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Voorwoord

Van bestuurders mag worden verwacht dat ze hun beleid baseren op een samenhangend perspectief, een ideaal voor de lange
termijn. Het hebben van een gedragen visie is een vanzelfsprekende noodzaak voor goed bestuur. Door het in september
2004 aangetreden college van Burgemeester en Wethouders
(Verenigd Noordwijk/Progressieve Combinatie/CDA) is de
‘Toekomstvisie Noordwijk 2025’ uitgewerkt in visies voor de
verschillende deelgebieden: de badplaats, het middengebied en
de kern van Noordwijk Binnen. Deze visies zijn hieronder kort
samengevat. Voor u ligt het rapport ‘De Kern Gezond, visie op
de kern van Noordwijk Binnen’. Het is een document waarmee
het college u wil informeren over haar visie op de ontwikkeling
van de kern van Noordwijk Binnen. Tegelijkertijd willen we
ook graag uw mening.
Toekomstvisie Noordwijk 2025
Medio 2004 is na uitgebreide raadpleging van de Noordwijkers de Toekomstvisie Noordwijk 2025 vastgesteld. Noordwijk
kiest hierin voor kwalitatieve groei. Noordwijk wil een aantrekkelijke verblijfsplaats zijn, zowel voor bewoners als voor
bezoekers, die zich qua uitstraling en beleving onderscheidt
van andere plaatsen aan de Noordzeekust: ingetogen, stijlvol
en charmant. De economische pijlers van Noordwijk zijn het
toerisme en de (overige) zakelijke en niet zakelijke dienstverlening. Daarnaast is de bollenteelt van belang (imago) ondanks
dat de directe bijdrage aan de werkgelegenheid in Noordwijk
in de loop der tijd is verminderd.
Noordwijk wordt gezien als een gemeente met een rijke
cultuurhistorie, met diversiteit, geborgenheid en authenticiteit. Deze kwaliteiten moeten door gerichte ontwikkelingen
worden versterkt. Daartoe wordt door de gemeente op een

aantal cruciale onderwerpen nieuw beleid voorgesteld. Zo
wordt de Toekomstvisie vertaald in een ruimtelijke visie op
het hele grondgebied van Noordwijk. Daarin wordt in ruwe
pennenstreken aangegeven waar we in de toekomst willen
wonen, bedrijvigheid gaan stimuleren, waar we gaan sporten
en waar we ruimte voor natuur en rust willen. De visies op de
badplaats, het middengebied en de kern van Noordwijk Binnen worden hierin opgenomen. Verder wordt specifiek beleid
ontwikkeld voor woningbouw. Welk type woningen is nodig
in Noordwijk en hoe kunnen we die het beste realiseren? Ten
slotte wordt ook specifiek aandacht gegeven aan de ontwikkeling van natuur en milieu als belangrijke bouwstenen voor
ons toerisme en voor onze eigen woon- en leefomgeving. In
het natuurbeleidsplan ‘Natuurlijk Noordwijk’, dat momenteel
een inspraakprocedure doorloopt, worden hiervoor concrete
voorstellen gedaan.
Visie op de ontwikkeling van de badplaats
Al enige jaren wordt gewerkt aan de gewenste ontwikkeling
van de badplaats. Ook zijn er zaken gerealiseerd: de Grent, de
Hoofdstraat en de Wilhelminaboulevard zijn in de afgelopen
jaren heringericht. Het particuliere initiatief ‘Masterplan badplaats’ stimuleerde de gemeente om in oktober 2005 een Beeldkwaliteitplan (opgesteld met medewerking van stedenbouwkundige Sjoerd Soeters) vast te stellen. Dit beeldkwaliteitplan
zal worden vertaald in de welstandnota waarmee het de juridische status krijgt om bij bouwplannen de specifieke Noordwijkse en daarmee kwalitatief hoogwaardige architectuur die
in de badplaats wordt nagestreefd te kunnen realiseren. Op dit
moment wordt concreet gewerkt aan plannen voor de gebieden
rondom de Maarten Kruijtstraat en het Vuurtorenplein.

Visie op de ontwikkeling van het middengebied
Voor het middengebied is een structuurvisie opgesteld waarmee de gemeenteraad heeft ingestemd in juni 2005. Het gebied
Noordwijk Centraal, gelegen tussen de Oude en Nieuwe
Zeeweg, is uitgewerkt in een voorlopig schetsontwerp (beiden
opgesteld met medewerking van de stedenbouwkundige Ashok
Balohtra). In de structuurvisie van het middengebied is vastgelegd dat het gebied open blijft en wordt ingericht als landschapspark. Ook wordt er een nieuw zwembad (‘Bloemenbad’)
ontwikkeld als vervanging van het huidige Bollenbad. Om het
zwembad en het landschapspark te kunnen realiseren, worden
op het terrein van het Bollenbad 200 woningen gebouwd en
nieuwe wellness functies toegevoegd. Aansluitend bij de ambities uit de toekomstvisie wordt bezien of het op termijn toevoegen van een landschapsmuseum haalbaar is.
Visie op de ontwikkeling van de kern van Noordwijk Binnen
De uitwerking van de toekomstvisie is voor de kern van
Noordwijk Binnen neergelegd in het rapport De Kern Gezond. Dit rapport bevat een integrale visie voor de historische
kern van Noordwijk Binnen (opgesteld met medewerking van
stedenbouwkundige Hans Ebberink). Vanuit de ontstaansgeschiedenis, de functionele opbouw, de ruimtelijke opbouw, de
architectuur, de openbare ruimte, het groen, het verkeer en een
beschrijving per straat is de visie opgebouwd. Met als uitgangspunten de historische straten, een nieuw centraal plein tussen
het raadhuis en de kerk, het toevoegen van meer groen en het
introduceren van een nieuwe wandelroute is een toekomstige
hoofdstructuur uitgewerkt.



De kern van Noordwijk Binnen heeft een aantal belangrijke
functies. Het is een belangrijk woongebied; een belangrijk
winkelgebied; het raadhuis van Noordwijk staat er waarbij de
gemeentewinkel een belangrijke publieksfunctie heeft en er zijn
twee belangrijke kerkgebouwen die zowel een religieuze als
culturele functie vervullen. Het college houdt zich aanbevolen
voor nieuwe ideeën en initiatieven die de kwaliteiten zoals
verwoord in De Kern Gezond versterken.



In de seniorennota ‘De koppen bij elkaar’ die eind 2004 door
de raad is vastgesteld, is het belang van de combinatie wonen
– zorg – welzijn voor de oudere Noordwijkers onderstreept.
Voor zelfstandige en zorgbehoevende ouderen wordt de kern
van Noordwijk Binnen door de aanwezigheid van een vernieuwd verzorgingsthuis Sint Jeroen, nieuwe levensloopbesten-

dige woningen, een vernieuwd winkelcentrum en een mooi
ingerichte woonomgeving een zeer aantrekkelijk woonzorgcentrum. In de woonvisie ‘Wonen op maat’, die momenteel ook
een inspraakprocedure doorloopt, wordt uitgebreider ingegaan
op het aspect (ouderen)huisvesting.
In de kern van Noordwijk Binnen zal een aantal belangrijke
bouwplannen de komende paar jaar worden uitgevoerd:
- Renovatie en nieuwbouw van het woonzorgcentrum Sint
Jeroen (96 verzorgingsplaatsen, 31 verpleeghuisplaatsen, 10
plaatsen dagverzorging, 41 appartementen voor ouderen met
zorgcontract, thuiszorg voor ouderen en kinderen)
- D-winkels (winkels, grand café, 69 appartementen, 289 ondergrondse parkeerplaatsen)
- Hoogvliet (winkels, bank, 29 appartementen, 106 onder-

grondse parkeerplaatsen)
- Het Binnenhof op het terrein van Le Clercq-Brouwer (43 eengezinswoningen, 45 ondergrondse parkeerplaatsen, gymzaal)
Daarnaast is het plan Weteringpoort in ontwikkeling op de
hoek van de Zeestraat en de Weteringkade.
In het rapport wordt inzicht gegeven in de metamorfose die
deze plannen voor de Zeestraat betekenen.
Het realiseren van een metamorfose gaat niet zonder overlast.
Om deze zo beperkt mogelijk te houden wordt een klankbordgroep met vertegenwoordigers van bewoners en bedrijfsleven
opgericht waarin de maatregelen op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie tijdens de
uitvoering worden besproken. De acties voor de korte termijn
zijn daarmee in gang gezet.

Voorwoord

In het rapport De Kern Gezond worden diverse andere bebouwingssuggesties gedaan zoals een aanbouw aan het raadhuis
en bebouwing van het terrein aan de Losplaatsweg. In het
eerste geval moet een oplossing gevonden worden voor het parkeren en in het tweede geval een nieuw gemeentelijk opslagterrein.
Voor de toekomstige hoofdstructuur worden suggesties gedaan. Bepaalde onderdelen zullen in overleg verder worden
uitgewerkt. Een voorbeeld hiervan is de verkeerscirculatie voor
auto’s. Directe routes naar de parkeervoorzieningen vanuit alle
windstreken is het uitgangspunt. De terugroutes zullen moeten
worden bezien in relatie met het terugdringen van onnodig
doorgaand verkeer, de verkeersveiligheid voor het langzame
verkeer en de leefbaarheid (geluidhinder, luchtkwaliteit, enzovoort).
Voor de bebouwing worden richtlijnen voorgesteld die als basis
gaan dienen voor nieuwe plannen. Deze richtlijnen hebben
dezelfde functie als het beeldkwaliteitplan voor de badplaats
en zullen ook worden opgenomen in de welstandsnota teneinde
ze van een juridische status te voorzien.
Ook voor de openbare ruimte worden richtlijnen voorgesteld.
Concreet zijn een aantal ideeën uitgewerkt voor een aantal
projecten zoals een plein tussen raadhuis en kerk, de inrichting
van de Zeestraat, de inrichting van het parkeerterrein achter
de Kerkstraat, de inrichting van Heilige Geestweg/Van Limburg Stirumstraat en een wandelroute langs en over het tracé
van de Woensdagsche Watering.

De nieuwe voorstellen roepen hier een daar de vraag op of
een aantal nieuwe of op de historie gebaseerde, namen voor
straten en pleinen wenselijk zijn. Indien voor de in het rapport
genoemde suggesties voldoende draagvlak bestaat, zouden die
kunnen worden ingevoerd.

Het college van burgemeester en wethouders hoopt dat het rapport De Kern Gezond een belangrijke bijdrage kan leveren aan
het definitief formuleren van de visie op de kern van Noordwijk Binnen en dat deze in de loop van 2006 door de gemeenteraad kan worden vastgesteld.

Verdere procedure
De visie die nu in concept is neergelegd in het rapport De Kern
Gezond, dient te worden gedragen door de bewoners en het
bedrijfsleven. Participatie van belanghebbenden is voor het
college uitgangspunt bij de ontwikkelingen en uitvoering van
beleid. Op deze wijze kan worden ingespeeld op specifieke
behoeftes, kan aanwezige kennis worden benut en wordt de
sociale betrokkenheid vergroot. Na de informatiemarkt op
20 februari 2006 in de Grote of Sint Jeroenskerk, waarbij ook
een maquette van het gehele gebied zal worden getoond, bestaat de gelegenheid om tot 1 mei 2006 mondelinge of schriftelijke reacties in te dienen bij de afdeling Projecten, ter attentie
van De Kern Gezond, Postbus 298, 2200 AG te Noordwijk,
telefoon 071 – 3660386.

Namens het college wens ik u veel leesplezier en inspiratie toe!
Ton van Rijnberk
Wethouder Kern Noordwijk Binnen*

* De portefeuille van wethouder Van Rijnberk bevat de volgende onderdelen: Volkshuisvesting,
Grondzaken, Bereikbaarheid, Natuur, Bestuurlijke toekomst, Onderwijs en scholenbouw, Zorg (Seniorenbeleid, Kinderopvang, Sociale Zaken, Volksgezondheid, Gehandicaptenbeleid) en de projecten
Kern Noordwijk Binnen, Morgenster, Rederijkersplein, Willem van de Bergh en Sancta Maria.



Kaart: plangebied en straatnamen

Aanleiding
Op veel locaties vindt momenteel herstructurering plaats,
zodoende worden er veel bouwinitiatieven voorgelegd aan het
gemeentebestuur. Deze grote drang tot ontwikkeling is mede
aanleiding om vanuit de gemeente beleid op te stellen en plannen met elkaar in samenhang te brengen. Vanuit een breed
perspectief wordt een adequaat en toetsbaar beleidskader
ontwikkeld voor de fysieke en programmatische ontwikkeling
van Noordwijk. De bijzondere opbouw van de gemeente met
gebiedsdelen die een geheel eigen historische en landschappelijke karakteristiek bezitten, heeft geleid tot een gebiedsspecifieke benadering van de badplaats, het middengebied en de
Kern Noordwijk Binnen.



Inleiding

Doelstelling
Dit rapport vormt de integrale visie voor de kern van Noordwijk Binnen. Voor de visie is onderzocht welke elementen de
gebiedseigenheid bepalen en hoe juist deze typische karakteristieken de dragers kunnen vormen voor de toekomst. In de kern
speelt de cultuur-historische structuur de belangrijkste rol met
betrekking tot functionele opbouw en beeld. Om te voorkomen
dat door verdere planvorming de eigenlijke kwaliteit verdwijnt
en nieuwe potenties niet worden uitgebuit, is gekozen om de
stedenbouwkundige en landschapsarchitectonische structuur de basis te laten vormen voor de integrale visie. Hierin
wordt in de eerste plaats vastgesteld en gedocumenteerd wat
de cultuur-historische structuur inhoudt. Vervolgens worden
een aantal doelen geformuleerd en richtlijnen opgesteld voor
toekomstige planvorming.
De aantrekkelijke en monumentale, maar daardoor gevoelige
structuur van de historische kern leidt tot moeilijk te objectiveren afwegingen bij ver- of nieuwbouwprojecten. In het algemeen dient als uitgangspunt te gelden dat het historische beeld
van Noordwijk Binnen leidraad vormt voor ontwikkelingsmogelijkheden en richtlijnen voor nieuwe bouwinitiatieven.
Gezien de gevoeligheid is het hele gebied in kaart gebracht op
een precieze en bijna wetenschappelijke wijze, gericht op historische waarde en beeldeigenschappen. Algemene richtlijnen en
specifieke toepassingen per locatie zullen binnen deze nota als
beeldkwaliteitplan worden gedefinieerd, zowel voor de architectuur als voor de openbare ruimte.
De visie heeft verder betrekking op de filosofie dat de openbare ruimte bepalend is voor de ervaring en het gebruik van de

kern. Cultuurhistorische waarden moeten ondersteund worden
en een verblijfsvriendelijke kern kan ontstaan als de nadruk in
de openbare ruimte niet automatisch ligt op verkeer, maar juist
op gebruik en beeld in bredere zin. Sinds eind jaren tachtig het
project De Kern Gezond in Den Haag startte is er in Nederland veel veranderd in het denken over verkeersontwerp en
openbare ruimte. In steeds meer gemeenten is het niet meer
het technische verkeersontwerp alleen dat de inrichting van
de openbare ruimte bepaalt, maar is deze discipline onderdeel
van een interdisciplinaire samenwerking met vooral stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten. In de laatste jaren is
daarbij het besef gegroeid dat de openbare ruimte niet los kan
worden gezien van stedenbouw, landschapsarchitectuur en architectuur. Bij de huidige gebiedsontwikkelingen wordt volgens
dit inzicht gewerkt. Zeker voor de kern van Noordwijk Binnen
biedt dit unieke kansen voor kwaliteitsverbetering.

Opbouw rapport
Dit rapport kent in hoofdzaak twee delen: een uitgebreide
beschrijving en analyse van het gebied en een deel visie met
richtlijnen en uitwerkingsideeën voor nieuwe ontwikkelingen.
Het eerste deel begint bij de ontstaansgeschiedenis van het
plangebied. Vervolgens komen de relatie met de omgeving en
de functionele opbouw aan bod. Daarna volgen de stedenbouwkundige hoofdstructuur, een beschrijving van architectuur, openbare ruimte, groen en verkeer. Ten slotte wordt per
straat een uitgebreide beschrijving gegeven. In het hoofdstuk
‘Visie’ worden eerst de belangrijke pijlers van de visie omschreven, alsmede de zes dragers van de toekomstige hoofdstructuur. Richtlijnen voor bebouwing en openbare ruimte worden
opgesteld, om tenslotte per drager ruimtelijke ideeën te presenteren ter inspiratie en sturing.

Een interessant gegeven in het kader van authenticiteit en identiteit vormt naast de fysieke karakteristieken ook de traditie
in kruiden- en bollenteelt. Door actief te stimuleren dat kleine
winkeltjes, kruidenhoven en markten ontstaan kan de kern
voorzien worden van een nieuwe kleur en geur.
Plangebied
Het plangebied betreft de kern van Noordwijk Binnen. De
begrenzing is deels logisch vanuit de ontstaansgeschiedenis,
deels minder precies. Centraal staat de oude kern, grofweg de
bebouwde kom van 1850. De plangrens is aan de westzijde de
Lijnbaanweg/Weteringkade, aan de noordzijde de Wilhelminastraat/Scheveningsestraat, aan de oostzijde de Nieuwe Offemweg en aan de zuidzijde Losplaatsweg/Sluispad.



Kaart: situatie 1830 gemonteerd op huidige situatie.
Foto’s uit het verleden: bollenvelden in het middengebied, einde Pickestraat, silhouet van twee kerkspitsen, St. Jeroensbrug
bij entree Voorstraat, Lindeplein, Voorstraat met tramrails.

Ontwikkeling door de jaren
Noordwijk Binnen is ontstaan door een verdichting aan de
centrale weg op de strandwal. Aan de Voorstraat, die onderdeel uitmaakte van de verbinding tussen Katwijk en Haarlem,
kwamen met name vanaf de 14e eeuw stedelijke functies tot
ontwikkeling. Op de strandwal ontstonden de eerste bewoningsplaatsen en akkerlandcomplexen in de vorm van de zogenaamde geesten. Vanaf het begin van de 16e eeuw ontstond
daar een zeer winstgevende kruidenteelt. De monumentale gebouwen in het gebied direct rondom de kerk stammen uit deze
eerste periode. Vanaf het eind van de 16e eeuw kwam naast de
kruidenteelt de bollenteelt op gang.
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Noordwijk Binnen ligt op de meest westelijke strandwal die
zich achter de Hollandse duinenrij uitstrekt. Tussen deze uitgestrekte zandrug en de duinen bevindt zich een lagergelegen

Beschrijving en analyse / De ontstaansgeschiedenis

strandvlakte, bestaande uit klei en veen en dus minder geschikt
voor bebouwing. Die karakteristiek is tot aan vandaag nog
goed zichtbaar in de opeenvolging van Noordwijk aan Zee,
open Middengebied, Noordwijk Binnen en Buitengebied.
Het middeleeuwse wegenpatroon en de hoofdverkaveling van
de geestgronden zijn nog steeds herkenbaar aanwezig. De
Voorstraat en bijvoorbeeld de Douzastraat zijn nog sterk herkenbaar als lintbebouwing aan doorgaande wegen. De typische
ontstaansgeschiedenis van deze lintbebouwing heeft geleid tot
een opvallende stedenbouwkundige structuur van relatief grote
bouwblokken met individuele pandjes, grote vaak rommelige
binnengebieden en in het centrum twee grote kerken.
Aan de Voorstraat kwam naast de lintbebouwing een pleinruimte en een kerk aan de straat. Tot de vrij recente aanleg

van de nieuwe Offemweg maakte de Voorstraat nog deel uit
van de doorgaande route over de strandwal en tot 1961 reed
zelfs de tram (tussen Leiden en Noordwijk aan Zee) er nog
door. Tegenwoordig is de verkeersfunctie afgenomen en is de
straat alleen nog in historisch en architectonisch opzicht de
hoofdstraat van het dorp. Dat kenmerkt zich onder meer in
de opbouw van het dwarsprofiel, de dichtheid, de schaal en
monumentale kwaliteit van de bebouwing. In de Voorstraat
verrezen verschillende deftige herenhuizen. Noordwijk werd
omschreven als ‘een der deftigste riddermatige goederen van
de Hollandse adel’. Vanuit de Voorstraat is de ontwikkeling in
eerste instantie in noordwestelijke richting geweest omdat de
Voorstraat op de zuidoostelijke rand van de strandwal lag en
omdat het landgoed Offem verdere groei in die richting onmogelijk maakte. De ontwikkeling vond in eerste instantie plaats
tot de huidige Molenstraat en de Bronckhorststraat. Deze zijn

gelegen op de noordwestelijke rand van de strandwal vanwaar
agrarische activiteiten plaatsvonden.
De huidige Douzastraat en Pickestraat, voorheen de Oude
Zeeweg, vormen de oudste verbinding met Noordwijk aan
Zee. De Nieuwe Zeeweg, die sinds de 17e eeuw de belangrijkste verbinding vormt tussen de kernen van Noordwijk Binnen
en Noordwijk aan Zee, werd in de jaren zeventig langs de oude
trambaan doorgetrokken naar de Heilige Geestweg. De laatste
dwarsrelatie was de Wilhelminastraat, dat tot de eeuwwisseling een nagenoeg onbebouwde landweg was waarlangs een
watering liep.
Na demping van het water ontstonden meer ontsluitings- en
bebouwingsactiviteiten. Buiten de genoemde straten ontstond
in de zeventiger jaren een carré van doorgaande wegen die de
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1850

1875

1912

oudere straten in hoge mate ontlasten. Alleen de Zeestraat en
de Heilige geestweg/Van Limburg Stirumstraat hebben nu nog
(ten onrechte) routes voor doorgaand verkeer.

Traditie van kruiden en bollen
Het heidense Noordwijk werd in de 9e eeuw bekeerd tot het
christendom door Jeroen (Hiëronymus), een schotse monnik
die vermoedelijk een kapel stichtte aan de Woensdagsche Watering. De kerk werd afgebrand door Noormannen en pastoor
Jeroen kwam hierbij om het leven. Op het graf van de later
heilig verklaarde Jeroen wordt de Grote of Sint Jeroenskerk
gebouwd en in de 13e eeuw komt de verering en bedevaart tot
uiting door de bouw van twee kloosters. Vanuit de kloosters,
vooral het Begijnhof Sint Barbaraconvent (vlak bij de kerk
midden in Noordwijk), zijn de eerste stappen ondernomen in
de befaamde Noordwijkse kruidenteelt. De kloosters kweekten naar alle waarschijnlijkheid kruiden voor de verpleging
van zieken en voor gebruik in de keukens. In de 17e en 18e

eeuw komt de kruidenteelt tot grote bloei en Noordwijk komt
in binnen- en buitenland bekend te staan om de kruidenteelt.
Het predikaat ´Noordwijker kruiden´ wordt zelfs gebruikt als
een kwaliteitsbewijs. In de loop van de 18e eeuw breidden de
kwekerijen zich sterk uit in en om het dorp.

Beeldbepalend voor de kern zijn de twee kerken. De hervormde
Grote of Sint Jeroenskerk aan de Voorstraat dateert uit de 15e
eeuw en is gesitueerd op een vrij ruim kerkhof. In 1834 werd
aan de huidige Van Limburg Stirumstraat tegenover het Lindenplein een Rooms-katholieke kerk gebouwd. In 1927 werd
de kerk vervangen door de huidige veel grotere Sint Jeroenskerk. De twee torenspitsen zijn samen met het hoge schip van
de kerk bepalend voor het silhouet van het dorp.
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De kruidenteelt in Noordwijk was uniek in heel Nederland.
De aanwezigheid van een geschikte bodemgesteldheid en een
gunstig mild klimaat (waardoor veel kruiden hier van nature
voorkwamen), de aanwezigheid van twee kloosters, de nabijheid van de universiteit in Leiden en de markten van de grote
steden Leiden, Amsterdam en Haarlem, waren waarschijnlijk
de factoren die bijdroegen aan de ontwikkeling van de kruidenteelt. In de hoogtijdagen vertrok er wekelijks een schuit van

Beschrijving en analyse / De ontstaansgeschiedenis

vroeger en heden

1939

1939

Noordwijk naar Amsterdam met verse Noordwijkse kruiden.
Van de 16e tot in de 18e eeuw ging de kruidenteelt vaak samen
met de bloembollenteelt. Waar ´s winters en in het voorjaar de
bollen stonden, groeiden ´s zomers veelal de kruiden en soms
werden tussen de bollen rijen kruiden aangeplant. In die tijd
ging het om kleine partijen voor hoven en burgertuinen. Daarnaast werden ook groenten en rozen gekweekt in Noordwijk.
In de loop van de 20ste eeuw neemt het belang van de kruiden
in de geneeskunde af door de opkomst van de synthetische geneesmiddelen en begint de teruggang van de kruidenteelt. Alleen de twee wereldoorlogen zorgen tijdelijk voor een opleving
in het gebruik van kruiden. De kleine handeltjes en winkels die
verspreid in de kern voorkwamen, stierven echter in de loop

1971

1971

2001

2001

van de tijd uit. Tot voor kort bestond er nog één kruidenhandel
in Noordwijk: Alkemade aan de Pickestraat, waar tot 1981
nog zelf kruiden gekweekt en in het wild gezocht werden. Een
belangrijke en interessante traditie lijkt stilaan te verdwijnen.
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Kaart 1: inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel, geeft
idee van aanwezigheid en spreiding niet-woonfuncties

Kaart 2: wonen, winkelen, werken en voorzieningen

In relatie tot de omgeving
De kern is te omschrijven als een woongebied met een alledaags
voorzieningenaanbod. Vroeger was de functie van de kern
regionaler met voorzieningen waarvoor men vanuit de wijde
omgeving naar Noordwijk kwam. Tegenwoordig gebeurt dat niet
meer. Woonkernen in de omgeving zijn gegroeid en hebben zelf
voorzieningen gekregen. Bijzondere functies in de kern zijn door
modernisering en schaalvergroting uit de kern verdwenen. Het
belang van de kern is daarmee afgenomen. Noordwijkers trekken
naar andere centra voor boodschappen en andere voorzieningen,
gezien de beperkingen die men ziet in het huidige winkelareaal.
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De toeristische functie van de kern is beperkt, ondanks het
aantrekkelijke historische beeld en de ligging op loopafstand van
de badplaats. Er zijn in het verleden veel horecagelegenheden

Beschrijving en analyse / Functionele opbouw

Kaarten omgeving: dorpen in directe omgeving, relatie en contrast met Noordwijk aan Zee, aansluiting op de omgeving

gevestigd geweest, met name in de Voorstraat. Hotels, herbergen, cafés en restaurants zijn in de loop van de tijd verdwenen.
Slechts enkele gelegenheden zijn daarvan over.
Met als inzet de Noordwijkers te binden aan de kern, wordt
een beleid uitgevoerd om het winkelcentrum te versterken.
Concentratie van de non-food winkels rond de Kerkstraat en
verdubbeling van de winkelvloeroppervlakte door nieuwbouw
aan de Tramsteeg en de Zeestraat en het verdubbelen van de
parkeercapaciteit (ondergronds) moeten vestigingsmilieu en
bezoekersaantrekking verbeteren. Deze ontwikkeling wordt
van belang geacht om levendigheid en dynamiek en daarmee
ook de sociale cohesie in het centrum te behouden. Andere
niet-woonfuncties zoals kerken en scholen liggen verspreid in
en rond de kern.

Functies binnen de kern
De kern is te omschrijven als een aangenaam woondorp. Alle
leeftijdscategorieën komen voor, maar de nadruk ligt op de
ouderen. Dit hangt ook samen met de samenstelling van de
woningvoorraad. Er zijn veel kleinere woningen en de bestaande speelruimten bevinden zich vooral aan de rand van de kern.
Voorzieningen die complementair zijn met de woonfunctie zijn
er, maar veel keuze is er daarentegen ook niet.
Winkels zijn in de loop van de tijd zich meer en meer gaan
bundelen op en bij de Kerkstraat. Winkels aan de Voorstraat
zijn er nog nauwelijks, terwijl dat ooit de bruisende straat was.
Een ander ‘winkelcentrum’ vormt het zogenaamde Jemogebied (Sint Jeroensweg en de Molenstraat). Voor dit gebied
wordt actieve uitplaatsing van de non-food en specialistische

zaken gewenst naar de Kerkstraat-Tramsteeg. Het centrum
rond de Kerkstraat moet zich onder andere door verdere concentratie versterken en kunnen wapenen tegen de concurrentie
uit de andere kernen.
Bedrijvigheid kwam tot voor kort veelvuldig voor in de kern
op de binnenterreinen van de bouwblokken. In de laatste jaren
zijn veel bedrijven uitgeplaatst en zo is er ruimte vrijgekomen
voor woningbouw in de binnengebieden. De kantoren, loodsen
en gemeentewerf op de Losplaatsweg en langs de Boekerslootlaan zijn uitzonderingen. De vraag luidt dan ook wat de meest
gewenste oplossing is voor deze voorzieningen in de naaste
toekomst.
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Kaart: ruimtebegrenzingen en accenten

Hoofdstructuur
De opbouw van de kern valt samen te vatten als een geheel van straatjes, veelal licht gebogen met straatbomen en kleine panden direct aan de
straat, met centraal twee grote kerken die min of meer vrij in de ruimte
staan. Binnen de historische structuur vallen twee krommende doorgaande straten vooral op; de Voorstraat en de Heilige Geestweg-van
Limburg Stirumstraat. Daarnaast zijn er enkele kleinere dorpsstraten
met ieder een eigen typering, maar allemaal met een pandsgewijze bebouwingsstrucutuur en een groen karakter. De oorspronkelijke structuur komt voort uit de ondergrond en de belangrijkste verkeersbewegingen (route van Haarlem naar Leiden over de strandwal, en richting zee
en haven).
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De ontwikkeling van agrarische activiteiten hebben lintstructuur en
achtertuinen doen ontstaan. Met name de omvang van de bouwblok-

Beschrijving en analyse / Ruimtelijke opbouw

Kaarten: stedenbouwkundige ontwikkeling: tegenwoordige hoofdstructuur met ringweg en intern stratenpatroon, historische hoofdstructuur met twee belangrijke hoofdstraten en sloten

ken die zijn ontstaan is opvallend. De agrarische activiteiten
bleven belangrijk, geestgronden met teelt in kruiden en gewas.
Daarnaast heeft Noordwijk van oudsher lijnbanen gehad
om de eigen vissersvloot van touwen en lijnen te voorzien.
Met name met de opkomst van de Nederlanden als een maritieme grootmacht, ging Noordwijk een grote rol spelen in
het lijnbaanbedrijf. In de hoogtijdagen had Noordwijk een
dertigtal lijnbanen en behoorde Noordwijk bij de drie grootste
touwleveranciers van de Nederlanden. Dit verklaart voor veel
bouwblokken de grote maat van de binnenterreinen. Er waren
drie hoofdlijnbanen: de Oosterbaan (ten noordoosten van de
huidige Wilhelminastraat), de Westerbaan (ten westen van de
huidige Lijnbaanweg) en de Zuiderbaan (ten noordoosten van
het huidige Kerkhofpad en Zusterspad).

Structuurelementen
Het carré
De kern van Noordwijk Binnen ligt binnen een carré van doorgaande wegen. Daarbinnen vinden we buurtstraten met een
locale functie. De toegangen tot Noordwijk Binnen vanaf het
carré zijn vormgegeven als rotondes of geregelde kruispunten.
De puur functionele inrichting van deze plekken doet weinig
recht aan het historische karakter van de kern.
De straten
De historische lintstructuur definieert de grote bebouwingsblokken. De maat van de bouwblokken werd bepaald door het
agrarisch gebruik. Op de strandwal werden de geestgronden
tussen de linten gebruikt voor agrarische doeleinden, aan-

vullend op de landbouw die in de lagere strandvlakten kon
plaatsvinden. Door de bebouwing aan de straat te zetten, is een
verspringende straatwand ontstaan waarmee de straatruimte
besloten en continu werd. Tot halverwege de 19e eeuw kwam
uitbreiding van de kern nauwelijks voor, en werd met name
aan de linten verdicht. Vandaar dat bebouwing van verschillende bouwperioden naast elkaar in de linten kunnen voorkomen. De voorgevel diende in bepaalde gevallen als belangrijk
middel om de status van de bewoner afleesbaar en versterkt te
krijgen. De belangrijkste eigenschap van de lintbebouwing is
de aaneenschakeling van autonome panden. De smalle maat
van het straatprofiel in combinatie met de afwisselende gevels
bepaalt de kleinschalige bebouwingsstructuur en het besloten
dorpse karakter. Er bestaat een tamelijk precieze relatie tussen
bouwhoogte en straatbreedte niet veel meer of minder dan 1:1.
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Kaart: bouwblokken en binnengebieden

buitenrand

18

binnengebied

De binnengebieden
De van oudsher open ruimten binnen de grote bebouwingsblokken zijn in de loop van tijd in gebruik genomen voor
diverse functies. De ruimtelijke kwaliteit van deze binnenterreininvullingen loopt enorm uiteen. Er komen kassen, gemeenschappelijke tuinen, parkeerterreinen en woningen voor. Op
het binnenterrein tussen de Zeestraat en de Scheveningsestraat
zijn, net als tussen de Voorstraat en de Offemweg, woningen
gebouwd in de vorm van een besloten en samenhangend binnenhof, georiënteerd op een nieuwe centrale binnenruimte.
Kenmerkend is dat de toegang tot het binnenterrein plaatsvindt
door een opening in de lintbebouwing (de buitenschil), en
dat er vervolgens aan het binnenterrein een tweede schil van
bebouwing ontstaat. Tussen de Zeestraat en de Wilhelmina-

Beschrijving en analyse / Ruimtelijke opbouw

Kaarten: linten vormen grote bouwblokken, binnengebieden achter de linten, grote gebouwen en ruimten

straat wordt het woonzorgcentrum Sint Jeroen op een zelfde
wijze ontsloten, maar bestaan de woningen aan het Garenhof
en het Hekelhof uit stroken dwars op de Zeestraat met tuinen
en ontsluitingsstraatjes. Hiermee wordt afgeweken van de
ruimtelijke structuur en wordt de helderheid verstoord. Tussen
de Voorstraat en de Lindenhofstraat ligt een grote tuin met een
hoog hek. Deze keurig verzorgde tuin is vanaf het Lindenplein
zichtbaar en heeft zo invloed op de beleving van de openbare
ruimte. Hetzelfde kan gezegd worden van de tuin rond de
Sint Jeroenskerk. Met name vanaf het Zusterspad is deze tuin
beleefbaar.
Grote gebouwen en ruimten
Naast de gesloten lintstructuur van kleinschalige bebouwing

kent de kern ook grotere ruimten en gebouwen. Met name de
kerken, maar ook enkele andere publieke functies (zoals het
raadhuis, de school en het woonzorgcentrum) wijken af van
de rooilijn en kennen hun eigen aangrenzende ruimte. Bij de
kerken en andere grote gebouwen komen grotere open ruimten
voor. Uitzondering is het Lindenplein. Maar de ruimte bij de
Grote of Sint Jeroenskerk, met daaraan grenzend het parkeerterrein van het raadhuis, het Zusterspad, het voorterrein van
woonzorgcentrum Sint Jeroen, en de omgeving van de Grote
Kerk en school zijn allemaal niet goed begrensd en duidelijk
ingericht.
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Kaart: beeldbijdrage

Beeldbijdrage
Te categoriseren valt de bijdrage die een pand of gebouw heeft
voor de beleving van de kern. Met name door omvang, positie
en ligging in een zichtlijn kan een gebouw een extra bijdrage
leveren aan de ervaring van de ruimte.
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Beschrijving en analyse / Ruimtelijke opbouw

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Foto’s: Invloed van een individueel gebouw:
1. oriëntatie vanuit omgeving en vanuit diverse straten binnen
de kern,
2. grotere zichtbaarheid door ligging op hoek, aan verbreding of
3. in een buitenbocht,
4. ruimtelijke beëindiging door vooruitgeschoven positie,
5. beperkte invloed door rechte rooilijn en nauw straatprofiel,
6. verdekte positie op een binnenterrein.

21

Foto’s: monumentaliteit en dorpse schaal: 1. statige panden,
2. verbijzonderingen in de gevel, 3. bollenschuren.

1.

2.

3.

De bebouwing van de kern bestaat grotendeels uit vrijstaande
en aaneengeschakelde woningen van 1 laag met een kap. De
woningen zijn zeer verschillend, maar desondanks is er bij
globale beschouwing sprake van een sterke samenhang en
structuur. Deze samenhang is het resultaat van de consequente
toepassing van een aantal architectonische kenmerken.

bij de dwarskappen en nooit meer dan twee maal de hoogte bij
langskappen. Een paar recent gebouwde korte rijtjes vormen
daarop een afwijking.

Gevelopbouw
Alle panden, ook de rijkere, hebben een eenvoudige gevelopbouw: metselwerk met daarin verticale ramen uitgespaard,
meestal in een helder grid.

Individualiteit
Er komen bijna uitsluitend individuele panden voor, vaak net
los van elkaar gebouwd en net iets meer terug of naar voren
geplaatst dan de buren.

22

Korrelgrootte
Met uitzondering van enkele herenhuizen in de Voorstraat en
aan het Lindenplein zijn de panden nooit veel breder dan hoog

Kappen
Bijna alle panden hebben duidelijk zichtbare kappen. Lijstgevels komen weinig voor. Zelfs de nieuwbouw houdt zich aan
deze ongeschreven regel.
Rooilijn
Er komen zeer veel sprongen voor in de rooilijn, maar in
principe betekent dat toch geen voortuin, maar een stoep of
verbreed trottoir.

Materiaal
Het materiaal is niet eenduidig. Wel overwegend baksteen,
maar ook stucwerk en zelfs hout komt voor.
Kleur
De gevels zijn van verschillende kleur, maar de kozijnen zijn
bijna overal (gebroken) wit. Deuren en andere draaiende delen
zijn meestal in standkleuren (met name donkergroen) of van
naturel hout.

Beschrijving en analyse / Architectuur

Kaarten: hoofdvolumes, oriëntatierichting gevel, ruimte tussen de panden
Foto’s: 1. individualiteit panden door sprongen in de rooilijn,
2. afwisseling in dwars- en langskappen, 3. smalle tussenruimten

1.

2.

3.
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Kaart: waardering architectuur

Waardering architectuur
Te categoriseren valt de waarde die een pand of gebouw heeft
voor de beleving van de kern. Met name door architectonische
kwaliteit en monumentaliteit wordt de waarde in relatie tot de
cultuurhistorie afgemeten. Ook de stedenbouwkundige inpassing speelt een rol in de waardering. Met een dergelijke kaart
kan vrij precies bepaald worden welke elementen en gebouwen
bij toekomstige planvorming behouden moeten worden of juist
vervangen moeten worden.  
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Bollenschuren
Onder de monumentale panden van Noordwijk Binnen bevinden zich waardevolle bollenschuren (bruin in kaart) die grote
cultuurhistorische waarde hebben. Doel is om deze schuren te
behouden door nieuwe functies te geven en op te knappen.

Beschrijving en analyse / Architectuur
Kaart: beschermd dorpsgezicht

1.

2.

3.

authentiek straatbeeld
beschermd dorpsgezicht

overig gebied

4.
Beschermd Dorpsgezicht
Een belangrijk deel van de kern is aangewezen tot beschermd
dorpsgezicht. De begrenzing van het beschermd dorpsgezicht
is beperkt gehouden en omvat het Lindenplein met de aan de
noordwestzijde gelegen St. Jeroenskerk, de Voorstraat met
aanliggende bebouwing, de Offemweg aan de zuidoosterlijke
zijde van de Voorstraat en tenslotte de St. Jorisdoelen. In het
beschermd gebied is de historische ruimtelijke structuur, het
historische patroon van straten, wegen, paden en open ruimten
in samenhang met de schaal van de bebouwing van belang. In
het bijzonder bij de Voorstraat en het Lindenplein is de profilering in de inrichting van de openbare ruimte, de verkaveling en
de bebouwingsstructuur en veelal ook de vormgeving van de
omliggende bebouwing van betekenis. Diepe binnentuinen met

5.

hoge bomen spelen een belangrijke rol in het ruimtelijk beeld,
vooral aan de zuidoostzijde van de Voorstraat. De Offemweg is
een typische achterweg, waarop de achtererven van de Voorstraat uitkomen. Een opmerkelijke ruimte is het schietterrein
van de St. Jorisdoelen met de schietpaal en de door bomen
geflankeerde schietbaan.

6.
Foto’s: waardering van architectuur
1. voorbeeld van een rijksmonument
2. monumentale bollenschuur
3. pand op de monumenten inventarisatie-lijst
4. waardevolle en typische dorpspanden
5. passende en niet storende dorpspanden
6. niet passend door afwijkende schaal en geleding
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Foto’s: sfeervolle ruimten door terughoudende inrichting,
materialen met textuur, mooie bomen. Armaturen zijn klassiek en passend. 1. Laanbeplanting met geknotte linden. 2.
Boomkransen zijn bedekt met oude stenen en lage begroeiing.
3. Inrichtingselementen zijn klassiek en passend. 4. Klinkerbestrating met wisselende legrichtingen en dubbele rollagen in
de overgangen. 5. Gebakken klinkers bieden glans en nuances. 6. Pomp als herkenningspunt.

De inrichting van de openbare ruimte in de kern is grofweg te
verdelen in drie categorieën:
- De historische inrichting van met name de Voorstraat en het
Lindenplein met een hoogstaande kwaliteit in detaillering en
materiaalgebruik.
- De andere historische straten met een weinig consequente
inrichting die in kwaliteit varieert van redelijk tot sterk verouderd.
- De meer recente inrichting van delen van het centrum zoals
het Zusterspad bij de Bronckhorststraat, de ruimte bij de Grote
of Sint Jeroenskerk en de Kerkstraat.
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1. De historische inrichting
Weinig dorpen of steden in Nederland zullen een zo consequente en fraaie inrichting kennen als die van de Voorstraat en

het Lindenplein. De Voorstraat en het Lindenplein zijn in een
staat waarin de invloed van slijtage en verkeersontwikkeling
niet lijkt voor te komen. De toepassing van relatief klein materiaal in genuanceerde tinten en het ontbreken van grote banden
geeft deze straten een zacht en dorps karakter.
Opbouw van het straatprofiel
De straat bestaat uit een doorgaand vlak baksteenklinkers van
gevel tot gevel. Dit zorgt voor een grote rust in het straatbeeld.
Trottoir en straat zijn uitgevoerd in baksteen Alleen de parkeervakken zijn in het bakstenen vlak opgenomen van hardsteen keitjes. Het trottoir (Lindenplein) is niet of nauwelijks
verhoogd. Er is een trottoirband die, zeer uitzonderlijk, ook
bestaat uit twee rollagen baksteenklinkers.

Materiaal
De baksteenklinkers zijn van het voor bestrating relatief kleine
waalformaat. De kleur is sterk genuanceerd en varieert van
geelrood en paarsrood tot blauw. Juist daardoor is de combinatie met de hardsteenkeitjes in de parkeervakken en om boomvakken perfect. De klinkers zijn toegepast in verschillende
patronen: schuin (keperverband) in de straat, haaks op de gevel
(halfsteensverband) in het trottoir, parallel aan de straat in de
molgoot en verticaal als trottoirband.
In de parkeervakken zijn hardstenen keitjes (kinderkopjes)
toegepast. Het Lindenplein heeft daarnaast ook nog een in het
vlak liggende baan van hardsteen keien (Luikse moppen). De
boomvakken zijn met dezelfde keien omzoomd. In de Voorstraat zijn de boomvakken van in een cirkel gestraatte klinkers.

Beschrijving en analyse / Openbare ruimte

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Boomkransen en trottoirbanden bestaande uit grotere elementen, zoals bijna overal gebruikelijk, komen hier niet voor.

en het karakter van het Lindenplein. Opvallend is het nagenoeg
ontbreken van verkeersborden, hetgeen bijzonder bijdraagt aan
het rustige karakter.

2. De overige woonstraten

Straatmeubilair
Antiparkeerpaaltjes komen op verschillende plaatsen voor. Het
zijn (nauwelijks van hardsteen te onderscheiden) betonnen varianten van de hardstenen palen zoals die rondom de pomp op
het Lindenplein staan. Het in verschillende perioden toegepaste
model varieert nogal. De groene lantaarnpaal is een variant
van de bekende gaslantaarn, waarop later een glazen kop is geplaatst (zoals bijvoorbeeld ook aan de Amsterdamse grachten).
Voor het overige komen sporadisch fietsenrekken voor in een
grof, maar desondanks weinig opvallend ontwerp. De muziekkiosk, de pomp en het standbeeld van Henriëtte Roland Holst
zijn elementen die een belangrijke bijdrage leveren aan de sfeer

Beplanting
In de Voorstraat en het Lindenplein staan geknotte Linden.
Door het knotten passen de bomen goed bij de schaal van de
straat. Rondom de bomen, in de boomvakken is uitgroei van
lindentwijgen als een soort haag gehandhaafd. Hier en daar is
dat aangevuld met detonerende liguster en andere tuinbeplanting.

Opbouw van het straatprofiel
De straat is vormgegeven als rijbaan voor auto’s en fietsers. 
De trottoirs zijn 15 cm hoger, afgescheiden door een standaard
trottoirband met molgoot. Straat en trottoir zijn consequent
van verschillend materiaal. De samenhang en rust van de
Voorstraat is hierdoor afwezig. Een aantal straten heeft fietssuggestiestroken van nog geen meter breed. Het toch al smalle
straatprofiel wordt daardoor sterk opgedeeld in een aantal
smalle lineaire banen.
Materiaal
De straat bestaat in het beste geval uit bakstenen klinkers. 
De trottoirs zijn vrijwel overal van standaard trottoirtegels en
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Kaart: bestrating huidige situatie

de trottoirbanden zijn van beton. Een groot aantal straten bestaat uit betonstenen die inmiddels sterk zijn vergrijsd. Daardoor is de inrichting nogal armoedig. Parkeervakken zijn vaak
aangegeven door schilderwerk over de betonsteen.
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Straatmeubilair
Buiten de Voorstraat, het Lindenplein, de ruimte bij de Grote
of Sint Jeroenskerk en de winkelstraten is het straatmeubilair
van standaardmateriaal: betonnen boomkransen, betonnen en
kunststofpaaltjes, een enkele goedkope bank, enzovoort. Van
een standaard in de zin van consequente toepassing is echter
geen sprake. Met name van de paaltjes bestaan nogal wat
verschillende modellen. De lantaarnpalen zijn vaak van een
goedkoop model met een plat armatuur. Een lantaarnpaal met
gebogen paal en een langwerpig armatuur boven de rijbaan is

Beschrijving en analyse / Openbare ruimte
Foto’s: verschillende legrichtingen, dubbele rollagen, allure
door ambachtelijkheid. Afwisseling per steen leidt tot nuanceverschillen en eenheid, afwisseling per vak of vlak leidt tot
rommeligheid en onduidelijkheid.

veel toegepast. Dit type paal past niet bij het dorpse karakter
van de meeste straten.
Beplanting
In sommige straten komt geen boombeplanting voor. Soms is
dat geen probleem, zoals in een smalle straat als het Kerkhofpad, maar storend is het in straten als de Zeestraat. Vaak zijn
bomenrijen niet consequent in de hele straat aanwezig, zoals in
de Bronckhorststraat of de Van Limburg Stirumstraat.
3. Nieuwe delen in het centrum
De winkelstraten, Kerkstraat en Tramsteeg zijn recent heringericht. Het profiel bestaat uit een vlak voetgangersgebied van
gevel tot gevel. Door de opdeling in twee stroken baksteen
aan de zijkant en een strook hardsteen in het midden wordt

de lengte en smalte van de straat te veel benadrukt. De nieuwe
inrichting is gemaakt met duurzame, mooie materialen: rode
baksteen en hardsteen. De ruimte bij de Grote of Sint Jeroenskerk mist de continuïteit van gevel tot gevel, zoals die in de
zijstraten voorkomt. Dat komt deels door de bijzondere patronen van gele baksteen en hardsteenklinkers, maar ook door
de nadrukkelijke begrenzing van het plein naar de straat met
soms twee rijen palen en kettingen tussen palen. Naar de Van
Limburg Stirumstraat is een harde overgang tussen de natuurlijke materialen van het plein en de betonstenen van de straat.
Materialen
Ook hier baksteenklinkers en hardsteen, waarbij met vlakken
en banen een patroon is gemaakt. Terwijl in de straten de baksteenklinker de toon bepaald, is dat op de ruimte bij de Grote

of Sint Jeroenskerk het hardsteen. Bomenkransen zijn ook
hier gemaakt van klein materiaal. Behalve de natuurstenen en
betonnen paaltjes van hetzelfde type als in de straat is er geen
straatmeubilair van betekenis. Bij de kerk, ter hoogte van het
raadhuis, is een bescheiden kunstwerk van opgestapelde hardsteen keien en een bronzen figuur van Job. In de winkelstraten
is relatief modern roestvrijstalen straatmeubilair toegepast dat
door het eenvoudig ontwerp niet detoneert.
Bomen
Op het plein staan relatief jonge linden in het patroon opgenomen. Er zijn geen bomen aan de straatrand. Aan het einde
van de Zeestraat en langs de Van Limburg Stirumstraat komen
enkele kleinere linden voor.
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Kaart: bomen huidige situatie

Het groen van de kern bestaat in hoofdlijnen uit straatbomen en
zichttuinen. Met name de soms eeuwenoude lindebomen vormen
belangrijke elementen in het beeld van de kern. De dikke geknotte
stammen, geschoren aan de gevelzijde en gehold aan de straatzijde,
vaak in de krans begeleid door lindehaagjes en scheuten, versterken de doorgaande lijnen en de intimiteit van de ruimten. Het Lindenplein wordt, zoals de naam al doet vermoeden, overheerst door
vier rijen oude lindebomen. Ook andere soorten bomen komen
voor, zoals eiken bij de kerk en platanen op het Zusterspad.
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De bomenrijen in de straten wisselen van vorm. De ene keer is er
een dubbele rij, zoals in de Voorstraat vrijwel consequent gebeurt
en bij de Pickestraat slechts deels. De andere keer zijn er enkele
rijen die een straatprofiel asymmetrisch maken, wat weer goed
past bij de kromme vormen en de verschillen in straatwanden.

Beschrijving en analyse / Groen
Foto’s: geknotte en half geschoren linden in de oudste straatdelen, jonge eiken in de Bronckhorststraat, platanen op het
parkeerterrein Zusterspad, oude karakteristieke beuk in de
tuin aan het Lindenplein.

Bijvoorbeeld in de Douzastraat liggen aan de kernzijde (noordzijde) aaneengesloten panden in de rooilijn, terwijl aan de
buitenzijde vanuit de historische kern gezien (zuidzijde) juist
losse vrijstaande panden voorkomen met een richting en een
bouwlijn voortkomend uit het oude slotenpatroon. Deze open
zijde tegenover een gesloten zijde wordt ondersteund door de
bomen. Juist aan de open zijde staat de bomenrij, in dit geval
in de buitenbocht. Hiermee wordt het straatprofiel door de bomen ondersteund. Dit komt ook voor in de Wilhelminastraat,
delen van de Van Limburg Stirumstraat en de Pickestraat.
In de oude kern is de oude structuur van landgoederen en grote
binnentuinen nog waarneembaar en voelbaar. Langs de Offemweg liggen grote tuinen met grote oude bomen, maar ook
de tuinen bij de kerken en bij het Lindenplein hebben een grote

functie als zichtgroen. De aantrekkelijke afscheidingen (mooie
muren en hekwerken) maken van deze privé-tuinen aantrekkelijke elementen voor de kern. Toch blijft het spijtig dat van
openbaar gebruik geen sprake is. Zitmogelijkheden of speelgelegenheden in groene tuinen of parken bestaan niet in de kern.
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Kaart: huidige verkeerstructuur: rijrichtingen en parkeerplaatsen

Hiërarchische wegenstructuur
De groei van Noordwijk Binnen heeft onder andere geleid tot de
ontwikkeling van een rondweg om de oude kern, waardoor een
heldere ontsluitingsstructuur bestaat. De kern van Noordwijk Binnen is een 30 km-zone. Doorgaand verkeer door de kern moet zoveel als mogelijk vermeden worden en worden afgewikkeld via de
rondweg. Toch zijn er enkele straten met een doorgaande functie,
zoals de Zeestraat en de heilige Geestweg-Van Limburg Stirumstraat. Voor het overige zijn het in het algemeen eenrichtingsstraten waarbij bestemmingsverkeer prioriteit heeft, dus in gebruik
rustige woonstraten zonder doorgaand verkeer en uitsluitend voor
bestemmingsverkeer.
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Beschrijving en analyse / Verkeer
Foto’s: verkeersmaatregelen overheersen straatbeeld, beperkte
maat voor alle verkeersvormen, parkeerterreinen zonder uitstraling en direct in het zicht.

Bevoorrading
Het vrachtverkeer dat voor de bevoorrading van de winkels in
de Kerkstraat en in de Molenstraat noodzakelijk is, heeft in de
huidige situatie alle ruimte. Bij de nieuwbouwplannen zal rekening worden gehouden met met name de grote vrachtwagens
die de supermarkten zullen bevoorraden. Hiervoor zijn speciale
oplossingen bedacht in de bouwblokken met interne bevoorradingsstraten. Bij het Zusterspad zal bevoorrading mogelijk
moeten zijn.
Parkeren
Op dit moment vindt het parkeren hoofdzakelijk plaats als
langsparkeren aan de straten en op de collectieve parkeerpleinen. Deze laatste zijn het Lindenplein (17 plaatsen), het
Zusterspad (140 plaatsen), het terrein naast het raadhuis en

de ruimte bij de Grote of Sint Jeroenskerk (± 50 plaatsen).
In de huidige situatie hoort daar ook het terrein bij aan de
Zeestraat, aan de achterzijde van de Kerkstraat, daar waar de
komende jaren nieuwbouw komt. Op deze locatie wordt een
ondergrondse parkeergarage gebouwd voor bezoekers van het
winkelcentrum en bewoners.
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Beschrijving en analyse / Voorstraat

Westzijde

Oostzijde

Algemeen
Straat met een continu en gebogen verloop. Aaneengeschakelde panden en een doorgaande rij lindebomen zorgt voor
een sterke eenheid van het straatbeeld en een karakteristiek en
intiem profiel. In de ruimte zit ook aantrekkelijke variatie door
de enkele kleine verbredingen in het profiel, de aanwezigheid
van enkele grotere karakteristieke panden met name in het
middendeel van de straat en twee prominente onderbrekingen
van de straatwand ter hoogte van het Lindenplein en bij de
Grote of Sint Jeroenskerk.
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Architectuur
Aaneengeschakelde panden van gemiddeld 2 bouwlagen met
een kap. Afwisseling in de kaprichting. Geprononceerde

dakbeëindigingen, zowel met lijstvormen als met kopgevels.
Eenvoudige gevelopbouw van verticale ramen in een veelal
donkerrood bakstenen gevelvlak. De entreepartijen zijn geaccentueerd, de raampartijen kennen een klassieke geleding met
witte lijstkozijnen en donker geverfde bewegende delen. Panden
staan op de grond middels een zwart of donkergrijs geverfd
trasraam. Zorgvuldige detaillering en veelvuldig gebruik van
ornamenten geven het straatbeeld monumentale allure.
Openbare ruimte
De aanwezigheid van volwassen geknotte lindebomen aan
twee zijden bepaalt de ruimtelijke ervaring. De inrichting is
niet eenduidig en kent vele uitvoeringsvarianten, maar door
het consequent toepassen van waalformaat gebakken klinkers

in verschillende roodtinten in de (ogenschijnlijk geïmproviseerde) vele oplossingen, blijft de sfeer van de straat in tact en
ontstaat een chique (ambachtelijkheid!) losheid. Het ritme van
individuele panden vind je feitelijk ook in de inrichting van de
openbare ruimte terug. Langs de begane grond komen overgangsruimten voor tussen gebouw en openbare ruimte.

Beschrijving en analyse / Lindenplein

Noordzijde

Zuidzijde

Algemeen
Parkeerplein met lindebomen waaraan bijzondere functies
zijn gesitueerd. In twee richtingen kan om de centraal gelegen
schuinparkeervakken gereden worden. Tussen de parkeerplaatsen staan in 4 rijen lindebomen. De pleinwanden worden in de
lengterichting gevormd door statige panden van 2 hoge bouwlagen met kap. Op de koppen staan grote bijzondere panden
(ook de Sint JeroensKerk aan de oostzijde). Karakteristiek is
ook de open hoek aan de zuidoost-zijde waar, achter een open
hekwerk, zicht is op een tuin met grote bomen.
Architectuur
Aaneengeschakelde panden van gemiddeld 2 hoge bouwlagen
met een kap. Afwisseling in de kaprichting. Geprononceerde

dakbeëindigingen, zowel met lijstvormen als met kopgevels.
Eenvoudige gevelopbouw van verticale ramen in een veelal
donkerrood bakstenen gevelvlak. De entreepartijen zijn geaccentueerd, de raampartijen kennen een klassieke geleding
met witte lijstkozijnen en donker geverfde bewegende delen.
Zorgvuldige detaillering en veelvuldig gebruik van ornamenten
geven het pleinbeeld monumentale allure.
Openbare ruimte
Aansluitend op de Voorstraat is de inrichting in gebakken
waalformaat klinkers met eigen oplossingen voor paaltjes en
boomkransen. Zwartstalen kettingen tussen paaltjes, klassieke
armaturen, een muziekpaviljoen en gietijzeren hekwerk met
lage ondermuur versterken het allure en overheersen de invloed

van geparkeerde auto’s.
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Beschrijving en analyse / Voorstraat oostzijde
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Beschrijving en analyse / Voorstraat westzijde en Lindeplein
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Beschrijving en analyse / Offemweg

Deel dwars op Voorstraat, noordzijde en zuidzijde

Algemeen
Een achterstraat van de Voorstraat waaraan grote tuinen liggen, maar ook woonhuizen en enkele bedrijfspanden. De sterk
gekromde vorm, de terughoudende inrichting met klinkers en
de aanwezigheid van eeuwenoude tuinmuren en bomen zorgen
voor een nostalgische en rustgevende sfeer.
Architectuur
Enkele bijzondere vrijstaande panden met grote tuinen en
enkele groepjes panden aan de weg. Grote variatie in leeftijd,
maat en materialisering.
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Openbare ruimte
Smalle ruimte, begeleid door manshoge muren waarboven
grote bomen zichtbaar zijn. De inrichting sluit aan op de Voor-

Deel achter de Voorstraat, westzijde en oostzijde

straat met gebakken klinkers. In de eenrichtingsstraat komen
geen gemarkeerde parkeerplaatsen voor.

Beschrijving en analyse / Heilige Geestweg

Westzijde

Oostzijde

Algemeen
De straat bestaat in hoofdlijnen uit drie delen:
een smal en besloten noordelijk deel met veel tuinen en vrijstaande huizen
een open deel zonder begeleidende bebouwing
een smal en besloten zuidelijk deel met panden direct aan het
trottoir
Nadat de Voorstraat als doorgaande straat begin 20e eeuw is
opgeheven, is de Heilige Geestweg een voorname toegang tot
de kern geworden. Vanaf de rotonde bij de Gooweg gaat een
breed profiel om de bocht over in een krap profiel met verkeer
in twee richtingen. Vanaf de bocht is de Grote of Sint Jeroenskerk als belangrijk oriëntatiepunt zichtbaar. In het meest noordelijke deel staan bomen en bebouwing direct aan de straat.
Vervolgens verbrokkelt de begeleidende wand door terugtrek-

kende rooilijnen, het ontbreken van bomenrijen en een autonome positie van vrijliggende bebouwing. Bij de aansluiting
van de Zeestraat ontbreekt iedere begeleidende bebouwing. De
Grote of Sint Jeroenskerk heeft een sterk autonome positie ten
opzichte van de verkeersruimte en heeft een lege pleinvloer met
enkele losgeplaatste bomen als voorruimte.
Architectuur
Aan de westzijde komen in het noorden veelal vrijstaande
panden van 1 tot 2 lagen met kap voor, waarvan enkelen een
fijngedetailleerde en rijke vormgeving hebben. Het terugliggende verzorgingstehuis Sint Jeroen kent gemiddeld 5 bouwlagen, zonder kap en met een overheersend horizontale geleding.
Aan de oostzijde ontberen de panden een front gericht op de
straat. Aan de zuidzijde bij de aansluiting op de Kerkstraat is

de straatwand aaneengesloten, maar is de opbouw en uitvoering van de panden van een matige kwaliteit. Licht gekleurde
bakstenen, eenlaagse bebouwing zonder kap en grote raampuien op de begane grond.
Openbare ruimte
De inrichting is van matige kwaliteit, grotendeels met betonnen straatstenen en klinkers, met wisselende parkeervakken en
opstelruimten en een gebrek aan bomenstructuur.
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Beschrijving en analyse / Van Limburg Stirumstraat

Westzijde

Oostzijde

Algemeen
Als verbindende straat en in het verlengde van de Heilige
Geestweg en de Pickestraat vormt de Van Limburg Stirumstraat een belangrijke doorgaande weg. Prominent aan de
straat is de Sint Jeroenskerk, die ten opzichte van de straat
terugligt en wordt geflankeerd door de eveneens beeldbepalende pastorie. De straat heeft een gebogen vorm en bestaat
ruimtelijk uit meerdere delen. Door de grote gaten tussen de
straatwanden en het ontbreken van bomen is de variatie in
bebouwing en inrichting niet aantrekkelijk en ontbreekt de
eenheid.
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Architectuur
De bebouwing staat aan de straat en is aaneengesloten. Door
de aanwezigheid van vele zijstraten en ruimten wordt de

straatwand opgedeeld in vele kleine delen. De bebouwing is
gemiddeld 2 lagen met een kap. De vormgeving is niet statig
en ontbeert allure. Langs de straat komen grote winkelpuien
voor en een doorlopende luifel die de pandsgewijze structuur
doorbreekt.
Openbare ruimte
De inrichting is wisselend vormgegeven, maar bestaat in
hoofdlijnen uit betonnen klinkers, banden en trottoirtegels.
Bij de aansluiting van het Lindenplein loopt de gebakken
klinkerbestrating door in de straat en bij de aansluiting op de
Lindenhofstraat is een drempel in rode klinkers aangebracht.
De aansluiting op de aangrenzende bebouwing is niet vormgegeven en van groen is nauwelijks sprake.

Beschrijving en analyse / Kerkstraat

Noordzijde

Zuidzijde

Algemeen
De hoofdwinkelstraat van Noordwijk Binnen is opgespannen
tussen de Bronckhorststraat aan de westzijde en de Grote of
Sint Jeroenskerk aan de oostzijde. In deze relatief smalle straat,
overheerst het continu profiel van aaneengesloten panden aan
de straat. Enkele zijpaden en kleine zijtuinen vergroten het
dorpse karakter van de straat.
Architectuur
Panden kennen een grote diversiteit in leeftijd. In hoofdzaak
bestaan de begane grondverdiepingen uit winkelpuien met
grote glasvlakken. Enkele puien zijn als raampartij onderdeel
gebleven van het totale gevelvlak. Enkele grotere nieuwbouwoplossingen hebben de pandsgewijze opbouw verbroken en
meer complexmatige bouw geïntroduceerd. Door het krappe en

rechte profiel wordt het zicht op de bovenverdiepingen geminimaliseerd, maar met name in de begane grond is deze schaalvergroting merkbaar.
Openbare ruimte
Een nieuwe inrichting met een lichtgrijze natuurstenen middenbaan en gebakkelen klinkers langs de bebouwing geeft een
opgeruimd gevoel en versterkt de lichte kromming in de straat.
Door de opdeling van het profiel ontstaat wel een druk beeld
en het geeft de indruk dat de straat smaller is dan hij werkelijk
is.
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Beschrijving en analyse / Zusterspad

Noordzijde

Zuidzijde

Algemeen
Deze ruimte vormt de achterkant van de Kerkstraat en is een
parkeerplein dat grenst aan de tuin van de Sint Jeroenskerk. De
aansluiting op de Bronckhorststraat is met de sloop van enkele
panden geheel open geworden en aan de zijde van de Van Limburg Stirumstraat is een nauwe toegang tot het terrein. In de
ruimte overheerst asfalt en het zicht op de bebouwing aan de
achterzijde van de Kerkstraat. Bomen zijn aanwezig, maar zijn
nog klein en de kerktuin ligt wat afzijdig.
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Architectuur
De bebouwing aan de ruimte bestaat voornamelijk uit nieuwbouw aan de achterzijde van de Kerkstraat. Deze bouw blijft
een achterkant door het gebrek aan functies in de begane
grond, maar ook de architectuur doet geen poging een wand

te vormen die aansluit op de kwalitatieve wanden van Noordwijk. De pandsgewijze opbouw ontbreekt; het zijn complexen
met een overheersend horizontale geleding door de aanwezigheid van doorlopende raampartijen en balkons en de afwezigheid van individuele dakbeëindigingen.
Openbare ruimte
De inrichting bestaat uit betonnen trottoirtegels langs de
panden, asfalt en betonnen klinkers voor het rij- en parkeergedeelte. Tussen de parkeervakken staan bomen. De bewegwijzering met eenrichtingsverkeer om de parkeerplaatsen trekt veel
aandacht en bestempelt de ruimte tot verkeersruimte in plaats
van een dorpsplein met verblijfskwaliteit.

Beschrijving en analyse / Douzastraat

Noordzijde

Zuidzijde

Algemeen
Een besloten straat door het gekromde verloop en de aanwezigheid van eenzijdig lindebomen. De panden aan de zuidzijde
liggen op de rand van de strandwal (en daarmee wat hoger dan
de achtertuin) en zijn georiënteerd op het oude slotenpatroon.
Daarmee liggen ze scheef ten opzichte van de straatruimte en
ontstaat een gestaffelde straatwand. De bebouwing is individueel en vrijstaand zonder grote tussenruimten. De aanwezigheid
van voortuintjes en de bomen geeft een groen straatbeeld.
Architectuur
Ondanks de verschillen in leeftijd van de aanwezige panden
overheerst de eenheid door de sterke overeenkomsten in typologie en korrelgrootte. Enkelvoudige vrijstaande gebouwen van
1 en 2 bouwlagen met een sterk aanwezige kap, veelal haaks

op de straat. Met name de buitenbocht is beeldbepalend. Hier
staan de lindebomen en de vrijstaande pandjes met de voordeuren op de straat georiënteerd.   
Openbare ruimte
De inrichting met de donkerrode waalformaat gebakken
klinkers versterkt het historische karakter. De auto’s staan
langsgeparkeerd aan de zuidzijde tussen de lindebomen. De
kerfafscheidingen bestaan hoofdzakelijk uit open hekwerken
op lage muurtjes.
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Beschrijving en analyse / Bronckhorststraat

Westzijde

Oostzijde
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Algemeen
De straat vormde net als de Douzastraat van oudsher een randstraat, zoals bij dijklichamen met lintbebouwing. Ten westen
van de straat liep de strandwal af naar de landbouwgrond
op de strandvlakte. Op de hogere strandwal-rand zijn huizen
gebouwd georiënteerd op de straat, maar met de achtertuin en
de pandrichting afgestemd op het achtergelegen slotenpatroon.
Vandaar ook de soms gestaffelde opbouw van de westelijke
straatwand. In de straat zit een verbreding ter hoogte van de
voormalige brandweer, bij de aansluiting op het Kerkhofpad.
De gehele oostzijde is rafelig en niet samenhangend. Hieraan
liggen de veranderende ontwikkelingen aan de kernzijde ten
grondslag.

Architectuur
De straat kent veel afwisseling in maatvoering en korrelgrootte, maar de pandsgewijze opbouw blijft met name aan
de westzijde in tact. Ten noorden van het Kerkhofpad kent de
bebouwing aan de westzijde met name dwarskappen en een
kleinschalige korrelgrootte met minimale afstanden tussen de
bakstenen panden. Ten zuiden van het Kerkhofpad kent de
westzijde bredere witgestucte panden met kappen in de langsrichting.
Openbare ruimte
In de inrichting is ook hier een zekere mate van improvisatie
zichtbaar door wisselingen in de parkeervakken en bomengebruik, wisselingen in de symmetrie van het inrichtingsprofiel
(slingerende rijbaan) en drempels. Door de gebakken klinkers

in de rijbaan blijft het karakter in tact. De betonnen trottoirbanden en tegels verzwakt het profiel tot de bebouwing. Er is
soms weinig ruimte voor voetgangers of fietsers.

Beschrijving en analyse / Molenstraat

Westzijde

Oostzijde

Algemeen
In het verlengde van de Bronckhorststraat kent de Molenstraat wat meer variatie in bebouwing en ruimte. Er zitten
diverse niet-woonfuncties aan de straat, met wat rommelige parkeer- en laad- en losoplossingen als gevolg. Enkele
panden staan een aantal meters terug waardoor groene
voorruimten aan de straat ontstaan. Recentelijk zijn enkele
nieuwbouwcomplexen aan de straat gezet die in geleding en
gestaffelde plaatsing aansluiten op de oudere pandstructuur,
maar die door de meerdere-onder-een-kap typologie een
grotere maat in het straatbeeld introduceren.
Architectuur
Veel variatie binnen de typische korrel en grootte van 1
bouwlaag plus kap. De nieuwbouw in meerdere-onder-een-

kap heeft door de dakopbouw en de gekartelde rooilijn een
pandsgewijze structuur, in de gevelopbouw (doorlopend
gevelvlak over meerdere beuken, grote raampartijen begane
grond) en materialisering (uniforme donkere baksteen) complexmatig.
Openbare ruimte
De gebakken klinkers in het rijgedeelte zorgen voor een rustige basis. De trottoirs zijn qua materialisering en inrichting
een stuk rommeliger. De betonnen tegels en banden zijn aan
vervanging toe. Bloembakken staan in de weg en parkeervakken begeleid door paaltjes overheersen het profiel. Een
rustige klinkerbestrating van gevel tot gevel zal de aantrekkelijke opbouw van verschillende huisjes met af en toe een
tuintje versterken.
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Beschrijving en analyse / Pickestraat

Noordzijde

Zuidzijde
Algemeen
Het meest dorpse beeld ontstaat wellicht in de Pickestraat.
In deze krommende straat in het verlengde van de Heilige
Geestweg en de Van Limburg Stirumstraat komen afwisselend
geplaatste bomen voor, eenlaagse bebouwing met verschillende
kappen, zijgevels aan de straat en ruime zijtuinen. De straat
loopt van oudsher door naar het noordwesten, richting zee,
maar is door recentere ontwikkelingen verkeerskundig verbonden met de Vinkenlaan.
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Architectuur
De opbouw van de straat vertaalt zich in de architectuur. Bij
de Lijnbaanweg staan de grotere panden van 2 bouwlagen met
kap vrij in de ruimte. Vervolgens komt in de straat meer complexmatige bouw voor om over te gaan in kleine vrijstaande

eenlaagse panden met kap en de kopse kant naar de straat.
Openbare ruimte
In het profiel van de straat zijn aan de noordzijde voortuinen
en staat een rij lindebomen met daartussen geparkeerde auto’s.
Aan de zuidzijde staan de gebouwen direct aan het trottoir.
In het overgangsgedeelte naar de Van Limburg Stirumstraat is
een drempel aangelegd, ontbreken bomen en gaat de gebakken
klinker bestrating over in betonnen klinkers.

Beschrijving en analyse / Kerkhofpad

Noordzijde

Zuidzijde

Algemeen
Deze oude verbinding van dorpskern naar de begraafplaats
bij de duinen loopt van de Bronckhorststraat door als langzaam-verkeerroute richting Noordwijk aan Zee. Halverwege
de straat versmalt het straatprofiel vanaf de plek waar vroeger
de ontwateringssloot rond de kern liep. De oude smalle deel
(ongeveer 7 meter) kent kleine pandjes aan de straat en op de
tweede rij. Het nieuwere deel van na 1850 is breder (ongeveer
11,5 meter van gevel tot gevel), doordat aan de noordzijde
voortuinen aan de straat zijn gemaakt. Hier is de bebouwing
grootschaliger met geschakelde woningen die als ensemble zijn
ontworpen.
Architectuur
Net als bij de Pickestraat verloopt de opbouw qua architectuur

van oude dorpse pandjes van 1 laag met kap, baksteen met
speklagen en trasramen, raampartijen en voordeuren aan de
straat, via meer complexmatige bouw van korte rijen van enkele woningen in een symmetrische opbouw, naar vrijstaande
villa’s aan de oude dorpsrand ten tijde van de vorige eeuwwisseling.
Openbare ruimte
De inrichting van het maaiveld bestaat uit gebakken klinkers
voor het rijgedeelte en een trottoir in (verschillende) betonnen
tegels en banden. Parkeren gebeurt eenzijdig op straat, vakken
worden minimaal aangegeven middels witte klinkers. De erfafscheidingen bij de voortuinen zijn sterk individueel, ook daar
waar de bebouwing collectief is vormgegeven. Bij zijtuinen zijn
stenen opritten het meest voorkomend.
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Beschrijving en analyse / Zeestraat

Noordzijde

Zuidzijde

Algemeen
De Zeestraat is op te delen in twee delen: een oud noordelijk
deel en een nieuwer deel van de Grote of Sint Jeroenskerk
tot de Molenstraat. Dit nieuwere deel dat in de loop van de
vorige eeuw van achterpaadje een straat werd, ontbeert de
karakteristieke opbouw van lintbebouwing. Zonder goede
straatwanden, met zicht op achterkanten van de Kerkstraat
en tuinen aan de noordzijde van de straat. Omdat de Zeestraat verkeerskundig een vooraanstaande rol speelt als route
richting Noordwijk aan Zee en omgekeerd, wordt hier de
beeldvorming van de kern sterk beïnvloed.
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Architectuur
Aan het oudere deel van de Zeestraat staan losse panden
veelal met de kopse kant naar de straat. In het nieuwere deel

zijn drie complexen te onderscheiden: scheef georiënteerde
rijen van 2 bouwlagen met een dubbelhoge kap, tweelaagse
gestaffelde appartementen, zonder kap maar met groot
balkon en tenslotte het teruggelegen woonzorgcentrum Sint
Jeroen met de horizontale gelding in 5 bouwlagen zonder
kap.
Openbare ruimte
Het rij- en voetgangersgedeelte is bij het oude deel ingericht
met gebakken klinkers en in het nieuwere deel met betonnen
klinkers en tegels die reeds verkleurd en aan vervanging toe
zijn. De rijbaan kent asverspringingen middels wisselende
langsparkeervakken. In de straat komen geen bomen voor.
De overgangen naar de tuinen zijn groen met hagen en struiken. Langs het parkeerterrein staat een gaashekwerk.

Beschrijving en analyse / Wilhelminastraat

Noordzijde

Zuidzijde

Algemeen
Op de plaats waar vroeger de sloot liep die de noordzijde
van de kern ontwaterde, is de Wilhelminastraat ontstaan.
De straat heeft een voor de kern ongewone rechtstand. De
bebouwing heeft de typische korrel van de kern maar kent
een grote autonomie, dikwijls met voortuinen die schuin georiënteerd zijn ten opzichte van de straatrichting. De schuine
kavels komen voort uit de oude ontwateringstructuur richting de huidige De La Bassecour Caanstraat.
Architectuur
Binnen de gemiddelde korrelgrootte vindt veel variatie
plaats. Oud en nieuw komen door elkaar voor, waarbij de
oudere 19e eeuwse panden over het algemeen rijkelijk gedetailleerd zijn, inclusief met ornamenten en lijsten. De nieu-

were panden zijn opvallend vaak exacte kopieën van oude
voorbeelden, waarbij het materiaalgebruik niet altijd even
goed aansluit.
Openbare ruimte
De straat heeft en doorlopend profiel met bomen en langsparkeervakken aan de noordzijde van de straat. Dit is ook de
zijde met de diepere voortuinen en af en toe een opstelplaats
op eigen terrein. De inrichting kent weer gebakken klinkers
voor het rijgedeelte en betonnen materialen voor trottoirs en
parkeervakken. De erfafscheidingen zijn individueel en over
het algemeen licht vormgegeven met hekjes of lage muurtjes
en hagen.
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Beschrijving en analyse / Scheveningsestraat

Noordzijde

Zuidzijde

Algemeen
Ligt in het verlengde van de Wilheminastraat, als gevolg van
de uitbreidingen in noordelijke richting. Ten opzichte van
de Wilhelminastraat zijn enkele opmerkelijke verschillen te
constateren. Allereerst het gebrek aan groen: geen tuinen of
straatbomen en aan twee zijden langsparkeren. Daarnaast is
de bebouwing aaneengeschakeld en over het algemeen in serie
gebouwd. In de loop van de tijd zijn individueel aanpassingen
gepleegd aan de woningen, wat de levendigheid van het straatbeeld vergroot, maar het geheel toch een meer armoedig beeld
geeft.
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Architectuur
Voornamelijk seriematige bebouwing van 1 bouwlaag met
een doorlopende kap in dwarsrichting. In de kap zijn grote

ramen opgenomen. Een recent plan bij de aansluiting op de
Zandvoortsestraat oogt zorgvuldig. Het sluit aan op de dorpse
schaal van 1 laag met kap en de naburige uitbreidingen met
een mooie terughoudende tuindorpopzet.
Openbare ruimte
Eenvoudige inrichting met betonnen materialen, tweezijdig
parkeren en geen straatbomen. De overgangen naar de woningen zijn hard en er is nauwelijks ruimte voor de voetganger.
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Kaart: hoofdstructuur van (cultuurhistorische) dragers

Cultuurhistorische dragers
De hoofdstructuur wordt bepaald door zes structuurelementen
die binnen deze visie centraal staan:
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1. Het winkelcentrum rond de Kerkstraat en Tramstreeg dat
een uitbreiding kent aan de Zeestraat. Een centraal dorpsplein
wordt ingericht tussen kerk, raadhuis en het nieuwe winkelcentrum, waarbij de relatie tussen winkelgebied en historische
Voorstraat wordt hersteld en levendig programma (kerk,
cultuur, overheid, grand café, markt) wordt gebundeld. Het
Zusterspad wordt heringericht als parkeerterrein met bomen,
vergelijkbaar met het Lindenplein, en in directe en open relatie
met de tuin van de Sint Jeroenskerk.

Visie / Toekomstige hoofdstructuur

Drie speerpunten:
1. Het beeld van de Voorstraat zal de sfeer van heel de kern
gaan bepalen, zodat de kern een prachtig, op historie gebaseerd
woongebied wordt.
2. Tussen kerk, raadhuis en het nieuwe winkelcentrum kan een
centraal plein worden ontwikkeld met veel sfeer en karakter
door middel van bomen, bankjes, mooie bestrating, fontein.
Functioneel wordt levendigheid bereikt door gebruik van (ook
commerciele en culturele exploitatie van) de Grote of Sint Jeroenskerk, een markt en een grand café met een heerlijk terras
aan het plein.
3. De straten zouden meer groen mogen hebben. Waar mogelijk kunnen de kruiden waar Noordwijk om bekend is, de sfeer
van het dorp bepalen. Eventueel komt er een unieke wandelroute langs een aantal kruidentuinen.

2. De Voorstraat wordt gekoesterd en geconserveerd als
historisch lint met individuele statige panden en een inrichting met natuurlijke (gebakken) materialen (geïmproviseerde
oplossingen in de inrichting van onder andere parkeerplaatsen,
trottoirbanden, verkeerspaaltjes of boomkransen vergroten de
kleinschalige karakteristiek). De Voorstraat blijft een geheim
voor de toevallige passant door de afzijdige ligging ten opzichte
van het verkeerssysteem van de kern. Daar waar het beeld het
meest waardevol is voor de kern neemt de dynamiek en het
gebruik met de tijd af. Stimuleren van bedrijvigheid en horeca
past bij de geschiedenis en gelaagdheid van de Voorstraat. Als
concrete maatregel wordt in eerste instantie voorgesteld om de
toegang aan de zuidzijde te verbeteren. Daartoe wordt de oude
Sint Jeroensbrug in ere hersteld en de Woensdagsche Watering
als gracht versterkt.

3. Het historisch lint Heilige Geestweg - Van Limburg Stirumstraat - Pickestraat vormt van oudsher een belangrijke relatie
tussen de omgeving en de zee via de kern van Noordwijk Binnen. Het lint wordt als eenheid versterkt door een consequente
inrichting van gebakken klinkers van gevel tot gevel en eenzijdig laanbeplanting.
4. Met de uitbreiding van het winkelcentrum, de uitbreiding
van het woonzorgcentrum Sint Jeroen, de nieuwbouw het Binnenhof en uiteindelijk de Weteringpoort zal het beeld van de
huidige Zeestraat volledig veranderen. Met de nieuwbouw zal
een heldere straatwand ontstaan en een volledig nieuwe inrichting nodig zijn. De bebouwing sluit aan op de functie van het
winkelcentrum en de laagbouw van de kern. De straat wordt
heringericht als laan.

5. De belangrijke langzaam-verkeer-relatie met Noordwijk aan
Zee zal voor een deel plaatsvinden via het Dompad (met name
wandelaars). Een directe en soepele verbinding met het centrum wordt bereikt door een doorgaande inrichting en goede
oversteekmogelijkheden.
6. De ontwikkeling van de binnengebieden achter de historische linten biedt mogelijkheden voor een nieuw bouwprogramma, maar tegelijkertijd kunnen hier nieuwe groene hoven
en parken ontstaan voor de kern. Op de oude ligging van de
Woensdagsche Watering wordt een wandelpad voorgesteld,
geflankeerd door kruidenvelden.
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Kaart: concentratie in gebruik bij winkelcentrum en de ruimte
rond de Grote of Sint Jeroenskerk

Verblijfsvriendelijke inrichting
Sinds eind jaren tachtig het project De Kern Gezond in Den
Haag startte is er in Nederland veel veranderd in het denken
over verkeersontwerp en openbare ruimte. In steeds meer gemeenten is het niet meer het technische verkeersontwerp alleen
dat de inrichting van de openbare ruimte bepaald, maar is deze
discipline onderdeel van een interdisciplinaire samenwerking
met vooral stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten. In
de laatste jaren is daarbij het besef gegroeid dat de openbare
ruimte niet los kan worden gezien van stedenbouw, landschapsarchitectuur en architectuur. Deze visie is daarvan een
voorbeeld.
Daarnaast is het ook duidelijk geworden dat verkeersveiligheid
en herbergzaamheid niet alleen kan worden bereikt door het
ontwerpen en maken van straten en gebouwen. De betrokkenheid van de gebruiker is mede bepalend voor het succes.
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Nog steeds is het in de meeste dorpen en steden, waaronder
Noordwijk, de gewoonte om de openbare ruimte in te richten
op basis van een technische verkeersbenadering. Deze benadering heeft geleid tot het opdelen van de ruimte in banen voor
autoverkeer, fietsers en voetgangers, het plaatsen van een woud
van verkeersborden en het schilderen van strepen en vakken op
het wegdek. Het resultaat is dat bijna overal de auto de verblijfsfunctie heeft verdrongen. Daarbij komt dat de ´duurzaam
en veilig´ benadering uit de handboeken in de praktijk vaak een
schijnzekerheid of zelfs onveiligheid tot gevolg heeft. Regels en
systemen blijken toch niet zo goed te werken als gedacht. Het
lijkt voor sommigen zelfs een sport om zich aan de regels te
onttrekken. Het is dus van het grootste belang om ook de mens
verantwoordelijkheid te geven voor zijn omgeving.

Visie / Toekomstige hoofdstructuur
Foto’s: 1. opkomst filosofie kwaliteit door openbare ruimte:
Barcelona, 2. normbepalende integrale visie in Nederland:
Den Haag, goed voorbeeld doet volgen: 3. Groningen, 4.
Breda, 5. Amersfoort

1.

2.

In de binnenstad van Groningen is in de afgelopen jaren 90%
van de verkeersborden verwijderd en de ruimte zo ingericht dat
het voor de automobilist duidelijk is dat er langzaam gereden
moet worden. Enige verwarring bij de weggebruikers wordt
daarbij zelfs bewust uitgelokt. De ervaring is dat daardoor
de automobilist zijn verantwoordelijkheid voelt. Het aantal
ongelukken is in ieder geval sterk teruggelopen. Uitgangspunt
voor de kern van Noordwijk Binnen is dan ook het verlagen
van de snelheid om veiligheid en herbergzaamheid te bereiken.
Heel de kern is daarom reeds 30 km gebied. Daarnaast worden
straten en pleinen zo ingericht dat de auto te gast is.
Juist daar waar de scheiding van verkeerssoorten nog nauwelijks aanwezig is, blijkt niet alleen de sfeer en de herbergzaamheid terug te zijn, maar is ook de veiligheid verbeterd

3.

4.

(voorbeeld Drachten). Minder extreem wordt dit beleid in het
centrum van Amsterdam toegepast. Daar worden bijvoorbeeld
op het Spui en de Dam trottoir en rijbaan in hetzelfde materiaal uitgevoerd, weliswaar met een band en een niveauverschil,
maar zonder de duizenden paaltjes die er vroeger stonden.
Ook op de grachten verdwijnen de paaltjes en worden betonnen verkeersdrempels vervangen door minder opvallende
hobbels in de klinkerbestrating. Wonderlijk eigenlijk dat wij in
Noordwijk in de Voorstraat een historisch gegroeid voorbeeld
van die benadering kennen: trottoir en rijbaan in hetzelfde
materiaal, een bijna onzichtbare trottoirband, nauwelijks verkeersborden, nergens witte lijnen voor fietsstroken of parkeervakken en alleen op de belangrijkste plekken antiparkeerpaaltjes. Die benadering wordt voor de hele kern van Noordwijk
het uitgangspunt. Met name voor het centrale plein tussen

5.

kerk, raadhuis en winkelcentrum, waar de prachtige bestrating van de ruimte bij de Grote of Sint Jeroenskerk zal worden
doorgezet in de rijbaan en de ruimte voor het Raadhuis, woonzorgcentrum Sint Jeroen en het winkelcentrum.
De kern van Noordwijk Binnen wordt niet meer de doorgaande verkeersroute, maar een multifunctionele ruimte voor
iedereen. Uitgangspunt daarbij wordt dat onbedoeld gebruik
van wegen zoveel mogelijk wordt tegengegaan. In dit plan is
nog geen definitieve verkeerscirculatie opgenomen. Deze zal in
de toekomst nader moeten worden uitgewerkt. Wel is duidelijk
dat bijvoorbeeld éénrichtingsverkeer in sommige straten nodig
zal zijn om het doorgaande verkeer tegen te gaan.
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Kaart: groenstructuur van lanen en tuinen onderstrepen de
hoofdstructuur
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Versterken groen
In de groenstructuur wordt meer ruimte gemaakt voor doorgaande bomenrijen aan de linten, aansluitend op het Voorstraatprofiel. Daarnaast wordt het zichtgroen daar waar mogelijk
opengesteld voor gebruik, zodat ook zit-, wandel- en speelmogelijkheden ontstaan in het groen.
In aanvulling op de groenstructuur verbonden aan de historische bomenstructuur van linten en kerktuinen, ontstaan nieuwe
mogelijkheden met de ontwikkeling van binnenterreinen. Op de
oude loop van de Woensdagsche Watering of delen ervan wordt
een wandelpad nagestreefd dat verwijst naar de oude waterloop
(met oude bruggen) en verschillende nieuwe binnenhoven aan
elkaar verbindt. De hoven en tuinen alsmede de borders langs
het pad worden ingericht met kruidenvelden aansluitend op de
traditie van de kern. Verschillen in sfeer, kleur en geur kunnen de
route tot een bijzondere aanvulling op de kern maken.

Visie / Toekomstige hoofdstructuur
Kaart: ringweg met directe verbindingen met het centrum vanuit alle windrichtingen, een systeem van twee- en eenrichtingsstraten moet bereikbaarheid en doorrijdbaarheid in balans
houden.

Ingrepen verkeer
Optimale bereikbaarheid en minimale doorrijdbaarheid is het
motto voor de kern als het gaat om autoverkeer. Daar tegenover staat de ambitie om het langzaam-verkeer meer ruimte te
geven en conflictvrije plekken te creëren waar de voetgangers
prioriteit hebben. De verkeerssituatie in het meest monumentale deel van de kern is in harmonie met het beeld en de sfeer
in de straat. Scheiding van verkeerssoorten is afwezig, evenals
de normaal voorkomende witte belijning van parkeervakken,
rijbanen of fietsstroken. De verkeers- en parkeerdruk in andere
delen van het kerngebied maakt een dergelijke inrichting vaak
onmogelijk. Toch zal er voor de inrichting, meer dan nu, een
beeld moeten worden vastgesteld dat recht doet aan de historische en authentieke kwaliteit. De inrichting als 30 km gebied
biedt hiervoor de mogelijkheden.

In het hiërarchische systeem van rondweg en aftakkingen
daarvan met hoofdstraten en zijstraten kan de kern van
Noordwijk Binnen zich richten op een optimale bereikbaarheid
van woning en voorziening. Met name de parkeergarages van
het winkelcentrum moeten vlot bereikt kunnen worden. Omgekeerd kunnen bij het verlaten van het centrum meer omrijdbewegingen toegestaan worden. De kern is een 30 km-zone,
maar met name rond heringerichte ruimte bij de Grote of Sint
Jeroenskerk, tussen Kerkstraat en Voorstraat, zal een regiem
van ´auto te gast´ moeten heersen. Door de inrichting waarbij
de bestratingspatronen van het plein en trottoirs doorlopen
over het rijgedeelte en waarbij bij betreding van het plein de
auto met een drempel op het pleinniveau komt, zal de bedoeling duidelijk gemaakt moeten worden. Juist het ontbreken van
allerlei maatregelen moet leiden tot verantwoord rijgedrag.

Het langzaam-verkeer moet voldoende ruimte krijgen, met
name bij de toegangen tot de oude kern. In de inrichting van
de toenaderende paden en de vervolgstraten in de kern moet
enige continuïteit zitten. Zo kan een bestratingsvorm over de
kruispunten doorlopen met de fiets- en wandelpaden, of is een
berminrichting ook van kruiden of is de doorlopende trottoirband van hetzelfde Noordwijk Binnen-motief. Routes vanaf
Noordwijk aan Zee moeten soepel en aantrekkelijk worden
doorgetrokken tot in het centrum.
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Kaart: deels op de oude loop van de Woensdagsche Watering
kan een zogenaamd kruidenpad de groene binnengebieden
met elkaar verbinden.
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Identiteit en toerisme
Belangrijk voor de kern van Noordwijk Binnen is de afstemming op de regio en meer specifiek op Noordwijk aan Zee en
de toekomstige ontwikkeling van het Middengebied. De voorzieningen ten aanzien van recreatie, dienstverlening en horeca
zullen zich, zeker in eerste instantie, bundelen in Noordwijk
aan Zee. Voor het Middengebied is recentelijk een structuurvisie opgesteld die uitgaat van een landschapspark met rond het
nieuwe zwembad woningen en mogelijk een museum voor de
landschapskunst. Noordwijk Binnen is in hoofdzaak een rustige woonkern, maar kan door haar specifieke eigenschappen
een interessante aanvulling vormen op het toerisme aan zee.
Qua sfeer contrasteert de kern van Noordwijk Binnen compleet met Noordwijk aan zee. De opzet van groene linten met

Visie / Toekomstige hoofdstructuur
Foto’s: oude prenten van rond 1900 tonen de bruggen die de
toegang gaven tot de historische kern.

prachtige historische panden en forse kerken omgeven door
tuinen biedt rust en beschutting. Het is goed voorstelbaar dat
het aantrekkelijk kan zijn voor gasten die tijdelijk verblijven in
Noordwijk aan Zee om een ‘dagje’ Binnen te doen. Of dat je
er lekker chique gaat dineren of een kunstgalerij bezoekt. In de
praktijk gebeurt dat niet, omdat de mogelijkheden onbekend
zijn en wellicht ook omdat de afstand ongunstig is voor voetverkeer. Toch kan dat verbeteren. Allereerst ligt er een taak
in communicatieve zin om de kwaliteiten kenbaar te maken
aan toeristen aan zee. Daarnaast ontbreekt het in Noordwijk
Binnen aan een aansprekend beeldmerk waardoor mensen een
bezoekje wagen.
Zo’n beeldmerk kan een specialiteit of een karakteristiek zijn
die de associatie vormt bij Noordwijk Binnen. In een eerste po-

Kaart: op de vroegere lokaties van de bruggen kan in combinatie met het kruidenpad een overgang gemaakt worden.

ging om een dergelijk beeldmerk te bedenken voor Noordwijk
Binnen is gedacht vanuit het verleden en de eigenlijke betekenis
van de kern. Historische authenticiteit vormt zo ook de inspiratie met betrekking tot de functionele invulling van de kern.
Gezien het rijke verleden van Noordwijk Binnen als belangrijk centrum van de bollenteelt en kruiden en de interessante
mogelijkheden die deze industrie oplevert voor de functies en
inrichting van de kern, wordt onderzocht in hoeverre dit het
beeldmerk voor de kern zou kunnen vormen. Er kan weer
een wekelijkse markt in het oude centrum gehouden worden.
De jaarlijkse tuinmarkt kan mogelijk uitbreiding krijgen in
thema’s, maar ook kwaliteitsrestaurants met kruidenspecialiteiten, winkels met speciale kruiden en theesoorten, botanische
badhuizen en kruidentuinen passen in een dergelijk concept.

De kern kan op termijn uitgroeien tot een geurig centrum van
bijzondere speciaalzaakjes en daarmee een attractie voor dagjesmensen. Met als prettige bijeenkomst de genererende werking voor het voorzieningenniveau van de kern in het algemeen.
In de nabije toekomst wordt mogelijk onderzocht in hoeverre
het terugbrengen van dynamiek ook in deze straat mogelijk is
door ruimte te bieden voor “bij de historische kern” passende
bedrijvigheid als restaurants, galerij’s en/of luxe antiek- en
curiosawinkels.
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Kaart: aanhelen bouwblokken, concrete bouwplannen en
toekomstige uitdagingen

Bestaande plannen
Op het moment van schrijven zijn enkele belangrijke en beeldbepalende plannen in aanbouw of in ontwikkeling. Gezien de
impact van deze projecten voor het toekomstige beeld van de
kern wordt hier alvast een beschrijving gegeven in samenhang
met de aangrenzende ruimten en andere ontwikkelingsmogelijkheden voor de kern.
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De bouwplannen voor de kern zoals voorgesteld sluiten aan
op de stedenbouwkundige eis om de blokkenstructuur te
versterken en de binnengebieden van de blokken optimaal te
gebruiken. Aan de straatzijde worden heldere en aantrekkelijke
wanden gemaakt met pandsgewijze bebouwing. Ook voor de
binnengebieden sluiten de plannen aan op de eis van aantrekkelijke bebouwing met ruimte voor groen.

Visie / Toekomstige hoofdstructuur
Afbeeldingen: linkerpagina, nieuwbouw aan de Zeestraat door architectenbureau Korbee,
rechterpagina, nieuwbouw aan de Zeestraat en op het Binnenhof door Architectenbureau Van Manen

                                   	 (gepland) start bouw    	 (gepland) oplevering
D winkels fase 1         	 april/mei 2006              	 eind 2007
D winkels fase 2         	 begin 2008                    	eind 2009
Hoogvliet                    	 april/mei 2006             	 eind 2007/begin 2008
Le Clercq                     	 augustus 2006                begin 2008
St. Jeroen                     	 juni-september 2006       eind 2008
Weteringpoort             	 begin 2007                      eind 2008

Naast studieplannen in de periferie van de kern zoals voor de
Losplaatsweg, het Julianahofje en van de Noordwijkse Woningstichting voor de hoek IJmuidenstraat - Boerenburgerweg,
zijn er enkele plannen voor de kern in een ver gevorderd stadium. De plannen zoals in de komende jaren gerealiseerd gaan
worden aan met name de Zeestraat vormen een wezenlijke
bijdrage aan het aanhelen van de bebouwingsstructuur van de
kern. De grote onduidelijke open ruimten met veelal parkeerplaatsen en zicht op achterkanten zal verdwijnen. Daarvoor in
de plaats komt aantrekkelijke afwisselende bebouwing, in een
passende dorpse schaal en in een bebouwingslijn die aansluit
bij de blokkenstructuur van de kern. In feite wordt de historische lintstructuur anno 2006 aangevuld en gecompleteerd,
zodat de heldere ruimtelijke opzet van straten en pleinen zoals
dat hoort bij historische kernen wordt versterkt. Een pandsgewijze bebouwingsstructuur past daar volledig bij. Een grote

mate van massaliteit en repetitie wordt in de plannen vermeden, zowel aan de straten en pleinen, als in de binnengebieden.
Winkelcentrum aan Zeestraat oostelijk deel:
Uitbreiding supermarkt, laad- en losstraat, grand café aan
Raadhuisplein, toegang Tramsteeg. Pandsgewijze structuur
gericht op de straat, feitelijk aansluitend op de lintstructuur.
Bouwhoogte 3 plus kap. In de begane grond winkel- en bedrijfsruimte, op de verdiepingen woningen.
Winkelcentrum aan Zeestraat westelijk deel:
Nieuwbouw supermarkt, laad- en losstraat, winkelpassage.
Pandsgewijze structuur gericht op de straat, feitelijk aansluitend op de lintstructuur. Bouwhoogte 3 plus kap. In de begane
grond winkel- en bedrijfsruimte, op de verdiepingen woningen.

Uitbreiding woonzorgcentrum Sint Jeroen:
Renovatie en verbouw van het bestaande hoofdgebouw op het
terrein. Aan de Heilige Geestweg komt nieuwbouw (zorgappartementen) in vier lagen en aan de Zeestraat (zorgappartementen en thuiszorgvoorzieningen) in drie lagen. Voorkant van
het hoofdgebouw wordt verplaatst tot circa 2,5 meter van het
trottoir aan de Zeestraat.
Binnenhof:
Binnenterrein van het grote bouwblok tussen de Lijnbaanweg,
de Zeestraat, de Bronckhorststraat en het Kerkhofpad. Het
plan wordt ontsloten op de Zeestraat en de Bronckhorststraat.
Bij de aansluiting op de Zeestraat worden enkele panden aan
de Zeestraat gesloopt en vervangen door nieuwe panden. De
opzet bestaat uit een middenas, waaraan geschakeld individuele panden in een rij staan.  
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Functies
Om een beeld te krijgen van de ontwikkelingen en mogelijkheden is een schets te maken van de (gewenste) opbouw in de
nabije toekomst met betrekking tot functies en voorzieningen.
Wonen
Noordwijk kiest in de toekomstvisie voor kwaliteit. Zij wil een
aantrekkelijke verblijfplaats zijn, zowel voor bewoners als voor
bezoekers, die zich qua uitstraling en beleving onderscheidt
van andere plaatsen aan de Noordzeekust: ingetogen, stijlvol
en charmant.
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Anno 2005 is de druk op de beschikbare ruimte voortdurend
voelbaar. Er is schaarste op de woningmarkt. De woningbouwproductie was beperkt. Voor het komend decennium is bijzon-
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der veel woningbouw gepland. In Noordwijk vindt te weinig
doorstroming plaats. Door prijsstijgingen dreigt het goedkope
segment voor starters onbereikbaar te worden. Vooral jongeren
en jonge gezinnen zijn weggetrokken.
De bevolkingsopbouw van Noordwijk wijkt mede daardoor af
van het Nederlands gemiddelde. De grootste bevolkingsgroep
bestaat uit de 45 – 54 jarigen. Dit betekent dat de vergrijzing
zich hier relatief vroeg en hevig zal voordoen. Hierdoor zal de
vraag naar geschikte woningen en voorzieningen voor senioren
verder toenemen.
Naast een groep van hulpbehoevende ouderen ontstaat ook een
groeiende groep draagkrachtige ouderen, die mobiel en actief
blijven en andere voorkeuren hebben in huisvesting, zorg en
welzijn.
Samengevat zien wij de volgende dominante bewegingen: de
uitstroom van starters en jonge gezinnen, vergrijzing en een
toenemende vraag naar diversiteit. Het beleid voor Noordwijk
Binnen is gericht op een kwalitatief hoogwaardig en gevarieerd
woonmilieu voor uiteenlopende doelgroepen. Om de diversiteit
te waarborgen heeft Noordwijk een actief volkshuisvestingsbeleid in voorbereiding voor het realiseren van aanbod in alle
segmenten. Winst op de ontwikkeling van dure segmenten
wordt ingezet ten behoeve van betaalbare woningen voor starters en voor het verbeteren van de kwaliteit van de inrichting
van Noordwijk. In het licht van de toenemende vergrijzing ligt
er een zeer grote opgave aan seniorenwoningen/levensloopbestendige woningen.
Zorg
Ouderen moet zo lang mogelijk de regie over het eigen leven
kunnen behouden. In het kader van de nieuwbouw/renovatie van woonzorgcentrum Sint Jeroen realiseert de Stichting
Valent RDB dit door functies en dienstverlening op het gebied
van zorg, welzijn en wonen integraal en gecombineerd aan
te bieden. Woonzorgcentrum Sint Jeroen vormt het centrale
punt binnen de woonzorgcirkel, ook wel woon-service-zone
genoemd. De planning is om ook nabij het Rederijkersplein een
gezondheidscentrum te realiseren, zoals bijvoorbeeld op het
Wantveld aanwezig is.
Welzijn
Noordwijk Binnen beschikt over een vrij compleet voorzieningen-niveau. In het nieuwbouwplan voor het Morgenstergebied
is de bibliotheek opgenomen en komt een welzijnsgebouw.
Bij de planning van de winkelvoorzieningen voor de wijk
Boechorst is reeds geanticipeerd op de ontwikkeling van het

Kerkstraatgebied. Mede daarom is geopteerd voor beperkte
winkelvoorzieningen zoals ook in de wijk Vinkenveld.    
Sinds de sloop van dorpshuis De Kuip beschikt Noordwijk
Binnen niet meer over een ruimte voor grootschalige sociaalculturele activiteiten. Een meer commerciële exploitatie van de
Grote of St. Jeroenskerk maakt het mogelijk om in Noordwijk
Binnen meer culturele uitvoeringen, markten e.a. te organiseren.    
Winkels
Voor de Kerkstraat is gekozen voor een strategie, gericht op
de ontwikkeling van dit centrum voor de dagelijkse boodschappen voor de inwoners van Noordwijk aan Zee en Binnen,
gebaseerd op een brede branchering in dagelijkse gebruiksartikelen, aangevuld met niet-dagelijkse artikelen.
Aan diverse concrete maatregelen voor een succesvolle revitalisering van de Kerkstraat is inmiddels invulling gegeven. Zo
komt er een tweede trekker in de vorm van een supermarkt
en wordt voorzien in de uitbreiding van parkeervoorzieningen door de aanleg van parkeergarages met in totaliteit 400
parkeerplaatsen. Voorzien wordt in de herinrichting van het
winkelwandelgebied op een wijze die de dorpssfeer en het historische en intieme karakter van de Kerkstraat optimaal benut.
Juist deze ambiance zal in samenhang met het volwaardige
winkelaanbod een belangrijke rol spelen in de waardering van
de consument.

Kruiden
Gestreefd wordt naar een herleving van het fenomeen Noordwijk kruidencentrum. Een realistisch idee vanwege stijgende
populariteit van natuurlijke geneeswijzen en aardse leefwijzen.
Noodzakelijk hiervoor zijn bekendheid en activiteit. Dit zal geïnitieerd en gestimuleerd moeten worden door het starten van
nieuwe elementen die met het thema te maken hebben. Zo kan
een kruidenmuseum worden gesticht, een nieuwe gemeentewinkel rond het thema worden opgezet, een frequente kruidenmarkt of -fair worden georganiseerd, maar ook festiviteiten en
open dagen dragen hiertoe bij. Interessant is daarbij de toepassing van kruiden in de openbare ruimte. Wandelpaden langs
kruidenvelden en binnenhoven vormen een extra attractie. Gedacht moet worden aan het opzetten van het project Kruiden.
De gemeente zal in eerste instantie initiator moeten zijn, maar
het is van belang dat bewonersorganisaties en ondernemers
ook vertegenwoordigd zijn. Gedacht wordt aan de vestiging
van nieuwe middenstand zoals horeca (hotels, restaurants),
kleine speciaalzaakjes en kunstgaleries.
Horeca/uitgaan
Er ontstaan nieuwe mogelijkheden voor de horeca in het
nieuwbouwplan op de hoek Zeestraat, pleinruimte bij de Grote
of Sint Jeroenskerk. In het hoekpand is een grand café gepland
met terras aan het plein. Dit kan de levendigheid en beleving
van het centrum versterken en zal nieuwe uitgaansmogelijkheden bieden voor de Noordwijkers.

Helaas tonen de ondernemers van het Jemocentrum geen belangstelling voor de verplaatsing van winkels van het Jemocentrum naar het Kerkstraatgebied.  Hierdoor zouden sterke
winkels met een eigen consumentengroep zijn toegevoegd aan
de totaalformule van de Kerkstraat. Deze ondernemingen is
ons inziens een beter perspectief geboden dan het voortbestaan
van het Jemocentrum zal kunnen bieden. Overigens zijn de
winkels met een duidelijke buurtfunctie ten aanzien van dagelijkse gebruiksartikelen buiten het actieve uitplaatsingsbeleid
gehouden.  
Bedrijvigheid
Voor de bedrijven in de directe nabijheid van de kern, zoals
aan de Boekerslootlaan en aan de Losplaatsweg zien wij op
deze locaties geen verdere uitbreidingsmogelijkheden. Het
beleid zal er op zijn gericht voor dit type bedrijven meer ruimte
te bieden op de nieuwe bedrijventerreinen zoals de Klei-Oost
en ‘s Gravendijck. Bepaalde kantoorfuncties en voorzieningen
vullen het dorpse klimaat in de kern goed aan, maar met name
de industriële activiteiten en opslagloodsen kunnen beter plaats
maken voor wonen of andere commerciele functies en groen.
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De historische karakteristieken zijn uitgangspunt voor nieuwe
invullingen, maar ook de stedenbouwkundige ligging en situering kan grote invloed hebben op de uitwerking van architectonische opgaven binnen de kern. Zo kan in kaartbeelden
aangegeven worden welke richtlijnen gelden per type ruimte/
straat/gebied. Wat is de monumentale waarde van een pand of
straat(deel), welke stedenbouwkundige waarde heeft een locatie of straat(deel) en in hoeverre moet een architect beperkingen worden opgelegd of uitwerkingsruimte gegeven worden?
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Voorbeeld 1
Bij plannen voor individuele panden aan een karakteristiek
historisch lint als de Voorstraat of de Bronckhorststraat dient
zoveel mogelijk bestaande bebouwing behouden te worden en
bij de noodzaak van nieuwbouw aangesloten te worden bij een

buurpand ten aanzien van geleding en afmetingen (liever nabouwen of onzichtbaar maken, dan een poging tot opvallen).
Voorbeeld 2
Bij plannen voor complexmatige ontwikkelingen aan een karakteristiek lint zullen individuele panden gericht op en direct
aan de straat gemaakt worden met een schaal en geleding die
aansluit op de rest van de kern (dus 2/3 bouwlagen, voordeuren aan de straat, verticale raampartijen, zorgvuldige aansluiting op de openbare ruimte).
Voorbeeld 3
Bij plannen voor ontwikkelingen op de binnenterreinen van de
historische linten is juist ruimte voor afwijkende architectuur
en typologieën, waarmee de dynamiek en variatie binnen de

kern op peil blijven (zelfs tot 5 bouwlagen mogelijk, afwijkend
materiaal- en kleurgebruik met mogelijkheden tot eigen identiteit, krappe toegang tot het binnenterrein).
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Architectuur van nieuwe panden wordt afgeleid van de opbouw van de voorstraat; individuele panden, eenvoudige gevelopbouw,
verticale geleding. 1. schets gevelbeeld, 2. raampartijen (eenvoud en verticaliteit), 3. kleurgebruik (genuanceerd baksteenkleur en
soms witgestuct), 4. oriëntatie (afwisseling langs- en kopgevels).

Bouwhoogte
De opbouw van heel Noordwijk is sterk bepaald door de
ligging aan zee. Duinenrij, afzettingen, overstroomgebieden,
hogere zandruggen, allemaal parallel aan de kustlijn, zijn de
ondergrond geweest voor de bouwmogelijkheden van Noordwijk. Deze parallelle zonering is helder en nog steeds afleesbaar
door hoogteverschillen en historisch vastgestelde dorpsranden. In bijgaande tekening met dwarsdoorsneden van geheel
Noordwijk is goed weer te geven welke verschillende, duidelijk
te onderscheiden zones de gemeente kent. Noordwijk Binnen
vormt een van die zones. Haar karakter wordt vooral bepaald
door de uniforme bouwhoogte, waarbovenuit de twee kerken
te zien zijn.
De hervormde Grote of Sint Jeroenskerk (36 meter hoog)
dateert uit de 15e eeuw en ligt aan de Voorstraat. In 1834
werd aan de huidige Van Limburg Stirumstraat tegenover het
Lindenplein een Rooms-katholieke kerk gebouwd. In 1927
werd de kerk vervangen door de huidige veel grote Sint Jeroenskerk (42 meter). De twee torenspitsen zijn samen met
het hoge schip van de kerk bepalend voor het silhouet van het
dorp. De bomen blijven onder de goothoogte van de kerken.
De bebouwing, zelfs de wat hogere gebouwen met twee lagen
en kap (vaak met de vroegere, hoge verdieping), komen nergens
boven de omringende bomen uit (ongeveer 15 meter). Ook na
de uitbreidingen van het dorp zijn deze kerken vanuit de omgeving goed zichtbaar en blijft het historische zwaartepunt van
het dorp voelbaar.
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Om aantasting van het silhouet vanuit de omgeving te voorkomen is onderzocht vanuit welke standpunten de belang-

rijkste zichtrelaties bestaan. Binnen de gemeente is met name
zicht vanaf de duinrand van Noordwijk aan Zee van belang,
alsmede de doorzichten vanuit Boerenburg (Clusiusweg) en
de Herenweg. Vanuit de wijde omgeving is het karakteristieke silhouet vooral waarneembaar vanaf de Provinciale Weg
N206, een deel van de Rijksweg A44 en vanaf het noordelijke
open gebied tussen Noordwijk en Noordwijkerhout. Met
name vanaf de belangrijkste waarnemingslijnen (veelgebruikte
routes) vanwaar vrij zicht op het kerkensilhouet bestaat, zal
dit gehandhaafd moeten worden. Daarmee zal het beschermde
dorpsgezicht ook in relatie tot de wijdere omgeving beschermd
zijn.
Het kerkensilhouet wordt gekenmerkt door een zee van lagere
bebouwing en groen waar twee kerken (spitsen plus dakvlakken) bovenuit komen. Het beschermen van het silhouet betekent feitelijk dat naast het behoud van de kerken ook de zee
van huizen niet te zeer aangetast mag worden. In de praktijk
betekent dat rondom de kerken en in de belangrijkste zichtlijnen geen verstorende bouwhoogten mogen voorkomen.
De zee van huizen en groen kent een gemiddelde hoogte van
15 meter. Dit wordt bepaald door de hoogste bebouwing (4
bouwlagen, een enkele keer 5 bouwlagen) en de bomen. Grote
bomen kennen een volle kruin tot wel 15 meter hoog. De 15
meter grens komt overeen met de dakgoot van de Sint Jeroenskerk, waarmee gesteld kan worden dat de zee van huizen altijd
onder de dakgoot van de Sint Jeroenskerk moet blijven. Voor
nieuwbouw(accenten) geldt dus altijd een maximale bouwhoogte van 15 meter (5 bouwlagen).
Ook vijf lagen zal niet of als uitzondering voorkomen, im-
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mers de bebouwing aan een lint is niet hoger dan twee, soms
drie lagen met kap. Ook bij nieuwbouw en vernieuwing zal
de bouwhoogte in de regel niet hoger zijn dan 2 of 3 lagen.
Een uitzondering naar 4 lagen kan incidenteel voorkomen op
de hoeken van belangrijke toegangsstraten of bij het winkelcentrum. Alleen achter de lintbebouwing, op de zogenaamde
binnenterreinen, is bij eventuele nieuwbouwontwikkeling
incidenteel 5 bouwlagen denkbaar mits in afstemming op de
aansluitende bebouwing.

den ten aanzien van bouwhoogte. Een maximale bouwhoogte
van 2-3 bouwlagen aan het lint en maximaal 4 bouwlagen op
de hoeken van de bouwblokken betekent dat de waardevolle
structuur gerespecteerd en onaangetast wordt. Op de binnenterreinen is hoger bouwen mogelijk, omdat deze bebouwing
geen directe invloed heeft op het kleinschalige bouwfront of
straatprofiel. Of er daadwerkelijk zo hoog gebouwd zal worden
is verder afhankelijk van andere factoren zoals onder andere de
afstand tot de overige bebouwing.

Een voorbeeld:
Een straat die binnen de bouwhoogte-contour van 15 meter
(5 bouwlagen) ligt. Dus hoger bouwen dan 5 bouwlagen is al
uitgesloten. De straat maakt deel uit van een historische kern.
Hierin bepaalt de monumentale lintstructuur de mogelijkhe-

In het bovenste aanzicht is in het huidige straataanzicht de
kleinschaligheid en korreligheid van de bebouwing getoond,
om vervolgens in het tweede aanzicht het rechter hoekpunt
(4 lagen) en een invulling van een gat in de straat (3 lagen) te
tonen.
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Richtlijnen per deelgebied
Voor ieder plandeel (straat, binnengebied) wordt aangegeven
wat de stedenbouwkundige opbouw in de toekomst zal zijn.
Dit gebeurt door principe profielen en doorsneden en door het
vastleggen van een aantal stedenbouwkundige facetten, zoals:
straat, plein, plantsoen, hof of steeg; openbaar, collectief of
privé; type bebouwing; oriëntatie van de bebouwing; oriëntatie
van tuinen in relatie tot de openbare ruimte; rooilijn; straatcontour in schaal en volume. Hierbij wordt steeds dezelfde
checklist gebruikt.

Oriëntatie van de tuin
Voortuinen zullen slechts sporadisch worden toegestaan in
straten waar deze nu al veel aanwezig zijn: de Douzastraat en
de Wilhelminastraat.
Achtertuinen zijn in principe niet zichtbaar. Daar waar achtertuinen aan de openbare ruimte grenzen, worden deze
afgeschermd met een muur (voorbeeld Offemweg) of hoog
spijlenhek. Dat laatste kan alleen als de tuin van een omvang
is die een mooie groene ruimte mogelijk maakt (voorbeeld
Lindenplein).

De historische linten

Gevelopbouw
De opbouw van de gevel van de individuele panden is zeer
eenvoudig. In principe op basis van een raster of grid. De
gevel bestaat uit een dicht vlak met daarin individuele raamen deuropeningen. Doorgaande ramenstroken of horizontale
ramen zijn in principe uitgesloten. De maten van het raster zijn
zodanig dat zowel in verticale als in horizontale zin de maat
van openingen groter is dan de maat van de tussenliggende
muur. De maatvoering is zodanig dat er verticale ramen ontstaan en de gevel overwegend verticaal geleed is. Dit ontstaat
onder andere doordat de tussenliggende muren van de ramen
boven elkaar breder is dan de tussenliggende muren van de
ramen naast elkaar.

Gebouwentype
Aan de historische linten worden geen rijtjes van herhalende
woningen gebouwd. Ook grotere bouwplannen worden opgedeeld in individuele panden. Deze panden kunnen aaneengesloten zijn of vrijstaand met een kleine tussenruimte. Tweekappers, dat wil zeggen twee gespiegelde panden onder een kap
komen niet voor.
Rooilijn
De rooilijn is doorgaand met kleine variaties van niet veel meer
dan een meter. De eventuele tussenruimte tussen de woningen
is klein. Voortuinen zijn ondiep (maximaal 2 meter). De voorkeur gaat uit naar het maken van een ´stoep´ tussen openbaar
en privé.
Straatcontour
Straatcompositie met opbouw per pand. Geleding van grotere
projecten zonder al te veel herhaling.
Hoeken en doorgangen
Hoeken op belangrijke plekken bij toegangswegen tot de kern
of bij het winkelcentrum mogen hoger (maximaal 3 bouwlagen met kap) als dat in het stedenbouwkundige beeld past.
Bij doorgangen naar de binnengebieden zijn incidenteel ook
hoogteaccenten mogelijk.
Maat en schaal
De maat van de individuele panden is gerelateerd aan de hoogte en de straatbreedte. Een pand is 1 a 2 maal de goothoogte
breed. De hoogte van een pand (goothoogte) is niet meer dan
de straat breed is.
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Oriëntatie van de bebouwing
De woningen zijn direct aan de straat georiënteerd. Ook bij
grotere (gelede) projecten komen (individuele) voordeuren en
woonruimten aan de straat.

Panden bestaan altijd uit een herkenbare beganegrondverdieping, een of twee middenverdiepingen en een beëindiging. De
beëindiging is in principe een kap, maar ook uitgesproken
lijsten en dergelijke zijn denkbaar.

Dakkapellen staan in principe in het gevelraster van ramen en
deuren.
Bijzondere gevelelementen
In afwijking van een eenvoudige rasterachtige gevelindeling
zijn bijzondere gevelelementen toegestaan die de plek of het
belang van een pand benadrukken. Gedacht kan worden aan
een winkelpui, een erkervormige winkelpui, een erker of groot
raam om de hoek te benadrukken, een erker centraal boven de
voordeur van een groot pand, enzovoort. Erkers zijn in principe niet meer dan 70 cm diep.
Materialen
Baksteen is het meest voorkomende materiaal voor muren.
Stucwerk kan incidenteel worden toegepast. Hout als gevelmateriaal zal slechts bij hoge uitzondering voorkomen. Ramen,
deuren en andere gevelelementen zijn in principe van hout.
Beton, staal en plaatmateriaal komen niet voor aan de buitengevel. Stalen hekwerken (Franse balkons bijvoorbeeld) zijn
mogelijk. Natuursteen elementen (of beton dat daarop lijkt)
kunnen worden toegepast voor trappen, omlijstingen, gevelvlakken en dergelijken.
Daken zijn gedekt met dakpannen. Materialen als leien, koper
of zink kunnen sporadisch worden toegestaan als deze materialen de architectuur van een pand ondersteunen.

De voorgevel bestaat in principe uit een vlak. Verspringingen
zijn zeer ondiep en ondersteunen de gevelopbouw, bijvoorbeeld
door een brede gevel in drie symmetrische delen te geleden.

Kleur
In de linten blijft een rustig, traditioneel kleurgebruik het uitgangspunt. Dat wil zeggen leerkleurige bakstenen, licht witachtig stucwerk, gebroken wit voor raamkozijnen en daklijsten,
standkleuren (zeer donker groen, rood of blauw) voor deuren
en (eventueel draaiende) delen.

Kap
Langskappen en dwarskappen komen afwisselend voor. Repetitie van meer dan vier à vijf dezelfde kapvormen dient te
worden voorkomen.

Textuur
De textuur van de toe te passen materialen als bakstenen en
dakpannen is net als bij de historische voorbeelden genuanceerd en rustiek. Dakpannen zijn niet glimmend.

Dakrand
De dakrand is geprononceerd, maar niet zo groot dat deze opvallend wordt. Zij voegt zich in de eenvoud van het gevelbeeld.
Gevelelementen
Ramen zijn verticaal en hebben een geleding. Dat kan een
kruis, een T of een raster zijn. Grote balkons aan de straatzijde
komen in principe niet voor. Loggia’s zijn alleen in uitzonderingsgevallen (incident) toegestaan. In dat geval is er sprake
van een tweede gevel, met kolommen en eventueel een veranda.
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De Zeestraat tussen Heilige Geeststraat en Bronckhorststraat

nieuwde winkelcentrum te maken.

Gebouwentype
Aan de Zeestraat tussen Heilige Geestweg en Bronckhorststraat komen grote gebouwen met grootschalige functies. De
richtlijnen voor de bebouwing zorgen ervoor dat deze gebouwen ondanks hun maat en functie door geleding en plastiek
passen in de schaal van Noordwijk Binnen. Anders dan in
de historische linten zal hier geen sprake zijn van individuele
panden, maar van een complex van bij elkaar behorende panden. De bouwblokken zijn enerzijds herkenbaar als een geheel
(expressie van het winkelcentrum en het zorgcentrum), maar
anderzijds worden opgedeeld in kleinere onderdelen. Herhaling
van identieke ´panden´ is daarom hier niet uitgesloten.
De schaal van de verschillende onderdelen is afgeleid van het
programma van de begane grond (grote eenheden) en de bovenliggende woningen (kleinere eenheden).

Maat en schaal
Vanwege de aanwezigheid van grootschalige functies als
supermarkten en zorgcentrum is een wat grotere maat aan de
Zeestraat passend. Ondanks de voorgeschreven geleding van
grotere bouwprojecten zal de korrelgrootte dus groter zijn dan
die van de bebouwing in de overige straten. De maat is daarbij
gerelateerd aan de functie. Grote winkels passen in een grote
maat, kleinere winkels en woningen passen in een kleinere
maat. Ook de aanvullende bebouwing bij woonzorgcentrum
Sint Jeroen wordt geleed, waarbij de verschillende functies
(recreatieruimte, gezondheidscentrum en kantoor) de basis van
de opdeling vormen.

Rooilijn
Aan de zuidzijde van de Zeestraat en in het oude deel ten
westen van de Bronckhorststraat en Molenstraat staan de
gebouwen in een strakke rooilijn aan het trottoir. Alleen bij de
Tramsteeg wordt door een terugspringende rooilijn de toegang
tot het winkelcentrum benadrukt. Aan de noordzijde bij woonzorgcentrum Sint Jeroen is de rooilijn verspringend, waarbij de
plaats van de gebouwen een andere logica kent dan de lijn van
de straat.

De indeling van de verschillende panden is zowel verticaal
(raamhoogte, ramen boven elkaar) als horizontaal (ramen van
verschillende panden mogen op een hoogte). De verticaliteit
benadrukt de panden, de horizontaliteit zorgt ervoor dat het
bouwblok niet uit elkaar valt. De gebouwen hebben ook hier
een duidelijke plint. De hoogtemaat van de plint is groter dan
die van de overige verdiepingen. Kleine verspringingen in het
gevelvlak zijn mogelijk om de gewenste geleding van de bouwblokken te verkrijgen.

Oriëntatie van de bebouwing
Aan de westzijde en de zuidzijde staat de bebouwing aan de
straat. In principe zijn de boven de winkels gesitueerde woningen vanaf de straat direct ontsloten via portieken. Bij de
supermarkten is evenwel ook een enkele ontsluiting voor de
bovenliggende woningen toegestaan. De openheid van de
winkels naar de Zeestraat is zeer belangrijk. De gevel moet als
voorkant worden behandeld, ook als de entree van de winkel
aan de Tramsteeg of de Kerkstraat komt.

De aanvullende bebouwing van woonzorgcentrum Sint Jeroen
heeft geen directe toegangen aan de straat, maar wordt ontsloten via een centrale toegang. Tussen straat en bebouwing
Straatcontour
komen groene ruimten tussen trottoir en bebouwing. Daarmee
Ten westen van de Bronckhorststraat en Molenstraat is de
wordt de bestaande karakteristiek van die kant van de straat
straatcontour opgebouwd uit individuele panden. Ook het plan   verder voortgezet en afgemaakt. Op de hoek van de Zeestraat
Weteringpoort zal zich moeten voegen in die karakteristiek.
en de Heilige Geestweg komt een verharde voorruimte, onderHet oostelijke deel van de straat bestaat uit een straatcompodeel van het toekomstige centrale plein, waar ook het complex
sitie met hogere hoeken en grotere en kleinere onderdelen. Op
wordt ontsloten.
deze manier kan enerzijds de aansluiting worden gemaakt bij
de kleinschaligheid van het overgrote deel van de kern en anOriëntatie van de tuin
derzijds de bijzondere rol van het winkelcentrum van NoordAlleen aan de noordzijde van de straat komen tuinen in het
wijk Binnen worden benadrukt. De bebouwing is overwegend
zicht. Hier wordt een mooi hek op een laag muurtje als afschei3 bouwlagen. De bebouwing aan de zijde van woonzorgcending voorgesteld.
trum Sint Jeroen is 3 lagen, met aan de Heilige Geestweg een
hoger volume van 4 lagen.
Gevelopbouw zuidzijde
De gevelopbouw van de panden is complex in die zin, dat de
Hoeken en doorgangen
verschillende onderdelen waarin grotere projecten zijn opgeDe hoeken van de Zeestraat kunnen allemaal 3 lagen met
deeld een verschillend gevelbeeld zullen krijgen. Per onderdeel
kap worden. Dat geldt ook voor de hoeken van de Tramsteeg.
´pand´ is de gevelopbouw als in de overige straten gebaseerd op
Daartussenin is 2 lagen met kap de maximale bouwhoogte. Bij een eenvoudig raster. De opbouw van de beganegrondverdiede Tramsteeg komen aan weerszijden dezelfde panden. Hier
ping is zodanig dat grote blinde oppervlakken worden vermeis behalve een grotere bouwhoogte ook een grotere plastiek
den, dit ondanks het feit dat hier deels de achterkanten van
toegestaan om van de Tramsteeg de hoofdentree tot het vergrote supermarkten aan de straat grenzen.

Foto’s: detaillering begane grond, aansluiten op
gevelritme verdiepingen.
Schema’s: balans in het
gevelbeeld ontstaat door
afwisseling in langs- enkopgevels, zonder daarbij
repeterend te zijn. Een enkele verbijzondering in de
gevelopbouw is mogelijk.
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Gevelopbouw noordzijde
De gevel van het bouwblok voor verzorgingstehuis Sint Jeroen
wordt opgedeeld in kleinere delen met terugliggende tussendelen. De breedte van de delen is niet meer dan tweemaal de
hoogte, een maatverhouding die ook aan de historische linten
veel voorkomt. De gevelindeling heeft verder weinig verwantschap met de historische linten, 3 of 4 lagen met een eenvoudige verdeling van metselwerk en glas, zonder kap of uitgesproken lijst. Daarmee sluit de bebouwing niet alleen aan bij het
historisch Noordwijk, maar ook bij het moderne karakter van
de rest van het verzorgingstehuis.
Kap
De bouwblokken aan de zuidzijde krijgen een compositie van
verschillende kapvormen: langskap, dwarskap, platdak en een
terugspringende bovenlaag. De langskap komt het meest voor.
Dwarskappen en lijstgevels (plat dak) worden gebruikt om de
straatwand te geleden.
Dakrand
Dakranden zijn geprononceerd, maar niet te opvallend. Aan de
noordzijde komen geen kappen omdat daardoor het contrast
met het bestaande verzorgingstehuis te groot zou worden.
Gevelelementen zuidzijde
Ramen in de belangrijkste muurvlakken zijn verticaal. 
Dat geldt ook voor de beganegrondverdieping. Winkelpuien
zijn opgedeeld in zelfstandige verticale ramen met daartussen
metselwerk. Erkers en loggia’s zijn incidenteel toegestaan mist
het doorgaande gevelvlak niet te sterk wordt onderbroken.
Garagedeuren voor de parkeergarage en de expeditie zijn opgenomen in het gevelvlak. De vormgeving van de deuren vereist
bijzondere aandacht. Standaard garagedeuren, bijvoorbeeld
eenvoudige roldeuren moeten vermeden worden.
De ramen aan de kant van verzorgingstehuis Sint Jeroen zijn
neutraal (niet sterk verticaal of horizontaal).
Bijzondere gevelelementen
In afwijking van een eenvoudige rasterachtige gevelindeling
zijn bijzondere gevelelementen toegestaan die de plek of het
belang van een pand benadrukken. Gedacht kan worden aan
een erker of groot raam om de hoek te benadrukken, een erker
centraal boven de voordeur van een groot pand, enzovoort.
Uitstekende erkers en dergelijke zijn in principe niet meer dan
70 cm diep.
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Materialen
Baksteen is het overwegende gevelmateriaal. Hout komt alleen

voor bij ramen, daklijsten, en dergelijke, niet als gevelmateriaal. Datzelfde geldt ook voor beton, stucwerk, plaatmateriaal,
glas en staal. Stalen hekwerken zijn toegestaan.
Daken zijn voorzien van dakpannen, maar gezien het bijzondere karakter van de gebouwen aan de Zuidzijde kunnen hier
ook materialen als zink en koper worden toegepast.
Kleur
De bouwblokken krijgen overwegend een bruine baksteenkleur, die aansluit bij de kleur van het Raadhuis en de Grote of
Sint Jeroenskerk. Dat geldt zowel voor de winkelzijde als voor
de nieuwbouw van het verzorgingstehuis Sint Jeroen.
Textuur
De bakstenen en dakpannen zijn genuanceerd, ´zacht´.
Binnengebieden
Gebouwentype
Op de binnengebieden is in principe ieder gebouwentype denkbaar: rijtjes, individuele panden in een rij, vrijstaande woningen en tweekappers.
Rooilijn
De rooilijn is in principe nogal los en gevarieerd.
Maat en schaal
Kleine of grotere gebouwen zijn toegestaan.
Tuinen
Achtertuinen van woningen dienen vanaf de openbare ruimte
te worden afgescheiden met een muur.
Oriëntatie van de bebouwing
De woningen zijn direct op het maaiveld georiënteerd. Ook bij
grotere (gelede) projecten komen (individuele) voordeuren en
woonruimten aan het binnengebied.
Gevelopbouw
Eenvoudig en helder. Er bestaat een voorkeur voor een verticale gevelopbouw. De gebouwen dienen door een heldere
gevelopbouw rust en waardigheid uit te stralen.
Kap
Kappen zijn niet voorgeschreven. Ook platte daken zijn mogelijk.
Gevelelementen

Ramen zijn verticaal, maar hoeven niet te worden onderverdeeld. Erkers, Loggia’s en balkons zijn toegestaan mits deze de
rust van de gevel niet verstoren. Hetzelfde geldt voor arcades,
veranda’s, serres en aanbouwen.
Materialen
In principe zijn alle materialen, mits goed op elkaar afgestemd
toegestaan: baksteen, hout, beton, stucwerk, plaatmateriaal,
glas en staal.
Kleur
De gebouwen in de binnengebieden zijn overwegend licht
van kleur: gekeimde baksteen, lichtgeschilderd hout, licht
stucwerk. Kleur komt weinig of niet voor. Accenten worden
gemaakt door de toepassing van glas, staal, aluminium enzovoort.
Panden hebben een duidelijke driedeling: dakopbouw, middenstuk en een voet. Bij dubbele panden wordt een extra geleding in de breedte gemaakt middels een smalle middenbeuk.
Geveltoevoegingen zijn autonoom en ingetogen vormgegeven.

Visie / Richtlijnen bebouwing
De Kerkstraat, Tramsteeg en Zusterspad
Voor deze winkelstraten gelden dezelfde richtlijnen als voor de
historische linten.
Op de begane grond en incidenteel op de verdiepingen zijn
gezien de winkelfunctie meer bijzondere gevelelementen als
erkers, grote ramen en dergelijke toegestaan. Ook het kleurgebruik is iets ruimer vastgesteld.
Gevelindeling
Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de vormgeving
van de beganegrondpui. Daarbij is het van belang dat ook indien een winkel onder meerdere panden doorloopt de individualiteit van de verschillende panden blijft bestaan in de winkelpui. Voor de gevelindeling van elk pand geldt dat de begane
grond en de bovenliggende verdieping(en) een duidelijke relatie
behouden of krijgen. In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld
dat penanten tussen ramen op de bovenverdiepingen zichtbaar
doorlopen tot de grond en dat ook luifels dienen te passen in
het maatsysteem van het gehele pand.
Materialen
Naast baksteen wordt ook plaatmateriaal en glas voor grotere
oppervlakken toegestaan. Raamkozijnen op de begane grond
kunnen dun, maar ook zwaar en sterk geprofileerd worden
uitgevoerd. Ramen van vloer tot plafond dienen een goede
onderverdeling te hebben.
Kleur
In principe gelden voor de winkels dezelfde richtlijnen als voor
de woningen in de linten. Kozijnen en penanten van winkelpuien mogen echter gekleurd zijn. Daarbij hebben standkleuren
(donker groen, donker rood, donker blauw) de voorkeur.
Voor reclame-uitingen en winkelnamen dient een apart reglement te worden opgesteld. In principe wordt daarbij gestreefd
naar een rustig en chique gebruik van namen en logo’s, bijvoorbeeld op het glas/raam, losse (uithang)borden, losse belettering, enzovoort.

De gevelindeling is over
het algemeen gebaseerd
op een eenvoudig grid,
waarbij de verticale
geleding ontstaat door
de consequente uitlijning van raampartijen en
goede verhoudingen tussen
raambreedte en -hoogte en
gevelvlakdelen.
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De meest bijzondere kwaliteit van de kern is te vinden in de
ruimte van de Voorstraat en omgeving. De karakteristieke
profielen, met over het algemeen aaneengeschakeld statige
panden met het front naar de straat, doorgaande rijen geknotte lindebomen, langsparkeervakken en een bestrating van
waalformaat gebakken klinkers in verschillende roodtinten
van gevel tot gevel, zorgen voor een unieke kwaliteit. In de
inrichtingsoplossingen spreekt een dorpse doch rijke sfeer
door ogenschijnlijk geïmproviseerde oplossingen voor trottoirbanden, boomkransen en parkeervakken. De ambachtelijkheid van de stratenmaker klinkt hierin door. De bijzondere
inrichting vormt meteen het wensbeeld voor de gehele kern van
Noordwijk Binnen. Een exacte kopie is wellicht niet mogelijk,
maar afhankelijk van de situatie moeten oplossingen bedacht
worden die hierop aansluiten.
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Belangrijk thema bij de inrichting van de openbare ruimte is
het verkeer. Er liggen voorstellen voor de verkeerscirculatie in
de toekomst, met als uitgangspunt de beleving en het functioneren van het centrum. Om de verblijfskwaliteit te vergroten
worden doorgaande rijbewegingen van de auto gereduceerd.
Dat zou in de toekomst kunnen betekenen dat in sommige
straten eenrichtingsverkeer wordt geïntroduceerd om zo sluipverkeer geminimaliseerd en de bereikbaarheid geoptimaliseerd
te krijgen en vooral ruimte te creëren voor de voetganger en
een ontspannen overgang tussen openbaar en privé te maken.
In het algemeen zal in de toekomst de invloed van de auto
moeten worden beperkt en zal de kern het gebied van voetganger en fietser worden. Parkeerpleinen en -garages zullen
direct bereikbaar en afwikkelbaar moeten zijn en reeds bij de
toegangen tot de kern moet duidelijk zijn dat een verkeersluw-

gebied wordt binnengereden. De inrichting van parkeerpleinen,
straten en entrees moet qua sfeer in het verlengde liggen van de
aantrekkelijke groene linten van de kern.
Beheer en onderhoud zijn aspecten die sterk bepalend zijn
voor de kwaliteit van de inrichting van een ruimte. Van belang
daarvoor is de continuïteit in het ontwerp, zowel in materialisering als in gebruik van inrichtingselementen en straatmeubilair. Daarnaast is een praktische detaillering van belang. Door
in het ontwerp van de inrichting veel aandacht te besteden
aan het detail en het toekomstig beheer ervan, kunnen extra
inspanningen in uitvoering en onderhoud voorkomen worden.
Voorkom zoveel mogelijk hak-, zaag- of knipwerk. Een derde
aspect dat de aandacht verdient is het minimaliseren van de
elementen in de openbare ruimte. De nutsvoorzieningen, zoals
trafo’s, kabelkasten en rioolgemalen moeten onderdeel uitmaken van het ontwerp van de openbare ruimte en waar mogelijk
geïntegreerd worden in de bebouwing.

Aan de hand van de volgende punten kunnen de richtlijnen per
deelgebied samengevat worden:
Profiel ruimte
Materialen
Kleur
Straatmeubilair
Bomen

Visie / Richtlijnen openbare ruimte
Uitwerkingsvoorbeelden
in profiel: Van Limburg
Stirumstraat met eenduidige bestrating van gevel
tot gevel. Heilige Geestweg krijgt meer ruimte
door eenrichtingverkeer of
door nieuwbouw terug te
leggen ten opzichte van de
huidige rooilijn.

Richtlijnen per deelgebied
In deze visie zijn globale richtlijnen opgenomen die in de
toekomst zullen worden uitgewerkt in een handboek openbare
ruimte, waarin voor alle betrokkenen exact is terug te vinden
wat voor de kern de standaard is. De kern van Noordwijk Binnen wordt voor de inrichting van de openbare ruimte verdeeld
in ook weer vier gebieden: De historische linten, de Zeestraat,
het centrumgebied met ruimte bij de Grote of Sint Jeroenskerk
en de binnengebieden.
De historische linten
Profiel ruimte
In straten met twee rijrichtingen is de rijbaan 5,50 meter breed.
In eenrichtingsstraten is de rijbaan 3,50 meter breed.
Parkeren vindt plaats in langsparkeervakken. Voornamelijk
eenzijdig, waar voldoende ruimte is ook tweezijdig. Parkeervakken worden met natuursteenvlakken aangegeven met een
ander patroon van de bestrating of een lijn van klinkers in een
ander verband. In sommige straten is het apart aangeven van
de parkeervakken onnodig. Parkeervakken zullen nooit met
geverfde of geplakte lijnen worden aangegeven.
Fietsers krijgen in de linten geen aparte strook aangeduid met
een onderbroken streep, maar zullen met het verkeer meerijden.
Uitgegaan wordt van een zekere mate van snelheidsremmende
werking hiervan op het autoverkeer.
De voetgangerszone zal voldoende moeten zijn voor twee personen naast elkaar (minimaal 1,20 meter). Op enkele locaties
zal dit niet volledig waargemaakt kunnen worden (kruispunt
Lindenplein-Van Limburg Stirumstraat), maar hier zal voldoende zichtbaarheid en een aanpassing van de trottoirbanden

noodzakelijk zijn.
De scheidingen tussen de verkeersstromen zal, net als in de
Voorstraat, gemaakt worden met een dubbele rollaag en bij
parkeer- of laad en losoplossingen met een natuurstenen band.
Materialen
De inrichting bestaat van gevel tot gevel in principe uit hetzelfde materiaal, zowel het rijgedeelte als het voetgangersgedeelte.
De gebakken klinkers zoals gebruikt in de Voorstraat staan
model. Dus liefst het kleinere waalformaat en afwisselend
gelegd. Dus diagonaal in keperverband voor het rijgedeelte,
haaks voor de trottoirs en langs in de molgoten. Hiermee bestaat nuancering van de eenheid. Betonnen materialen worden
vermeden. Hardsteenkeitjes kunnen naar voorbeeld van de
Voorstraat voorkomen in de parkeervakken.

Lindenplein, dus met hardstenen materialen en gietijzeren
hekwerken. Minimaal gebruik van verkeersborden.
Bomen
Langs de historische linten is laanbeplanting uiterst wenselijk,
met name enkelzijdig linden. Daar waar onderbrekingen zijn
zoveel mogelijk aanvullen. De bomen kunnen in het trottoir of
tussen de parkeervakken staan. De boomkransen zullen minimaal in omvang kunnen zijn en mogen van een kleine haag
worden voorzien zoals in de Voorstraat. Maatregelen tegen
schade zijn slechts bij hoge uitzondering nodig, in die gevallen
wordt het betonnen paaltje toegepast.

Kleur
De toe te passen klinkers zijn in basis donker, genuanceerd,
bruin-rood, maar kunnen onderling redelijk van kleur verschillen (donkerbruin, paarsig, rood tot bijna gelig). Juist de
samenstelling van verschillende tinten levert een genuanceerd
totaalbeeld op.
Straatmeubilair
Antiparkeerpaaltjes kunnen de betonnen varianten van de
hardstenen palen zijn zoals die rondom de pomp op het Lindenplein staan, mogelijk een wat slankere uitvoering daarvan.
De groene ouderwetse lantaarnpaal past qua hoogte, kleur en
sfeer helemaal bij de linten en kan overal consequent worden
toegepast. