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Bij de voorplaat (de Overtuin)
Dit jaar is er een separaat programmaboekje voor de open tuinen, de kunstexposities
en de muziek–uitvoeringen bij de Markt onder de Linden. Daarom staat er in deze
Kernpunten niet veel over tuinen. Met een afbeelding van de Overtuin hoopt de redactie dat gemis – voor wie daarop rekende – een beetje goed te maken. Bovendien is dat
een mooie aanleiding om de ‘nieuwelingen’ in het dorp even bij te praten.
In de beginjaren van De Oude Dorpskern (dod) was de Overtuin een brandende
kwestie. Al in het eerste nummer van Kernpunten kwam de Overtuin ter sprake. Op
bladzijde 4 stond een foto met als bijschrift: “De Overtuin” in de Voorstraat. Gedoemd
te verdwijnen?
Een overtuin kun je omschrijven als een voortuin, die aan de overkant van de straat
ligt. De Overtuin in Noordwijk is het lapje grond tussen Voorstraat, Wilhelminastraat
en Heilige Geestweg. Van oudsher hoorde deze tuin bij Voorstraat 25. In Van karrenspoor
tot klinkerweg wordt geopperd dat deze overtuin is ontstaan om blijvend uitzicht te
hebben op de molen – in dit geval de Noordmolen, aan de tegenwoordige Molenstraat.
In de beginjaren van dod wilde de toenmalige eigenaar de Overtuin los verkopen.
Er zou dan waarschijnlijk een huis worden gebouwd. In Kernpunten nr. 6, van december 1987, leest u op bladzijde 9 hoe het verder ging:
“Van goed ingelichte zijde vernemen wij dat Prof. Sobels, met de gemeente en een
aantal omwonenden, tot overeenstemming is gekomen inzake de verkoop van de overtuin. De tuin zal niet worden bebouwd en door de gemeente onderhouden. De formaliteiten, nodig voor de officiële overdracht, worden nu voorbereid.”
Anno 2010 werd hier de f leurige foto geschoten die nu de voorplaat siert. En, natuurlijk, het onderhoud kan altijd beter – dat geldt trouwens voor de meeste tuinen
– maar de Overtuin ligt er desalniettemin stralend bij … met dank aan de leden van het
eerste uur.
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Van de voorzitter
We gaan er een mooi jaar van maken, en daar bedoel ik mee, een mooi jubileumjaar. De Oude Dorpskern bestaat vanaf november 25 jaar en dat willen we
niet ongemerkt voorbij laten gaan.
De 25e Kerstmarkt in december 2010 en de 25e Markt onder de Linden in
2011. Het feit dat de vereniging het zo lang heeft uitgehouden betekent dat er
voldoende draagvlak bij de leden is om het beschermd dorpsgezicht van Noordwijk-Binnen te behouden en de kwaliteit te bewaken.
In het kader van het jubileumjaar zal er een aantal extra activiteiten worden
opgestart met als eerste op dinsdag 6 juli 2010 een Franse avond op het Lindenplein in samenwerking met Verborgen Klanken. De verkooppunten voor kaarten kunt u vinden op onze website: www.deoudedorpskern.nl
Noordwijk-Binnen staat in de steigers, maar zal er in de loop van dit jaar
aantrekkelijker uit gaan zien; het Digros-project wordt afgerond en ook de Weteringpoort zal in een eindfase komen. Door de langdurige vorstperiode is het
nog niet zeker hoe ver het Raadhuisplein* en de Raadhuisstraat gevorderd zullen zijn. In ieder geval zal het tijdens de aanstaande Markt onder de Linden
nog een rommelige indruk geven. Dus nog even geduld, en dan zal NoordwijkBinnen er weer charmant uit gaan zien.
Het project Hoogvliet gaat niet door, voor velen van u al bekend, maar de
ontwikkeling van een nieuw bouwplan vordert gestaag en de verwachting is dat
volgend jaar hierin een start kan worden gemaakt.
Het bestuur van De Oude Dorpskern buigt zich over een blijvend cadeau
wat aangeboden kan worden aan de Noordwijkse gemeenschap. Inbreng van de
leden heeft geleid tot een lijst waarover we ons nu nader laten informeren. Als u
onze website regelmatig bezoekt kunt u de voortgang volgen.
Het nieuwe college heeft uitgesproken de koers van de nota kerngezond te
blijven volgen, waarbij wij bijzonder geïnteresseerd zijn in een passend verkeerscirculatieplan. Met als doel dat het hart van Noordwijk-Binnen bereikbaar
blijft voor aanvoer, bewoners en consumenten. “Verantwoord kritisch” vanuit
De Oude Dorpskern is hierbij het toverwoord.
Tot slot zien we graag alle leden van onze vereniging op de komende Markt
onder de Linden op zaterdag 19 en zondag 20 juni, die dit jaar voor de 24e keer
wordt georganiseerd door de evenementencommissie.
Met vriendelijke groet,

Gerard van Stijn
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Gerard van Stijn

