ben van
der Zalm. Hij komt uit Noordwijk
Binnen. Mijn moeder heet Handa
Hoek. Zij komt van Noordwijk Zee.
Mijn basisschool was de Vierboet.
Hierna heb ik mijn Havo behaald op
het Teylingen-college Leeuwenhorst.
Op dit moment studeer ik Civiele
Techniek op de Haagse Hogeschool.
Ik heb altijd al interesse gehad in
de geschiedenis van dingen om mij
heen. Bijvoorbeeld de bunkers van
de Atlantikwall waar ik vrijwilliger
ben. Ook oude foto’s van locaties in
Noordwijk vind ik erg interessant. Een van de dingen die je
natuurlijk vaak ziet is de toren van de Oude Jeroenskerk. Dit
vind ik altijd mooi om te zien. Wel vraag ik me al jaren af hoe
de toren er van binnen uit zou zien. Door het Torenklimproject
zal mijn vraag straks beantwoord worden.

Jeroen Vliet Vlieland
(29 jaar)
Ik ben geboren op 27 juni 1979 in
Noordwijk aan Zee. Mijn ouders zijn
Eef en Cora Vliet Vlieland-de Wit, mijn
vader is er een van de sigarenwinkel uit
de Kerkstraat en mijn moeder komt uit
het Langeveld. Echte Noordwijkers dus.
Mijn vader werd vroeger thuis Jeroentje
genoemd. Dit kwam vanuit de Suske en
Wiske stripboeken waar hij nogal verzot
op was. Zijn broers en zusters vonden
hem erg sterk vandaar dat ‘Jeroen’.
Daarom heet ik Jeroen, een naam die
goed in het Noordwijkse past. Ik heb op
de Zeevlam en de KTS gezeten en later
nog een aantal jaren op de MTS in Leiden.
Nu ben ik als timmerman gestart met
een klein eigen onderhoudsbedrijfje, net
zoals ik het bedrijf Flitz heb, gespecialiseerd in vakantiekampen
voor kinderen. Het Torenklimproject vind ik gaaf. Het lijkt
me geweldig leuk voor de Noordwijkers en gasten dat zij
Noordwijk vanuit de lucht kunnen gaan bekijken.

Jeroen v.d. Weijden
(38 jaar)
Mijn naam is Jeroen van der Weijden
geboren te Leiden (Diaconesse ziekenhuis)
op 13/04/71. Jeroen is voor mij een zeer
bepalend naam, ik ben vernoemd naar mijn
opa Jeroen van der Weijden. Ik heb het
grootste gedeelte van mijn leven gewoond
op de Sint Jeroensweg, boven de slagerij van
mijn vader en moeder (Slagerij Leo van der
Weijden) tevens heb ik mijn lagere school
jaren door gebracht op de Sint Jeroensschool
( Join, nu gesloopt). Ik heb een korte doch
mooie voetbal carrière gehad op de Sint
Jeroens Club, of te wel S.J.C.
Na diverse opleidingen en banen ben ik
thans werkzaam bij de J.G. van der Mey Group te Sassenheim een
internationale producent van diverse soorten vleeswaren, in de
functie van Verkoopleider. Inmiddels ben ik ook gelukkig getrouwd
met mijn lieve vrouw Sabrina en heb ik twee hele mooie jongens
genaamd, Zay en Quinten. Met mijn gezin woon ik sinds een paar
jaar op de Quarles van Uffordstraat, vlak bij het strand en daar
genieten we elke dag weer van. Ik hoop dat de activiteiten voor
de Oude Jeroenskerk een positieve uitstraling zullen geven aan
Noordwijk maar zeker ook dat menig Noordwijker de moeite neemt
om de kerk in zijn geheel eens te bekijken.

