Fietskaart met
twintig monumentale
juwelen

1

2

3

4

1 Gooweg 5 (ca. 1905)

Het torentje in de voorgevel van deze
villa geeft het pand de karakteristieke
uitstraling van een Noordwijkse bollentelersvilla. De bollenteler Simon
(Siem) van Konijnenburg laat het
torentje bij de bouw van de villa in
1905 bekronen met een dak in de
vorm van een tulpenbol als statussymbool en als verwijzing naar zijn
welvarendheid als bollenteler. Het
bedrijf, de Vereenigde Culturen De
Graaff Bros en S.A. van Konijnenburg
& Co N.V., brengt zelfs aandelen in
omloop en heeft vestigingen gehad in
Frankrijk (Elzas) en Engeland. Dit alles
vindt plaats gedurende de bloeiperiode van de Noordwijkse bollenteelt.
De landerijen van Van Konijnenburg
lagen aan de overzijde van de Schieweg.

2 Gooweg 1 (voor 1852)
Waarvoor het pand oorspronkelijk is
gebouwd, is niet bekend. Op oude,
laat 19de-eeuwse foto’s is te zien dat
er achter op het dak een grote Amerikaanse windmolen staat. Deze dient
voor het aandrijven van de machines
van een werkplaats, die in een inmiddels verdwenen uitbouw is gevestigd.
In het woonhuis is recent een houten
plankje gevonden. Er staat op dat het
pand in 1852 is vernieuwd. Het plankje is ondertekend door de aannemer
W.J.P. Verhaar en alle bouwvakkers.
Zij zijn verantwoordelijk geweest
voor de sierlijke voorgevel met hoekkettingen (blokmotief op de hoeken
van de gevel), aanzet- en sluitstenen
(blokmotief boven de kozijnen), een
classicistische deuromlijsting en het
zaagwerk (de houten versiering) langs
de dakrand.

3 Voorstraat 2 (18de eeuw)
Het pand is op de kadastrale kaart
van 1832 ingetekend met een
U-vormige plattegrond. De huidige
plattegrond is bijna gelijk aan die
oude plattegrond. Dit doet vermoeden
dat het pand is ontstaan uit een 18de
eeuwse dorpsboerderij. De begane
grond is ouder dan de daarboven
gelegen bouwlagen. In de gevel is dit
goed zichtbaar door de ongebruikelijk
zware, geprofileerde lijst halverwege
de gevel. Dit is de oude gevelbeëindiging. De entreepartij met rijke (neo)
classicistische ornamenten zorgt
voor een imposante uitstraling aan
de Voorstraat. De (achter)gevel aan
de zijde van de Heilige Geestweg is
sober en voorzien van een fraai gietijzeren roosvenster.

In Noordwijk rijst door de toenemende verzuiling de wens een ‘eigen’
rooms katholieke school op te richten.
Pastoor Joannes van der Horst neemt
in 1881 het initiatief om in de Doelensteeg een basisschool te bouwen,
het St. Jozefgesticht (naam vervaagd
boven in de gevel). Het is een gemengde school met een gescheiden
schoolplein voor jongens en meisjes.
In 1894 krijgen de meisjes een eigen
school aan de Bronckhorststraat. In
1902 wordt de jongensschool door
de rijksschooltoezicht afgekeurd. Zij
verhuizen dan naar de Zeestraat. Na
de WOI komt het pand in handen van
de Nederlands-hervormde gemeente.
Uit deze tijd dateert de naam N.D.
Herv. Sartorius.
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11 De Ruijterstraat 67 – 73

12 Nicolaas Barnhoornweg 44
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5 Voorstraat 50 (1912)

6 Voorstraat 107 (17de eeuw)

7 Douzastraat 42 (1909)
Deze voormalige bollenschuur is
gebouwd in opdracht van de bollenteler Trompert. De bouw is uitgevoerd
door de aannemer Kampman, die
waarschijnlijk ook verantwoordelijk
was voor het fraaie ontwerp met gele
baksteenornamentiek. De gevel heeft
een kenmerkende typologie voor een
bollenschuur: Grote kozijnen met
glasluiken en hijsbalken boven de
hoogst gelegen kozijnen. De voormalige bollenschuur staat er nu nog
verlaten bij. Dat gaat binnenkort veranderen. De bollenschuur is namelijk
recent verkocht. De nieuwe eigenaar
gaat zich inzetten voor de herbestemming van de schuur. Met een nieuwe
functie zal deze schuur weer een
pareltje worden in de Douzastraat, dat
herinnert aan een bloeiende bollencultuur.