Van de Redactie
Voor u ligt een nieuwe editie van Kernpunten, het verenigingsblad van De
Oude Dorpskern. Wij hebben ons best gedaan voor u een waar ‘groennummer’
te maken, met allerhande artikelen over het letterlijke groen in NoordwijkBinnen, als artikelen die een raakvlak hebben met het groen in onze mooie,
historische kern. De foto’s zijn met zorg geselecteerd uit het ons beschikbare
materiaal. Maar wij zijn nog altijd op zoek naar foto’s voor toekomstige
Kernpunten. Hebt u nog mooie (digitale) foto’s, van tóen of van recentere
datum? Laat het ons weten, wellicht kunnen deze geplaatst worden. Het zou
de uitstraling van Kernpunten nog interessanter maken.
Vanaf 1995 werd het programma bij de Markt onder de Linden – open
tuinen, kunstexposities en muziekuitvoeringen – integraal opgenomen in
Kernpunten. Aangezien een programmaboekje eigenlijk een wegwerpartikel
is en Kernpunten door veel leden met plezier bewaard wordt, verschijnt dit
jaar een los programmaboekje op een wat handzamer formaat. Zoals gebruikelijk krijgt u voor de bon op de adresdrager bij dit nummer een toegangsbewijs
voor de open tuinen. Dit jaar krijgt u daar het programmaboekje bij. Niet-leden kunnen een toegangsbewijs en programmaboekje aanschaffen voor € 3,50.
Toegangsbewijzen en programmaboekjes zijn op de markt te verkrijgen bij
de kraam van De Oude Dorpskern, vóór de pomp waar Voorstraat en Lindenplein elkaar raken.
Wat betreft de vormgeving nog het volgende. Als u de laatste nummers
van Kernpunten naast elkaar legt, is het uiterlijk wat minder stijlvast dan in
de jaren waarin Wim Hekkens de lay-out redigeerde. De torenspecial, verzorgd
door Bureau Booy, opende de deur naar een tijdschrift in full-color. Dat biedt
weliswaar voorheen ongekende mogelijkheden, maar het kost de redactie wat
tijd om zijn weg daarin te vinden. Nu in 2010 komt daarbij nog de nieuwe
huisstijl, die door Bureau Booy is ontwikkeld voor De Oude Dorpskern. Gevolg
daarvan is dat Kernpunten nu een ander lettertype gebruikt dan voorheen.
In het voorjaar van 2011 zal er een speciaal jubileumnummer van Kernpunten uitkomen. Wij zijn nog op zoek naar interessante artikelen of
anekdotes die wij dan kunnen opnemen. Heeft u een idee of wellicht al een
artikel? Neem contact met ons op. Wie weet vindt uw bijdrage een plaatsje in
het bewaarnummer. Wij horen graag van u!
De redactie van Kernpunten,

Dorine Holman
Kees Verweij
Paul de Mooij
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Renovatie Dompad
Oudste verbindingsweg
Een paar jaar geleden heb ik in dit blad al een beschouwing geschreven over
het Dompad onder de titel Het Dompad, een platgetreden monument. Daarin gaf ik
o.a. een pleidooi voor het opknappen van deze welhaast unieke verbindingsweg
tussen Noordwijk-Binnen en Noordwijk aan Zee.
Voor zover kan worden nagegaan is het Dompad de oudste van de thans bestaande verbindingswegen tussen de beide dorpskernen Noordwijk-Binnen en
Noordwijk aan Zee. De naam van het pad is in de loop der geschiedenis een paar
keer veranderd. Zo heette het volgens de overlevering oorspronkelijk het Kerkpad, en was kennelijk in die tijd niet meer dan een mul zandpad, dat van de

kust naar de kapel van Rynesteyn en verder naar de kerk liep. Het voornaamste
doel zou zijn een verbindingsweg te leveren aan kerkgangers en deze weg zou
ook in het bezit zijn van de kerk. In de loop van de 16e eeuw zal het Dompad
zijn huidige tracé hebben gekregen, want het gebied, waar het Dompad doorheen liep, werd als een van de eerste duingebieden afgezand ten behoeve van
ondermeer de teelt van kruiden, groenten en graangewassen. Het mulle zandpad van daarvoor zal ongetwijfeld vanaf die tijd wat lager zijn komen te liggen.

Naamswisselingen
Een latere benaming is het Dieffpad, wellicht een verwijzing naar het strandjuttende deel van de bevolking. Een andere verklaring kan zijn dat langs deze
weg degenen werden vervoerd, die werden verdacht van enig vergrijp en die terecht zouden moeten staan in het Hof van Holland aan de Voorstraat. Dit latere
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Kees Verweij

Gezicht op Noordwijk-Binnen
vanaf het vernieuwde Dompad.

hotel-restaurant diende in vroeger eeuwen ook als rechtbank. Een wat meer onschuldige verklaring zou kunnen liggen in de betekenis van ‘de weg afsnijden’
ofwel de kortste route nemen.
De naam Dompad is hoogstwaarschijnlijk afkomstig van de Noordwijkse
Rederijkerskamer uit de 18e eeuw, die nog eens benadrukte dat verdachten die
over dit pad hun oordeel tegemoet gingen, en verwijzend naar de dingen die op
dit pad gebeurden, hier hun eigen doem over zich afriepen.