Jeroen van der Meer
(36 jaar)
Mijn naam is Jeroen van der Meer,
geboren in Alphen aan de Rijn, getogen
in Roelofarendsveen en wonend
in Noordwijk tot aan mijn laatste
levensdag. Mijn vader heet Jan van der
Meer (uit Sassenheim) en mijn moeder
Amelie van Eeden (Noordwijkerhout).
Mijn middelbare school was de
Bonaventura in Leiden. Mijn beroep
is Manager Bedrijfsvoering, Europa
voor de goede doelen Stichting IAVI.
Deze stichting probeert een vaccin te
vinden om HIV en AIDS de wereld uit
te helpen.
De toren van de Oude Jeroenskerk is
verbonden aan mijn jeugd, waarin mijn
ouders vaak naar Noordwijk gingen voor het strand. Op de
terugweg reden we altijd langs de ijscoman op de kop van de
Hoofdstraat (ijsje als we lief waren geweest). En dan via ‘mijn’
kerk terug naar huis. Je eigen naam op zo een bouwwerk zien
staan maakt indruk, zeker op een kleine jongen van 8. Ik hoop
er nog vaak te komen, misschien wel als grote jongen van 80.

Jeroen van Houten
(27 jaar)
Mijn naam is Jeroen van Houten, ik
ben geboren op 5 april 1982 en heb
mij hele leven in Noordwijk gewoond.
Mijn ouders zijn René van Houten en
Mariëtte van Houten-Alkemade, ik
heb ook nog twee broers; een jongere
(Lex) en een oudere (Bas).
Ik heb op de Bronckhorstschool,
Willibrord MAVO, Leeuwenhorst
College, NOVA College en Albeda
College gezeten. Ik werk bij
Digros, op dit moment in Ter Aar
als Assistent Supermarktmanager
van de winkelafdeling. Ik vind het
Torenklimproject een leuk initiatief
en door mijn voornaam mag ik ook
nog eens als een van de eerste de
toren beklimmen.
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Jeroen van der Most van
Spijk (24 jaar)
Ik ben geboren op 16 september 1985
in Leiden, vervolgens heb ik de rest van
mijn leven in Noordwijk gewoond. Ik
ben opgegroeid in een huis waar ik, als
ik uit mijn raam kijk, de toren van de
Oude Jeroenskerk kan zien. Voor mij is
dit dus ook altijd het herkenningspunt
van Noordwijk geweest. Mijn vader
is Pieter van der Most van Spijk, een
geboren Noordwijker. Mijn moeder,
Jopie de Kruif is geboren in Breda, en
woont sinds 1970 in Noordwijk.
Mijn basisschool was de Witte School,
op het Northgo College heb ik mijn
middelbare school diploma gehaald.
Sinds november 2008 werk ik op Schiphol.
In de Noordwijker van 23 januari jl. stond het volgende: “de
naam Torenklimcommissie dekt volgens Van den Berg niet
de lading van het initiatief en één van de eerste acties zal nu
worden om het project een nieuwe naam te geven en om een
logo te bedenken”. Eerder in het artikel stond ”(…) om als
eerste de gang naar de torentrans te maken.” Is een naam als
Trans-formatie hiervoor geschikt?

Jeroen den Hollander
(31 jaar)
Mijn naam is Jeroen den Hollander
en ben geboren op 29 juni 1978, in
Duinpark te Noordwijk. Mijn ouders
zijn Janny van der Veen en Martien
den Hollander. Ik ben opgegroeid in
de Voorstraat waar mijn ouders Hotel
– Restaurant De Beurs 14 jaar lang
gehad hebben. Als kleine jongen ging
ik naar de Wilhelmina school, later
Hoffenne genaamd. Daarna ging ik naar
de Willibrord Mavo, vervolgens naar
het Leeuwenhorst College en daarna
naar de Middelbare Hotelschool.
Tegenwoordig heb ik vooralsnog de
horeca achter me gelaten en ben nu
werkzaam in de commerciële sector als
account manager voor een mediabureau.
Het Torenklimproject vind ik een leuk
initiatief voor Noordwijk Binnen waar
ik graag mijn medewerking aan wil
verlenen.
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Jeroen Wassenaar
(10 jaar)
Ik ben Jeroen Wassenaar en ben op 10
mei 1999 geboren in het ziekenhuis
van Leiden. Mijn ouders zijn Petra
en Kees Wassenaar. Ik zit op de
Bronckhorstschool in groep 6 bij
juf Evelien. Ik wil later archeoloog
worden. Ik vind het heel leuk om aan
het Torenproject/De Oude Jeroenskerk
mee te doen.

9
Jeroen van Lierop
(18 jaar)
Mijn naam is Jeroen van Lierop, 18 jaar
oud. Ik ben begonnen op Openbare
Basisschool De Jutter. Daarna heb ik op
Het Northgo College VMBO-theoretisch
gedaan en momenteel doe ik een opleiding Commercieel Medewerker Banken Verzekeringswezen aan het ID College
in Katwijk. Daarnaast ben ik werkzaam
bij Alexander Beach in Noordwijk. Mijn
hobby’s zijn: voetballen, puzzelen en
met vrienden omgaan. Verder vind ik
het een eer dat ik ben gevraagd om de
toren van de St. Jeroenskerk te
heropenen!

Zit je net te genieten op je bankje voor
het huis van je prepensioen, pas de school
verlaten, en lezend in de brochure over
de plannen om de toren van de Oude
Jeroenskerk open te stellen, stopt er een fietser.

Dat heb ik weer…
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Jeroen Salman (48 jaar)
Ik ben geboren in Noordwijk in 1961 aan de
Hogeweg, maar het huis waar ik ben opgegroeid
(de Kwakel) is inmiddels afgebroken. Mijn vader,
Antoon Salman, trouwde in 1950 met Truus van der
Weijden en samen kregen ze zes kinderen. Ik ben de
jongste. Nadat ik 14 jaar elders heb gewoond, ben
ik in 1999 met mijn vrouw Jolande Evers en onze
twee dochters weer naar Noordwijk teruggekeerd
en in de Bronckhorststraat komen wonen. Als
kleuter heb ik op de Mariaschool gezeten, daarna
ben ik naar Jeroenschool en vervolgens naar de
Willibrord Mavo gegaan. Al die gebouwen zijn
inmiddels met de grond gelijk gemaakt. Na de
mavo heb ik de havo en de Pabo gedaan. Vanaf 1982
ben ik in Leiden geschiedenis gaan studeren. In 1987 ben ik afgestudeerd
en in 1997 ben ik aan deze universiteit ook gepromoveerd. Vanaf dat jaar
ben ik als postdoc en universitair docent gaan werken aan de universiteit
van Utrecht. Als historicus ken ik de vergankelijkheid der dingen. In mijn
relatief korte leven is er in Noordwijk veel verdwenen en veranderd. Niet
alle verandering is achteruitgang, maar ik ben toch blij dat er in het dorp
nog vele oude gebouwen bewaard zijn gebleven, die als bakens voor onze
herinnering functioneren. Het huis in de Bronckhorststraat waarin we nu
wonen is in 1609 gebouwd. Het huis was een stille getuige van de 80-jarige
oorlog, het rampjaar, de Bataafse Republiek en 2e Wereldoorlog. Maar
dit huis is slechts een kleuter in vergelijking tot de Oude, 14e-eeuwse
Jeroenskerk, waarvan de toren uit de dertiende eeuw dateert. Die toren
heeft brand, storm en godsdienststrijd overleefd. Hij heeft meer gezien dan
menig boek ons kan vertellen. Met het beklimmen van die toren, dalen we
dus eigenlijk af in ons eigen verleden. En boven ervaren we niet alleen een
weids en prachtig uitzicht, maar ook een diep historisch inzicht.

10
Jeroen de Haas
(67 jaar)

Ik ben Jeroen W. de Haas, geboren op
5 november 1941 te Noordwijk waar ik
ook ben opgegroeid. Mijn ouders waren
C.L. de Haas en J. Berg. Ik heb op de
jongensschool gezeten aan de Zeestraat
en de op de Lagere Tuinbouwschool
te Noordwijkerhout. Mijn beroep was
agrarisch medewerker. De toren betekent
een middelpunt van het dorpsleven waar
de festiviteiten plaatsvinden. En er is
meestal wel iets te doen. Ik ga graag op
vakantie maar ben ook wel weer blij als
ik de toren van Noordwijk weer zie.
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Jeroen Steenvoorden
(72 jaar)
Ik ben geboren in Noordwijk op 17 augustus
1937 ( Jeroensdag) en opgegroeid aan
de Herenweg waar ik heden ten dage nog
woon. Mijn ouders waren Gerardus Petrus
Steenvoorden en Maria Heemskerk.
De lagere school heb ik doorlopen op de
Jeroensschool aan de Zeestraat. Daarna heb
ik de tuinbouwschool in Noordwijkerhout
gevolgd, waarna ik bloembollenkweker ben
geweest aan de Herenweg in Noordwijk.
Ik vind het leuk om de Jeroenstoren nog
eens te beklimmen om te kijken of het
‘Catwijckerheck’ van de toren af nog te zien
is. In 1665 moest namelijk ene Jeroen van Steenvoorden, woonachtig
aldaar, bij een geschil tussen Noordwijk en Katwijk aangeven waar
de grens lag tussen beide dorpen.

Hans van Dijk
Coördinator
gidsen

Die fietser blijkt ook nog eens te weten
dat ik ergens in een plaatselijk krantje in
een afscheidsartikel heb laten weten dat ik
te zijner tijd misschien wel eens gids zou
willen worden. Nooit geweten dat daar dan
weer gieren op azen.
Zo is het bij mij begonnen. En zo verging
het ook anderen, voornamelijk mensen
die het leuk vinden anderen iets te willen
vertellen. Meestal net als ik uitgetreden,
maar ook nog actieve leraren. Nadat de
basis gelegd was en we de eerste openbare
bijeenkomsten van de Torenklimcommissie
hadden bijgewoond, kwam de volgende zet
van Hans van den Berg.
De organisatie groeide en om te zorgen
dat het hem niet boven het hoofd groeide,
bedacht hij de werkgroepen. Ed Klein, Jack
Stuifbergen en ondergetekende boden
zich aan voor de “commissie torengidsen”
en zaten al snel aan tafel om te peinzen;
wat is er nodig om te zorgen dat bezoekers
weten van de opening van de toren? Wat is
er nodig om de gidsen hun werk te kunnen
laten doen en dan nog wel zo dat ze ook
nog een tijdje zullen blijven? We hebben
ons in gedachten voor de toren geplaatst en
hebben alles genoteerd waar we tegenaan
liepen.

Allereerst moeten we bezoekers trekken, dus reclame
maken. Er was al een mooie folder, die we maar
hoefden aan te passen naar een meer op de werving van
gidsen en sponsoren gerichte folder, tot een brochure
met informatie (en voor de liefhebber misschien ter
herinnering aan het bezoek). Daarnaast moesten we de
aandacht richten op de gidsen.
Op de begane grond zou de ontvangstruimte moeten
worden ingericht. Een coördinator moet een rooster
maken voor dienstdoende gidsen, en ook het
veiligheidsaspect verdient grote aandacht. Zo maar een
aantal zaken waar een oplossing voor moest komen.
Over het aantal bezoekers kun je gissen, maar stel dat er
een toeloop of wellicht een “overloop” van gasten komt.
Om het half uur een beklimming zou misschien wachttijd
opleveren. Om dat te voorkomen dachten we zonodig
het tijdstip van opgang te noteren. Voor de buitenlandse
bezoekers zou informatie in Duits en Engels meegegeven
moeten kunnen worden. En het is natuurlijk belangrijk
dat de bezoekers weten dat de beklimming, hoewel geen
gevaarlijke onderneming, wél op eigen risico gebeurt.
Groepen zullen elkaar moeten passeren, gidsen hebben
daartoe onder andere een portofoon.
De toren heeft natuurlijk zijn verdiepingen die gelukkig
als “vluchthonk” gebruikt kunnen worden. Ten slotte zal
na de nodige hindernissen - zoals de verdieping met de
grote klokken (en je weet: Als de grote klokke luidt…)
- het ultieme doel van het geklauter, namelijk de trans
bereikt worden. Bezoekers zullen daar met het uitzicht
geholpen worden door borden die aan vier kanten de
markante punten aangeven.
Al met al dus een heel aantal zaken die in een kleine
werkgroep aandacht verdienden. Overigens een
werkgroep die op termijn wel weer een stap opzij zal
doen, zodat ook wij ons in de rol van gids kunnen
begeven. En dat is dan toch ook weer jammer, want de
samenkomsten van ons drietal waren behalve interessant
zeer beslist ook gezellig.
En dat heb ik dan weer…
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De Noorman naakt en slagt en moordt,
Slecht kluis en Gods-Altaar,

De oorsprong van de Oude Jeroenskerk

En voert, geboeid in ’t ijzren koord
Als ’t schuldloos lam ter slagtbank voort
Jeroen den Martelaar.
Zij drijven Hem voor Rolands troon
C.M.J.
(Kees)
Verweij

Die dreigend vleit en looft
En hem wil winnen voor zijn goôn
Maar Hij kiest zich de Martlaarstroon
Voor ’t grijze priesterhoofd.
“Ter dood met hem”, zoo bralt, gepaard
Met woest gejuich, de Noor
En ’s priesters hoofd viel onder ’t zwaard
Maar de eedle ziel steeg hemelwaart
En rust er de eeuwen door.
Uit: de Volksalmanak van Nederlandsche Katholieken, Amsterdam 1870
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Wie rond de Oude Jeroenskerk wandelt, zal zich
wellicht wel eens hebben verbaasd over het feit
waarom er in zo’n dorp als Noordwijk Binnen in de
middeleeuwen zo’n grote en fraaie kerk gebouwd werd.
Zeker in de tijd waarin deze kerk gebouwd werd was
Noordwijk een weliswaar niet onaanzienlijk, maar toch
ook weer geen nederzetting van groot formaat. In elk
geval heeft deze kerk voor een plaats als Noordwijk
zo’n 600 jaar geleden een wel bijzonder grote omvang.
Wie min of meer vergelijkbare dorpen in de omgeving
ziet zal men zeker geen kerkgebouwen van deze
omvang aantreffen.
De directe aanleiding tot de bouw van deze kerk was
de toegenomen belangstelling voor de verering van de
Heilige St. Jeroen, de eerste pastoor van Noordwijk,
die volgens de overlevering in 856 te Noordwijk door
de binnengevallen Noormannen was onthoofd. Juist
op de plaats van het graf werd naar men vermoedt rond
980 een Romaanse kapel opgericht ter ere van deze
priester, die zijn vasthoudendheid in het woord van
God met de dood had moeten bekopen. Dit gebeurde
ruim een eeuw na de marteldood van St. Jeroen, toen
het graf werd ontdekt. In overleg met Dirk II , graaf
van Holland en Balderik, de toenmalige bisschop
van Utrecht, werd het gebeente, waarvan het hoofd
ontbrak, overgebracht naar de Benedictijner Abdij te
Egmond. Dit zou de tweede kerk in Noordwijk worden
want de eerste, gewijd aan St. Maarten, was volgens de
overlevering nog door St. Jeroen zelf gesticht ongeveer
ter hoogte van de boerderij van Zandbergen in de
Pickéstraat.

De Middeleeuwen
Na de bouw van de kerk in het begin van de 14e eeuw
werd op de plaats van het altaar (op de plek van de
oude vondst van het gebeente van St. Jeroen) een
schedel gevonden, bij welke ontdekking plotseling de
klokken begonnen te luiden. Een krankzinnige, die het
hoofd aanraakte, werd onmiddellijk genezen. Op diens
aanwijzing werd het hoofd voor dat van de stichter der
parochie, St. Jeroen, gehouden en verder in deze kerk
bewaard.
Kroniekschrijvers uit die tijd spreken van talloze
wonderen die er in Noordwijk gebeurden zoals van
zieken die genazen en van verloren zaken die door
tussenkomst van St. Jeroen werden teruggevonden.
De belangstelling voor de verering van St. Jeroen nam
in de daarop volgende tijd sterk toe, waardoor de kerk
spoedig te klein werd om de vele pelgrims te ontvangen
en in 1303 gaf de bisschop van Utrecht aan Noordwijk
toestemming om een nieuwe kerk te bouwen.
Het maken van een pelgrimstocht was in de
middeleeuwen zeker niet ongebruikelijk. Sommige
pelgrims zochten hulp als genezing en anderen
hoopten misschien op een wonder. Ook waren er
pelgrims bij die boete moesten doen, want het was in
de middeleeuwse rechtspraak zeker niet ongebruikelijk
om een bedevaart als straf op te leggen.
In 1429 verhief Zweder, de bisschop van Utrecht,
Noordwijk tot bedevaartplaats en beval dat in alle
parochies van het noordelijk deel van Holland op
17 augustus de marteldood van St. Jeroen plechtig
moesten vieren. Op deze sterfdag vond ieder jaar in
Noordwijk een processie plaats, waarin het hoofd

van Jeroen werd meegedragen. De
tocht voerde langs de vijf “heilige
bruggen” en het martelveld, waar Jeroen
vermoedelijk verhoord en terechtgesteld
werd.
In 1450 werd de kerk en een gedeelte
van het dorp Noordwijk door een
grote brand verwoest. De toren kon
behouden blijven, maar de kerk zelf
moest weer geheel opnieuw opgebouwd
worden. Deze opnieuw opgebouwde
kerk kennen wij als de huidige Oude
Jeroenskerk.
De Reformatie
De Reformatie heeft heel wat beroering
teweeg gebracht. Tot deze tijd rustte
het gebeente, zonder het hoofd van St.
Jeroen, in de Abdij van Egmond. In de
loop van de 16e eeuw werd de Abdij
door opstandige huurlingen belegerd
en naderhand verwoest. In allerijl
werd het gebeente van o.a. St. Jeroen
overgebracht naar Haarlem dat nog
in Spaanse handen was. De relieken
werden steeds op verschillende plaatsen
ondergebracht om te ontkomen aan de
schendende hand van de opstandelingen
en de Oranjegezinden.

Na de brand
kon de toren
behouden
blijven, maar
de kerk moest
weer geheel
opnieuw
opgebouwd
worden.
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De schedel van St. Jeroen werd
weggenomen en verborgen
de Oude
Jeroenskerk
bleef in
hervormde
handen.

In 1573 werd de Oude Jeroenskerk
overgenomen door de protestanten.
De schedel van St. Jeroen werd uit de
schrijn genomen en verborgen. Helaas is
deze schedel nooit meer teruggevonden.
De Rooms Katholieke gemeenschap
moest voor de eredienst daarna
uitwijken naar enkele boerenwoningen
aan de Oude Zeeweg en later (tot 1690)
in het huis “De Nederhel” vlak bij het
begin van de duinen aan de Breloftsweg
(hoek Duinweg/Nieuwe Zeeweg).
Intussen had de toenmalige pastoor
Vermaat, afkomstig uit Haarlem, in 1653
geprobeerd een deel van de relieken,
die tot op dat moment in Haarlem
bewaard werden voor de Noordwijkse
kerkgemeenschap, te verwerven. De
schedel was immers verloren gegaan,
waardoor de Noordwijkse parochie
geen tastbaar overblijfsel meer in bezit
had van St. Jeroen. Uiteindelijk gelukte
het pastoor Vermaat een ellepijp van
St. Jeroen te bemachtigen, gevat in een
zilveren arm.

De
“Ommegang”
vindt ieder
jaar rond
eind augustus
plaats.
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De 19e eeuw
Begin 19e eeuw kwam voor de katholieken de Oude
Jeroenskerk weer even in beeld. Op 12 juli 1798 kregen
de kerkgenootschappen de opdracht hun ledenaantal
nauwkeurig op te geven, met een opgave van gebouwen
en dergelijke, vergezeld van taxatierapporten. Deze
maatregel was onder andere bedoeld om een einde te
maken aan de bevoorrechte positie van de Hervormde
Kerk. De Hervormde gemeente van Noordwijk kwam
daardoor in een netelige positie want volgens de
ledentelling hadden de rooms katholieken het recht
van naasting gekregen op het kerkgebouw of een deel
daarvan. Het duurde uiteindelijk tot 1810, voordat
een regeling werd getroffen over de verdeling van de
kerk tussen de Hervormde en de Rooms Katholieke
gemeente. Maar tot uitvoering van deze regeling, iets
wat bijvoorbeeld in Voorhout wel plaatsvond, kwam
het niet. Na 1810 viel Nederland rechtstreeks toe aan
het keizerrijk Frankrijk en werden maatregelen als deze
opgeschort. Uiteindelijk bleef de Oude Jeroenskerk

toch in hervormde handen. Overigens ontkwam het
kerkgebouw, zoals we het nu kennen, ternauwernood
aan een gedeeltelijke afbraak. In 1921 stelden de
kerkvoogden een verkleining van de kerk voor door
zowel het kruis als het koor af te breken. Het aantal
lidmaten was toen te klein en de onderhoudskosten
te hoog om het onderhoud van zo’n groot gebouw
te kunnen bekostigen. Gelukkig werd bij Koninklijk
Besluit van 6 augustus 1822 alsnog een subsidie van
f 3.000,-- toegekend, waardoor dit onzalige plan kon
worden ingetrokken.
De 19e eeuw toonde een herstel van de katholieke
geloofsgemeenschap in Noordwijk. Sinds 1835
beschikte men weer over een eigen kerkgebouw
op de plaats, waar de huidige R.K. Kerk St. Jeroen
gevestigd is. De “ellepijp in de zilveren arm” werd daar
heengebracht. Dit reliek stond niet meer in de huiskerk
Nederhel maar werd via de schuurkerk in de Kerkstraat
in 1835 overgebracht naar de nieuwe kerk aan de Van
Limburg Stirumstraat.
Inmiddels was de belangstelling voor St. Jeroen
dusdanig toegenomen, dat op 2 augustus 1892
Noordwijk voor de tweede maal erkend werd als
bedevaartsoord en ditmaal door niemand minder
dan Paus Leo XIII. Deze gebeurtenis was tevens de
aanleiding om ervoor te zorgen dat de overige relieken
van St. Jeroen, die tot op dat moment nog te Haarlem
bewaard werden, naar Noordwijk konden komen. Op
dinsdag 16 augustus 1892 gingen de Noordwijkse
pastoor Honig en zijn kerkbestuur per koets met vier
paarden de relieken in de schrijn in Haarlem ophalen.
Na binnenkomst van de relieken werd dit feit groots
gevierd en brak een tijd aan waarin Noordwijk zich tot
een belangrijk bedevaartsoord ontwikkelde.

Van de 20ste eeuw tot nu
Na de Tweede Wereldoorlog nam
de belangstelling hiervoor af, maar
in onze tijd is er toch weer een vorm
gevonden, waarin de nagedachtenis aan
Jeroen jaarlijks op een speciale wijze
wordt beleefd. Dit is de zogenaamde
“Ommegang”, een gebedsronde langs
de vijf heilige bruggen, die voorafgaat
aan de plechtige viering van de mis ter
nagedachtenis aan St. Jeroen. Dit gebeuren
vindt ieder jaar rond eind augustus plaats.
Zo ziet u, dat het ontstaan van de Oude
Jeroenskerk ten nauwste is verbonden met
de verering van St. Jeroen, martelaar en
eerste pastoor van Noordwijk. Verering
en bedevaarten bleven tot 1573 in en
rond deze kerk plaatsvinden. Toen dit
kerkgebouw in protestantse handen
overging bleef de verering van St. Jeroen
bestaan, zij het op andere locaties.
In 1895, na de erkenning van Noordwijk
als officieel bedevaartsoord, kon
worden begonnen met de bouw van een
nieuwe, speciaal aan St. Jeroen gewijde
kerk, die tot op heden bij de jaarlijkse
herdenkingsbijeenkomsten ter ere van
St. Jeroen nog steeds centraal staat.
Het behoeft geen betoog dat St. Jeroen
zich nog steeds mag verheugen in een
groots eerbetoon, want alleen al in
Noordwijk zijn de beide grote kerken aan
hem gewijd.
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Tot grote hoogte in de toren
van de Oude Jeroenskerk te Noordwijk
Door de enthousiaste Torenklimcommissie
is het initiatief genomen te onderzoeken of
geïnteresseerde bezoekers de mogelijkheid
kan worden geboden de toren van de Oude
Jeroenskerk in Noordwijk te beklimmen.
Hans van den Berg heeft ons indertijd
benaderd om te zorgen dat dit gerealiseerd
kon worden.
Bob van Beek,
Warmond
(GVB architecten b.v.)

De toren valt evenals de kerk
onder de bescherming van de
monumentenwet 1988. Voor de
eventuele werkzaamheden die nodig
waren om de toren geschikt te maken
voor de beklimming was toestemming
noodzakelijk van de RACM
(Rijksdienst Archeologie, Cultuur en
Monumenten). Daarnaast moest er ook
een bouwvergunning verleend worden,
onder andere omdat de brandweer zeer
kritisch zal kijken naar de veiligheid van
de bezoekers.

Voorheen kon de trap in de toren alleen maar
bereikt worden via de kerk. Dit werd door de
Torenklimcommissie gezien als een ongewenste
situatie. Kerk en toren hebben niet dezelfde eigenaar.
Het kerkgebouw is van de kerkelijke gemeente, terwijl
de toren eigendom is van de burgerlijke gemeente.
Het proces in de afgelopen tijd
De belangrijkste eis van de plannen was dan ook
ervoor te zorgen dat de trap in de toren toegankelijk
werd gemaakt vanuit het torenportaal zodat alleen
de toren open hoeft tijdens beklimmingen. Gelukkig
is in het torenportaal zichtbaar dat er oorspronkelijk
een toegang naar de trap vanuit het torenportaal
aanwezig is geweest. Uit de archiefstukken is gebleken
dat deze toegang tijdens een vroegere restauratie
om onduidelijke redenen omstreeks 1903 is
dichtgemetseld. Voldoende motivatie om deze opening
te herstellen.
Alle overige voorzieningen hebben bijna allen te
maken met de veiligheid van de bezoekers. De
op meerdere plaatsen moeilijk begaanbare trap,
veroorzaakt door losliggend en versleten metselwerk,
werd hersteld waar nodig. De leuning was lang
onderwerp van discussie. De ruimte van de trap is
beperkt, waardoor uitgebreide leuningen de doorloop
onaanvaardbaar beperken. Uiteindelijk is dit opgelost
door de in touw uitgevoerde bestaande leuning aan de
spil te verbeteren en daar waar nodig vaste handvatten
aan te brengen. Op diverse verdiepingen worden voor
bezoekers de niet toegankelijke delen en gevaarlijke
openingen voorzien van afscheidingen.
De kwetsbare onderdelen van het uurwerk, zoals de
aandrijfstang van de wijzers op de vierde verdieping,
werden beschermd. De voormalig moeilijk begaanbare
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trap met maar aan één zijde een leuning,
van de vierde verdieping naar de
torenspits, werd vervangen door een
nieuwe stevige trap met twee leuningen.
Ter verbetering van het uitzicht werden,
ver genoeg van de borstwering, op de
omloop een paar plateaus aangebracht.
Eveneens werd er een vast trapje tussen
de torenspits en de omloop aangebracht.
Ter verhoging van de veiligheid werd de
verlichting verbeterd en noodverlichting
aangebracht. Daarnaast moesten ook
overige veiligheidsvoorzieningen, zoals
aanwijzingen en brandblussers, worden
aangebracht. In de bouwvergunning
worden uitvoerige eisen gesteld ter
verhoging van de veiligheid van de
bezoekers. Zo worden er eisen gesteld
aan het maximaal aantal bezoekers, het
aantal gidsen etc.
We denken dat de aanpassingen - samen
met de voorwaarden - de mogelijkheid
schept om bezoekers op een
verantwoorde en veilige wijze te laten
genieten van de spannende klim naar de
omloop van de spits.
De inspanning van de klim (34 meter!)
wordt beloond met een fantastisch
uitzicht over het centrum van
Noordwijk en de wijde omgeving.
Ik nodig u uit om de klim een keer te
ondernemen!

BOUWBEDRIJF
’S-GRAVENDIJCKSEWEG 50
NOORDWIJK

RESTAURATIE VAN O.M.
DE LINDENHOF EN ABN-AMRO
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HOTELROYAL
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Tel. 071 - 3646512 | info@hotelroyal.nl
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tel. (071) 362 31 97
fax. (071) 362 31 98
info@onderdelinde.com
(Niet om te reserveren)
Openingstijden keuken
Diner woensdag t/m
zondag 18.00 - 22.00 uur
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