(18de eeuw en 1927)
Dit bollencomplex is het bewijs dat
de bollencultuur een lange geschiedenis kent in Noordwijk. Al voor 1832
is hier een bollenschuur te vinden, die
tegen een voorganger van het huidige
huis was aangebouwd. Deze eerste
schuur had een stenen plint en een
houten opbouw. Delen van die oude
schuur staan nu achter de woning.
In het interieur zijn veel historische
bouwsporen te vinden, die hier naar
verwijzen. De losse schuur op het erf
is gebouwd in 1927, gedurende een
opleving in de Noordwijkse bollencultuur en vlak voor de crisis van
de jaren ’30. Deze zeer gave schuur
heeft, net als de woning bij het
complex, stijlkenmerken van het
Zakelijk Expressionisme.

8 Bronckhorststraat bij 41

9 Molenstraat 7 (1951)
De indeling van de voorgevel van
dit pand, met op iedere verdieping
laaddeuren, verraadt direct de functie.
De Wederopbouwarchitectuur van
de voormalige bollenschuur is daarentegen afwijkend. De bollencultuur
in Noordwijk bloeit kort na WOII op.
Vanwege de bevolkingsgroei en de
stijgende grondprijzen verhuizen veel
bollentelers in deze periode naar
Noord-Holland. In Noordwijk worden
daarom na WOII niet veel nieuwe
bollenschuren gebouwd. Dat er in
deze tijd dan toch een nieuwe bollenschuur verrijst, heeft te maken met de
verbreding van de Molenstraat. Hiervoor moet een oudere bollenschuur
wijken. De huidige bollenschuur
kwam ervoor in de plaats.

10 Piet Heinplein 1 (1930)
In een snelle blik kan deze villa aangezien worden voor een molenstomp.
Een tweede blik maakt direct duidelijk
dat het een villa is in een expressionistische bouwstijl. De stijl wordt
aangeduid met de naam Gooise Landhuisstijl. Architecten die deze stijl
gebruiken, laten zich inspireren door
de historische, ambachtelijke bouwwijzen. Daarbij zoeken zij naar vormen
en materialen die in de Nederlandse
agrarische architectuur voorkomen.
Een bijzonder expressionistisch detail
aan deze villa is de gemetselde, ingesnoerde steunbeer op iedere hoek van
de woning. Samen met het ruime dakoverstek en de hoofdvorm zorgen ze
voor een bijzonder krachtig ontwerp.
Uniek in Noordwijk en omgeving.

In 1885 wordt een stoomtramverbinding (later bekend als de Blauwe
Tram) tussen Noordwijk en Leiden
aangelegd in opdracht van de Noordwijksche Stoomtram Maatschappij. De
stoomtram vervoert zowel inwoners
als strandbezoekers en ook producten
als bollen en vis. Bij de vervanging
van de stoomtram door een elektrische tram in 1912 wordt de halteplaats aan de Voorstraat 50 gerealiseerd. Het gebouwtje biedt plaats aan
een wachtlokaal en een dienstwoning.
De halteplaats is nu nog herkenbaar
aan de veranda met twee wit gepleisterde Dorische zuilen. Achter deze
zuilen zijn nog restanten van twee
haaks op de gevel geplaatste wachtbankjes. De openslaande deuren van
de pui gaven toegang tot de binnenwachtruimte.

Deze voormalige bollenschuur begint
haar geschiedenis in 1659 als koetshuis bij het naastgelegen notabelenhuis Voorstraat 109 (rijksmonument).
In het midden van de 19de eeuw vestigt de gemeente in het voormalige
koetshuis een dorpsschooltje. Dit is
niet voor lang. Al in 1885 koopt Jan
van Konijnenburg het gebouw van de
gemeente voor de opslag van bollen.
De schuur is te klein voor zijn bedrijf
N.V. Bloembollenhandel en Kwekerij
Konijnenburg en Mark. In 1913 wordt
het voormalige koetshuis daarom,
met behoud van de oude bebouwing,
met twee bouwlagen uitgebreid. Dit
is zichtbaar in de asymmetrie van de
huidige gevelopbouw.

(1950)
Dit zijn de eerste doorzonwoningen in Noordwijk. Het huizenblok
is ontworpen door de architect F.A.
Warners (bekend van de Noordwijkse
watertoren). Zoals in heel Nederland,
verandert de bouwtraditie na WOII. Er
is sprake van materiaalschaarste en
woningnood. Die combinatie leidt tot
een zoektocht naar nieuwe bouwsystemen en constructiemethoden.
Stalen en betonnen, vaak geprefabriceerde, bouwelementen maken
het mogelijk om grotere raamoppervlakten en minder binnenmuren
te gebruiken. Hierdoor ontstaan de
karakteristieke naoorlogse doorzonwoningen, waarbij de woonkamer
vanaf de voor- tot aan de achtergevel
loopt. Kenmerkend aan deze doorzonwoningen is het geknikte dak.

4 Doelensteeg 1

(1875 – 1900)
Aan het einde van de 19de eeuw is
Noordwijk aan Zee een klein, geïsoleerd gelegen vissersdorpje met
een startende toeristische industrie.
Het dorp bestaat dan uit kleine visserswoningen en woningen voor de
sociale middenklasse, zoals kleine
ondernemers en ambachtslieden. Veel
woningen zijn vergelijkbaar aan deze
woning. Rond de deur en de ramen
van dit pand zijn eclectische versieringen aangebracht, die het pand
een rijke uitstraling geven. Het dorp
is gebouwd op glooiende duinen.
Bij het bestraten van het dorp is het
maaiveld geëgaliseerd, waardoor de
huizen net boven of onder het maaiveld komen te liggen. Dat verklaart
de hogere ligging van dit pand ten
opzichte van de straat.
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13 Lombok 1, 3, 5,7, 9, 11

(ca. 1900 – 1905)
Dit voormalige vissersslopje met kenmerkende kleine, eenvoudige vissershuisjes komt aan het begin van de 20ste
eeuw tot stand. Het woon-winkelhuis
Schoolstraat 31 wordt in 1890 door
de haringroker Van Beveren gebouwd.
Achter het huis komt een haringrokerij.
Rond 1900 verkoopt Van Beveren het
geheel aan Johan de Witt, een bakker
uit de Hoofdstraat. De Witt doet het
woonhuis al snel weer van de hand en
maakt van de rokerij vier huisjes. Rond
1905 bouwt hij tegenover de rokerij zes
extra huisjes. Alle huisjes worden verhuurd aan vissers. Het ensemble is het
laatste Noordwijkse vissersslopje op
een dammetje (dam in het duin).

14 Huis ter Duinstraat 1 (1911)
Het zal niemand verbazen dat dit
opvallende gebouw, dat als een scheg
in de splitsing van de Hoofdstraat en
de Huis ter Duinstraat is gebouwd, De
Punt heet. Het is gebouwd voor een
drogist, G.A.E. Duyster. Het ontwerp
komt van de Leidse en regionaal
bekende architect H.J. Jesse.
De rijke architectuur van het
woon-winkelpand heeft veel kenmerken van de Art Nouveau. Jesse gebruikt
deze architectuurstijl vooral voor
gebouwen met een winkelfunctie. De
kozijnen met sierlijk getoogd kalf, de
loggia’s op de kop van het pand en
het tentdak hebben een bijzonder
fraaie detaillering. De groen geglazuurde vormstenen geven extra expressie aan de gevel.

15 Kon. Astridboulevard 52

(1906)
De wijk De Zuid trekt vanaf het ontstaan ervan in 1883 leden van de
hoge sociale klasse aan. Zij bouwen
hier, onder invloed van het dan heersende idee dat zeelucht heilzaam
is, ‘eenvoudige’ zomerverblijven. De
architect van deze villa, Eduard Cuypers, publiceert een heel artikel over
dit huis in zijn eigen tijdschrift Het
huis, oud en nieuw. Hij is van mening
dat het in de duinen noodzakelijk is
een architectuur neer te zetten zonder
al te veel opsmuk en die daardoor
niet concurreert met de schrale duingronden. De serre aan de voorgevel,
die het bij alle weersomstandigheden
mogelijk maakt van de zee te genieten, is karakteristiek voor badplaatsarchitectuur.

16 Lijnbaanweg 44 (1908)
Het torenelement van deze villa verraadt, net als bij Gooweg 5, dat het
hier om een bollentelersvilla gaat. De
villa is voor Jan Alkemade gebouwd in
de bloeiperiode van de Noordwijkse
bollenteelt. Het pand heeft nu een
sterke expressionistische uitstraling
door de geel geschilderde lateien. Dit
is niet altijd zo geweest. De gepleisterde gevel is oorspronkelijk geheel
wit geschilderd. Het baksteenfries
onder de dakrand, de rode hanenkammen boven de ramen en de serre
zorgen samen voor een kenmerkend
vroeg 20ste-eeuws architectuurbeeld.
De villa is van de hand van de lokale
aannemer C. Alkemade. De overeenkomsten in de architectuur doen
vermoeden dat ook Gooweg 5 en
Lijnbaanweg 19 van zijn hand zijn.
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17 Lijnbaanweg 19 (1903)

18 Pickéstraat 66 (1902)

19 Voorstraat 122 (1850 – 1880)
Op de voorkant van een catalogus uit
1894 van de firma J.J. Grullemans en
Zonen, Nationale en Internationale
Handel in Bloembollen en Planten
staat dit pand afgebeeld. Ervoor staan
heren met steekwagentjes vol met
bollenkisten. Het pand is gebouwd als
bollenpakhuis voor de opslag en het
verzendklaar maken van de bollen.
Dat maakt dit pand anders dan de
meeste Noordwijkse bollenschuren,
die bedoeld zijn voor het drogen en
sorteren van bollen. Begin 20ste eeuw
wordt het pand overgenomen door
de bollenfirma J. Prins. In 1927 vestigt
zich een garage in dit pand, die de
gevel voorziet van grote garagedeuren om auto’s en autobussen binnen
te stallen. De vele wijzigingen zijn
afleesbaar aan de vele bouwsporen in
de gevel.

20 Herenweg 114 (1864)
Langs de weg tussen Noordwijk
en Rijnsburg in het gebied De Klei
worden vanaf de Middeleeuwen zo’n
veertien boerderijen gebouwd. De
boerderij Veldzicht met zomerhuis
(1884) is één van de laatst gebouwde
en ook één van de laatst bewaarde.
De boerderij is gebouwd als veeteeltboerderij. De kaaskelder, links onder
de boerderij, verwijst nog naar het
oude gebruik. In de 20ste eeuw werd
een deel van het land gebruikt voor
bollenteelt van o.a. hyacinten. Boerderijen waren door hun ligging in open
veld gevoelig voor weersinvloeden.
Vooral een kaaskelder moest goed
koel blijven in de zomer. De bomen
voor de gevel zorgen voor zonwering,
maar ook als bescherming tegen de
gure herfst- en winterwind.
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Villa Alida draagt de naam van de
vrouw van de bloembollenteler Jacob
de Groot – Mulder, die opdrachtgever
is van deze villa. De rijkdom van deze
villa laat goed zien dat de bollenteelt
aan het begin van de 20ste eeuw een
bloeiende bedrijfstak is, ondanks dat
er dan al zo’n 250 bollenbedrijven
zijn in Noordwijk. Op het dak van de
villa prijkt een windvaan in de vorm
van een leeuw. De Groot had een grap
bedacht over het in bezit hebben
van een gepensioneerde circusleeuw.
Geen bezoeker heeft de leeuw ooit
gezien omdat deze altijd net naar de
dierenarts was of sliep. Door de windvaan is er alsnog een Noordwijkse
leeuw te bewonderen.

Deze voormalige bollenschuur is
gebouwd door de bollenkweker De
Groot en is later overgenomen door
de gladiolenkweker N.V. voorheen
H.J. Salman & Zonen. Het is één van
de vele vroeg 20ste-eeuwse bollenschuren, die Noordwijk rijk is geweest.
Veel schuren zijn na WOII, als gevolg
van de teruglopende bollenteelt in
deze regio, gesloopt. De huidige eigenaren hebben het pand aan het begin
van de 21ste eeuw verbouwd tot
woning. Het gebouw ziet er nog
steeds uit als een bollenschuur. Dat
komt onder andere door de kenmerkende staande ramen en het hijsluik
onder de kap. Een goed voorbeeld van
een geslaagde herbestemming.