Het vernieuwde Dompad gezien
vanaf Noordwijk-Binnen.

In 1886 werd het Dompad officieel omgedoopt in Grootkerkhofpad, maar
in 1961 werd de naam Dompad weer in ere hersteld. Op oude afbeeldingen en
schilderijen is het Dompad al heel goed terug te vinden. Zo is er bijvoorbeeld
in het Museum Boymans Van Beuningen te Rotterdam een schilderij aanwezig
van Jan Vermeer van Haarlem (niet de beroemde Vermeer!), dat een 17e-eeuws
gezicht laat zien vanaf het Dobbelmannduin in de richting van NoordwijkBinnen. De contouren van het Dompad zijn hier al duidelijk zichtbaar.
Het Dompad was de laatste jaren wat verloederd en fungeerde lange tijd als
een soort sluiproute, waardoor het pad herhaaldelijk kapot werd gereden. Gaten en kuilen boden een droevige aanblik. Daar kwam nog bij dat zowel links
als rechts van het pad de omgeving een wat rommelige aanblik leverde.

Recente renovatie
Rond 2007 kwamen er nieuwe plannen voor het Middengebied en in dit kader
paste ook een renovatie van het historische Dompad. Het bureau Hollandschap
bracht in december 2007 een renovatieadvies uit, waarbij werd getracht het historisch aanzien van het Dompad te verhogen en de zichtlijnen op NoordwijkBinnen te versterken. Een paar maanden geleden is een begin gemaakt met
deze renovatie en in eerste instantie werd veel overtollig hout gekapt en gerooid,
hetgeen hier en daar tot de nodige protesten aanleiding gaf. Men schrok een
beetje van deze kaalslag. Eén der uitgangspunten was het herstel van de min
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of meer oorspronkelijke hagenstructuur langs het Dompad. Om dit te kunnen
creëren was het noodzakelijk enige structuur te brengen in de nieuwe aanplant.
Zoals wellicht verschillenden van u hebben kunnen constateren is aan weerszijden een brede ligusterhaag aangebracht. Het ziet er nog wat iel uit, maar na een
paar jaar zullen de hagen ongetwijfeld wat meer body krijgen.
Verder is voor de verharding van het pad gekozen voor een schelpenlaag die
aan beide zijden verstevigd is met een smalle rij kinderkopjes. Deze straatbedekking begint al aan de Prins Hendrikweg en wordt voortgezet tot voorbij de
Westerbaan. Het Dompad krijgt in Noordwijk-Binnen nog een vervolg, want
oorspronkelijk liep het pad tot de plek waar nu de (nieuwe) Sint Jeroenskerk
staat. Het oorspronkelijke pad wordt in het straatpatroon herkenbaar aangegeven, zodat Noordwijk straks een boeiend historisch element erbij krijgt.

Zilver
Kernpunten nr. 1 meldt dat de vereniging De Oude Dorpskern startte op 6 november
[1985] met de aanpak van de verkeersproblemen in en rondom de Voorstraat. Op 14
februari 1986 werden de statuten van de vereniging notarieel vastgelegd. Uitgaande
van 14 februari 1986 als ‘geboortedatum’ van de vereniging, is de vereniging nu in
haar vijfentwintigste jaar (dat loopt dan van 14 februari 2010 tot en met 13 februari
2011). Maar een zilveren bruiloft, bijvoorbeeld, valt niet aan het begin van het vijfentwintigste jaar van een huwelijk, maar aan het eind van dat jaar, dus bij het begin
van het zesentwintigste jaar. Verraderlijk is echter dat als elk jaar een markt wordt
georganiseerd, tussen de eerste markt en de vijfentwintigste – stellig een feestelijke
gelegenheid – toch geen vijfentwintig jaren zitten, maar slechts vierentwintig. Kortom, er is best ruimte voor discussie wanneer er wat te vieren valt, maar gesjoemel
met de feiten zou moeten worden vermeden. Bovendien is er wel eens een jaar zonder
Kerstmarkt geweest. En waren de eerste markten wel tuinmarkten? En zo ja, hoe tel
je dan, want in het begin waren er verschillende markten in een jaar.

Margie M.

Het ‘groen’ in Noordwijk-Binnen
de experts aan het woord
Aan een editie van Kernpunten die in het teken staat van ‘groen’ mag een gesprek met de beleidsmaker en senior uitvoerder van het team Groen & Wijkbeheer van de afdeling Openbare Werken niet ontbreken. Het ‘groen’ in
Noordwijk-Binnen bepaalt tenslotte in een belangrijke mate de sfeer en uitstraling van de kern. Op een zonnige, maar koude ochtend in mei sprak ik Rob
Boekelman (beleidsmaker en sinds zes jaar werkzaam in Noordwijk) en Hans
Hoek (al 40 jaar werkzaam in het ‘groen’ in Noordwijk).
Het team Groen & Wijkbeheer valt onder de verantwoordelijkheid van wethouder Martijn Vroom en heeft – zo benadrukken Boekelman en Hoek – zijn
bijzondere aandacht. Het ‘groen’ is namelijk voor een belangrijk deel bepalend
voor het leefcomfort in de woonwijken. Burgers hechten veel waarde aan ‘groen’
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Dorine Holman

in hun (directe) omgeving. Boekelman en Hoek leggen uit dat er drie soorten
‘groen’ bestaan: Het zogenaamde ‘functioneel groen’ waarbij de groenvoorzieningen worden afgestemd op de wijk. Denk hierbij aan speelplaatsjes in kinderrijke wijken, of parkjes met bankjes en wandelpaden in wijken waar meer
ouderen wonen. Daarnaast het ‘toeristische groen’ dat door kleur en f leur de
route begeleidt van de aan- en afvoerroutes naar/van het strand en dan nog het
‘gebruikersgroen’. Het ‘groen’ dat bewoners direct om zich heen hebben, zoals
gras en bomen in de straten.

De linde is een sterke boom.

In Noordwijk-Binnen overheerst het ‘gebruikersgroen’, aangezien er relatief
gezien veel bebouwing is — ‘verharde gebieden’ — en weinig grondoppervlak om
uitgebreide groenvoorzieningen aan te brengen. Bovendien heeft NoordwijkBinnen veel zeer oude bomenrijen die vanzelfsprekend in ere moeten worden gehouden vanwege hun historische waarde. Omdat de bomen de hoogte
ingroeien is het belangrijk dat er op zichthoogte ook groen is. Vandaar dat er in
Noordwijk-Binnen veel bloembakken te vinden zijn. En met die oude bomen
worden natuurlijk de lindebomen bedoeld. “De vaandeldrager van NoordwijkBinnen”, aldus Boekelman. Dat er nog zoveel linden zijn, heeft te maken met
het feit dat de linde een zeer sterke boom is. De oudste boom staat voor het
Hof van Holland en is ongeveer 300 jaar oud. Volgens Hoek “staat die boom
al op oude tekeningen die minimaal twee eeuwen oud zijn.” Om die bomen
te kunnen behouden is het essentieel dat ze eens in de drie jaar worden gesnoeid omdat anders de toppen te zwaar worden en de bomen zouden kunnen
scheuren. “De lindebomen hebben feitelijk eenzelfde historische waarde als de
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monumentale panden waar ze voor staan”, aldus Boekelman. “Het is daarom zo
belangrijk dat wij als team Groen contact hebben met de vereniging De Oude
Dorpskern.” Iedereen kent het verhaal van de tram die door de Voorstraat reed
en daardoor de linden min of meer snoeide. De linden aan de rechterzijde (gezien vanaf het gemeentehuis) heffen hun takken daarom iets hoger in de lucht.
Tegenwoordig zorgen Hoek en zijn collega’s dat de linden nog steeds zó worden
gesnoeid. “Het is namelijk goed om daarmee de oude verhalen in stand te houden.” Dat is dan ook de reden dat het team Groen al enige tijd geleden een kweker uit het zuiden des lands bereid heeft gevonden om linden te kweken die
dezelfde vormgeving hebben als onze linden in de Voorstraat. “Mocht er eentje
door ziekte wegvallen, dan kunnen we altijd weer een soortgelijk exemplaar
terugplaatsen” zegt Boekelman met een niet te verhullen trots. Hij benadrukt
dat het gat dat is ontstaan op het Lindenplein toen er vorig jaar tijdens een

De linde : “De vaandeldrager van
Noordwijk-Binnen”, aldus Rob
Boekelman.

zware storm een linde is omgewaaid, nog opgevuld gaat worden zodra het de
beste tijd is (“als het blad van de bomen is”).
De heren zijn ook al druk bezig met het uitwerken van de plannen voor het
groen in en op de Raadhuisstraat en het Raadhuisplein/Kerkplein*, zodra de
bouwwerkzaamheden zijn afgerond. “De linden die er stonden hebben we indertijd in depot geplaatst en staan te wachten op het moment dat wij ze als hagelslag weer uitstrooien op het plein”, aldus Boekelman terwijl hij enthousiast
7

tekeningen laat zien waarop bomen en bankjes zijn
Ontwerp Raadhuisplein,
ingetekend. De ‘Beatrixboom’ die op de hoek van de
tijdelijke situatie
oude Zeestraat en de Heilige Geestweg stond – die met
dat hekje erom heen – zal ook teruggeplaatst worden
op het Raadhuisplein/Kerkplein* voor de kerk. “De bomen krijgen als het ware
een tweede leven” zegt Boekelman, terwijl Hoek instemmend knikt. “Het is
een heel gedoe om die bomen met veel man- en machinekracht uit de bodem
te halen, in depot op te slaan en weer terug te plaatsen. Maar het is de moeite
écht waard” volgens Hoek, die er verguld bij kijkt. “Een boom is in Noordwijk
echt heilig hoor.”
De plannen voor het tweede deel van de Raadhuisstraat – het deel dat overgaat in de rotonde van de Lijnbaanweg en de Weteringkade – komen ook op tafel. Boombakken aan de rechterzijde – gezien vanaf het gemeentehuis – zorgen
voor een fraaie zichtlijn richting zee. Aan de linkerkant kan helaas niets meer
geplaatst worden. “Het is een smal stukje, en we moeten daar natuurlijk ook
nog rekening houden met het verkeer en de voetgangers.”
En natuurlijk kwam ook nog de renovatie van het Dompad kort ter sprake
tijdens deze ochtend. “Het mocht beslist geen ‘glad’ pad worden”, aldus Boekelman. “Maar er moest echt wat gebeuren om dit historische stuk van Noordwijk-Binnen, waarover zoveel bijzondere verhalen de ronde doen, op een goede
manier te behouden. De zichtlijn moest op circa 1.20 meter hoogte blijven, zodat het uitzicht op het Middengebied zou blijven bestaan. Volgens ons zijn we
er goed in geslaagd om het Dompad weer een mooie toekomst te geven.” Het is
aan ons bewoners om daar mee in te stemmen. Maar wellicht dat we diezelfde
vraag over een jaar of twee moeten stellen, als het pad weer een beetje is aangegroeid. Overigens treft u elders in deze Kernpunten een artikel van Kees Verweij
over de historie van het Dompad.
Echt lastige puzzels zijn er ook voor het team Groen: “De wind is een cruciale factor hier in Noordwijk. Hij bevat veel zout en waait bovendien op iedere
hoek weer anders. Dat maakt de keuze voor het juiste groen soms best lastig,
we moeten echt op maat werken.” Gelukkig hebben we in Noordwijk geen
last van de eikenprocessierups die in andere delen van Nederland soms als een
ware terrorist huishoudt. “Maar door de klimaatveranderingen kunnen we niet
garanderen dat dit tot in lengte van dagen het geval zal zijn. We proberen nu al
te anticiperen op de veranderingen in de komende tientallen jaren. Het beleid
zal te zijner tijd echt aangepast moeten gaan worden.” Het moet Boekelman en
Hoek ten slotte nog van het hart dat zij het belangrijk vinden om goed contact
te hebben met De Oude Dorpskern. “We streven tenslotte allebei hetzelfde doel
na: het bewaken en behouden van de historische kern.” We zullen de heren er
aan houden. Samen met Han Bouwmeester van De Kern Gezond en het team
Groen & Wijkbeheer moet de oude kern van Noordwijk-Binnen ook na alle
bouwwerkzaamheden weer de vredige en historische uitstraling krijgen die het
van oudsher heeft. Dat moet met vereende krachten toch lukken…
* Bij het ter perse gaan van deze Kernpunten was nog niet bekend wat de officiële naam
van het plein gaat worden. Vooralsnog worden er twee werknamen aangehouden:
Raadhuisplein en Kerkplein. We zullen te zijner tijd vernemen wat de formele naam
gaat worden.
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Markt onder de Linden: 19 & 20 juni
2010
Annemarie Boonstra

Het is de start van het lustrumjaar van de
Oude Dorpskern. En zoals dat gaat met een
lustrum, kijken we terug op de afgelopen jaren.
Ik heb wat oude Kernpunten doorgebladerd
op zoek naar de oorsprong van de Markt onder de Linden. De vereniging De Oude Dorpskern werd in 1985 opgericht. Vanaf het eerste
begin was er een actieve werkgroep cultuur en
evenementen, nu de evenementencommissie.
Deze werkgroep wilde het Lindenplein weer
zijn oude functie van marktplein terug geven
en organiseerde in 1986 en 1987 twee kunstmarkten. Naast kunst en antiek was er ook
muziek. In 1987 werd voor het eerst een open
tuin-weekend georganiseerd ‘het tuinpad op’. Dit was meteen een groot succes. Er waren twintig tuinen te bezichtigen
en de bezoekers stroomden toe. In 1988 krijgt
de kunst- en antiekmarkt het thema ‘groen
rondom het huis’ en wordt de markt gecombineerd met het open tuin-weekend. In de
jaren daarna wordt de markt steeds ‘groener’
en groeit uit tot een groots evenement. Markt
onder de Linden: tuinmarkt, open tuinen,
muziek en kunst. En ja, dan blijft de vraag
is het nu de 23e , de 24e of de 25e keer dat de
markt wordt georganiseerd? Voor alle opties is
wat te zeggen. Samen met het bestuur zijn we
erop uitgekomen dat het 25e lustrum jaar in
2010 begint met de 24e Markt onder de Linden en in 2011 wordt afgesloten met de 25e.
Een mooie oplossing, waarmee we recht doen aan de historie van dit evenement.
Wat kunt u verwachten op zaterdag 19 en zondag 20 juni? Er is de laatste
tijd nogal wat verandering gaande in de oude dorpskern. Panden verrijzen, lindebomen verdwijnen. Gelukkig is onze marktlocatie intact gebleven en kunt
u onder de prachtige oude lindebomen genieten van een divers en bijzonder
aanbod van planten, brocante, muziek, kunst, een hapje en een drankje. En
buiten het marktterrein kunt u als vanouds op zoek gaan naar mooie tuinen
van liefhebbers.

Tuinmarkt
Naast de vele bekende gezichten van standhouders die al jaren een stevige basis
voor onze markt vormen, is er ook een aantal nieuwe gezichten. Zo komt er
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een kweker met siergrassen, dé tuintrend van de afgelopen jaren. En, heel bijzonder, iemand die maretakken in malussen (appelbomen) kweekt. We hebben
een biologische kweker die, ondanks zijn deelname aan de bekende tuinfair
van Bingerden, ook nog een mogelijkheid zag om bij ons een selectie van zijn
biologische aanbod te laten zien. Verder een Noordwijkse die van haar brocante
vondsten uit Frankrijk de gezelligste etagières voor op de tuintafel maakt en
nog veel meer deelnemers met ieder hun eigen specialiteit!

De redactie vond het een goed
moment om dit huis ook weer eens
in het zonnetje te zetten.

Muziek en entertainment
Het muziekprogramma biedt voor elk wat wils. Van jazz tot klassiek, van een
koor tot een solist. Het is een afwisselend programma, dat op verschillende
plaatsen op de markt te beluisteren zal zijn.

Kunstroute
Ook dit jaar kunt u weer genieten van kunst! Rond de Tuinmarkt zijn er bijzondere en gevarieerde verzamelingen van werken van zorgvuldig uitgekozen
kunstenaars te bezichtigen en te koop. U vindt deze exposities niet alleen in de
ateliers, maar ook in tuinen, de bijzaal van de katholieke kerk en in een meer
dan 150 jaar oude bollenschuur. U zult merken dat elke locatie zijn eigen sfeer
en specialiteit heeft.

Open tuinen
Er is dit jaar weer een groot aantal tuinen te bezichtigen. Naast bekende tuinen, die toch elk jaar weer anders en boeiend zijn, is Greet van den Berg er in
geslaagd om vier ‘nieuwe’ tuinen te vinden. Een pas aangelegde tuin uit 2008,
die een oosterse sfeer ademt door gebruik te maken van grint, keien, f lagstones,
bamboe en in vorm gesnoeide planten en bomen. En een heerlijke tuin met
een grote vijver en veel rozen en hortensia’s. De andere twee tuinen liggen in de
Zuid. Ondanks de beperkingen die de nabijheid van de zee oplegt aan het tui11

nieren in de duinen, zijn deze liefhebbers er in geslaagd om een aantrekkelijke
tuin met veel variatie en kleur aan te leggen.

Kom uw hart ophalen op de Markt onder de Linden – wij kijken er al reikhalzend
naar uit!
Namens de evenementencommissie,

Annemarie Boonstra

Bericht van de Torenklimcommissie
Het tweede Torenklimseizoen
Ellen van Steenbergen

Zaterdag 3 april 2010 is het zomerseizoen van het beklimmen van de toren van
de Oude Jeroenskerk weer gestart, dit jaar dus ook in de bloeitijd van de bollenvelden. Zes weken eerder dan in 2009, het eerste jaar van het beklimbaar zijn
van de toren onder leiding van één van de dertig deskundige en goed geïnstrueerde gidsen. Voorafgaand aan de opening hebben er diverse onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden en - niet te vergeten - een grote schoonmaak.

Herfst- en wintermaanden
Maar in de herfst- en wintermaanden hebben de gidsen niet stilgezeten. Met
een geanimeerde, algemeen toegankelijke, bijeenkomst in het Jan Verwey
centrum waar een prachtige zwart/witfilm van toen en nu werd vertoond, is
het eerste klimseizoen afgesloten en geëvalueerd. Eind oktober 2009 hebben de
gidsen een reanimatietraining inclusief gebruik van aed apparaat gevolgd. Dit
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onder de bezielende leiding van Simon Duindam, ambulance broeder, die deze
training in de avonden geheel belangeloos heeft gegeven. Waarvoor nogmaals
onze oprechte dank. Half maart zijn wij op herhaling geweest. Verder ligt het in
de bedoeling om ook in de toren zelf te oefenen met een bhv-instructeur: hoe te
handelen in geval van nood in dit complexe gebouw.

Maquette
Bij de start in april heeft de overdracht plaatsgevonden van de maquette van de
Oude Jeroenskerk, welke is opgebouwd uit minuscuul uitgesneden stenen en
voegen uit vinyl. Dit bouwwerk is gemaakt door de heer J. Berkhout en in drie
jaar tot stand gekomen in de jaren ’90 van de vorige eeuw. Uit veiligheidsoverwegingen is de maquette in de kerk zelf geplaatst en vanuit een raam in het
trappenhuis van de toren van bovenaf te bewonderen.

Werkbezoek
Zondag 25 april heeft er een werkbezoek plaatsgevonden aan de Dom in Utrecht
en de Jacobitoren. Met een volle door Koninklijke Beuk gesponsorde bus zijn wij
om 07.45 uur vertrokken om het luiden van de klokken van deze toren door het
Utrechts Klokkenluidersgilde mee te maken. Elke zondag worden 57 klokken
door gecertificeerde klokkenluiders met de hand geluid. Het was een prachtige
en inspirerende ervaring! Als ‘torentrekkers’ in ons mooie Noordwijk-Binnen
zijn wij het aan onze stand verplicht om een Noordwijks Klokkenluidersgilde
op te richten. Plannen hiervoor gaan wij nader uitwerken.

Nieuwe openingstijden
Dit seizoen is de Oude Jeroenskerk op zaterdagmiddag open van 13.00 tot 16.00
uur. Vorig jaar hebben wij daar veel verzoeken voor ontvangen maar moesten
wij nog nee verkopen. Nu kunnen wij de bezoekers een positief antwoord geven
en wordt van deze mogelijkheid inmiddels volop gebruik gemaakt.

Markt onder de Linden
Laat u verrassen bij de Markt onder de Linden op 19 en 20 juni. De toren is dan
op zaterdag open van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag van 12.00 uur tot 16.00
uur. Er kan ieder half uur met een gids naar boven worden gegaan. De duur van
de beklimming is ongeveer een uur. De entree is € 3 per persoon.
Bent u al eens naar boven geweest, bedenk dan dat het uitzicht, net als de zee,
elke dag anders is. U bent van harte welkom op de reguliere zaterdagmiddagen
of tijdens de Markt onder de Linden. Maar ook buiten deze openingstijden is
het mogelijk om met uw eigen gezelschap de toren te beklimmen (als er een
gids beschikbaar is). Voor het maken van afspraken kunt u mailen naar jeroentoren@gmail.com of bellen met de onderstaande contactpersonen:
Ellen van Steenbergen
0642 13 97 20
Els Schelvis-Kempen
0610 08 18 12
Hans van den Berg
0640 92 17 71
Graag tot ziens op de toren!

Ellen van Steenbergen
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Activiteiten jubileumjaar
Het jubileumjaar loopt van de Markt onder de Linden 2010 tot en met de Markt onder de Linden
2011.

Wat
Waar
Wanneer
Officiële opening van het jubileumjaar voor genodigden
Lindenplein
18 juni 2010
Voorstraat/Lindenplein
24e Markt onder de Linden
19 en 20 juni 2010
Westeinde
Westend Story
19 juni 2010
Lindenplein en omgeving
Franse avond & Verborgen Klanken
6 juli 2010
Florahof
Pompoenenmarkt
September 2010
Oktober 2010
6 november 2010* Special Kernpunten over de lezing van Hein Verkade uit 2008
Oude Jeroenskerk
Najaarslezing over de ‘Blaarkoppen’
26 november 2010
Oude Jeroenskerk
25e kerstmarkt
December 2010
De oude dorpskern
Noordwijk Kerstdorp
December 2010
Januari 2011
Februari 2011
Oude Jeroenskerk
Lezing over Charlotte van Pallandt
Maart 2011
April 2011
Raadhuisplein**
Middeleeuwse maaltijd
Mei 2011
Lindenplein/Voorstraat
25e Markt onder de Linden &
Juni 2011
feestelijke afsluiting
* Start activiteiten dod 25 jaar geleden.
** De naam van dit plein staat nog niet vast.

Duiveltjes in het parochiecentrum…
Hein Verkade

Hij lijkt een beetje op een vleermuis, is zo zwart als de nacht, f litst door de
lucht, krijst tot in de schemering, kruipt weg in het donker. Zo zijn er nog
wel wat karakteristieken te geven voor de mysterieuze medebewoners in het
parochiecentrum naast de Sint Jeroenskerk. Zij zijn er alleen in de zomer, want
in de rest van het jaar zwerven ze ergens in donker Afrika. Waar precies is niet
bekend.
We hebben het over de gierzwaluwen die onder het dak van het parochiecentrum broeden. Boven in de noordmuur zitten vierkante nissen waardoor zij
naar binnen kunnen. Dit zijn ventilatiegaten waar ooit ijzeren roostertjes voor
zaten. Deze zijn in de loop der jaren weggeroest waarna de gierzwaluwen de
holtes ontdekten. Het eerste paartje broedde er met succes in 1992. Langzaam
nam hun aantal toe tot tien paren in 2008. Gierzwaluwen zijn kolonievogels
die heel trouw zijn aan een eenmaal gekozen broedplaats. Er zijn nestplaatsen
bekend die meer dan een eeuw in gebruik zijn.
Maar wat is de gierzwaluw voor een soort vogel? Vaak wordt gedacht dat het
een zwaluwsoort is. Zijn zomerse voorkomen en gevorkte staartje doen er ook
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wel een beetje aan denken. Toch is hij geen familie van de zwaluw en ook niet
van de gier. Het eerste deel van zijn naam dankt hij aan het gierende geluid wat
hij op mooie zomeravonden uitbundig laat horen.
De beschrijving van zijn verenkleed is eenvoudig. De gierzwaluw is geheel
donkerbruin tot zwart met een wit keelvlekje. Hij heeft extreem lange en smalle
vleugels en zulke korte pootjes dat hij altijd op zijn borst rust als hij zit. Een
beetje een gedrochtje, dat niet eens op een takje in een boom kan zitten, want
dan tuimelt hij om. Hij vliegt rechtstreeks zijn nesthol binnen en laat zich
er weer uitvallen als hij naar buiten komt. Hoge vrijliggende invliegplaatsen,
zoals in de noordmuur van het parochiecentrum, zijn dan ook ideaal.
Vliegen is waar het allemaal om draait bij de gierzwaluw. Hij leeft als het
ware van de lucht. Dit kun je zelfs letterlijk nemen want hij leeft van vliegende
insecten. Hij vangt ze met zijn enorme snavel die als een soort vangbak dient.
Om te voorkomen dat de mugjes tegen zijn ogen vliegen heeft ie extreem lange
wimpers om ze te beschermen. Ook drinken gebeurt vliegend. Hij scheert vlak
boven het wateroppervlak en houdt dan zijn ondersnavel net in het water, waardoor het lijkt alsof er een streep in ontstaat. Dit kun je met een beetje geluk
langs de Leidsevaart zien gebeuren. Zelfs zijn nestmateriaal komt uit de lucht.
Het bestaat uit donsveertjes die hij op winderige dagen weet te bemachtigen.
Deze worden met wat speeksel tot een nestrandje gemetseld. Je kunt het nauwelijks een nest noemen.
Het is haast niet voor te stellen maar gierzwaluwen slapen en paren ook in
de lucht. Alleen in de broedtijd voelen zij vaste grond onder de voeten in het
nesthol. Het waren Engelse piloten die dit in de Eerste Wereldoorlog ontdekten.
Zij zagen ze in het maanlicht naast hun toestellen zweven. Maar vanaf de grond
is dit ook waar te nemen. Als je op een mooie zomeravond op het Kloosterplein
(het parkeerterrein bij de Kerkstraat) gaat staan dan zie je een deel van de rondvliegers, de broedvogels, in de nissen van het parochiecentrum verdwijnen.
Andere vogels, de niet-broedende pubers die rond de kolonie hangen, vliegen
in de schemering luid krijsend hoger en hoger. Langzamerhand verdwijnen
ze uit het zicht en zoeken dan vermoedelijk
boven zee een stabiele luchtlaag op om de
nacht in door te brengen. De broedvogels hebben inmiddels hun laatste krop vol insecten
aan de jongen op het nest gevoerd. Dit is het
enige voedsel wat de jongen krijgen, maar zij
krijgen er wel veel, heel veel. Een paartje gierzwaluwen vangt per dag tussen de 10.000 en
20.000 insecten! Dit betekent dat de kolonie
naast de kerk goed is voor zo’n 200.000 insecten op een dag. Daar kan geen bestrijdingsmiddel tegenop.
De jongen blijven wel zes weken in het nest
voordat zij eind juli uitvliegen. Ter vergelijking: de iets grotere jonge spreeuwen vliegen al na drie weken uit. Maar jonge
gierzwaluwen moeten helemaal klaar zijn voor hun eerste vlucht. Zij vliegen in
de avondschemering uit en brengen gelijk hun eerste nacht in de lucht door.
Het moet dus in één keer goed gaan, want als zij op de grond belanden of ergens
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t egenop vliegen zijn ze ten dode opgeschreven. Daarom kijken de jonge vogels
al dagen voor het uitvliegen urenlang naar buiten om de hele omgeving goed
in zich op te nemen.
Na het uitvliegen blijven ze het eerstvolgende jaar, en soms wel twee jaar
continu in de lucht. Ergens ten zuiden van de Sahara zwerven ze rond de enorme buiencomplexen op zoek naar insecten. Door hun nomadische leefwijze
zijn gierzwaluwen altijd verzekerd van voldoende voedsel. Na minstens een
half miljoen kilometers vliegen keren ze uiteindelijk naar onze streken terug
om ergens in een kolonie voor het eerst in hun leven vaste grond te voelen. Daarna komen zij ieder jaar rond Koninginnedag naar hun vaste broedplaats terug.
Het geheimzinnige en extreme leven van de gierzwaluwen heeft vele schrijvers geïnspireerd. Zo heeft de Engelsman Derek Bromhall een heel aardig boekje
geschreven met de veelzeggende titel: Devil birds the life of the swift, ofwel ‘duivelsvogels het leven van de gierzwaluw’. In de zomer zitten er dus duiveltjes in het
parochiecentrum…
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‑ In het hart van de oude dorpskern ‑

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 ‑

Gezicht op Noordwijk-Binnen met naderend onweer

HOTELROYAL
Hotel | Appartementen | condoleances | Partijen

Voorstraat 76 | 2201 HZ Noordwijk
Tel. 071 - 3646512 | info@hotelroyal.nl

Voorstraat 133
2201 HS, Noordwijk
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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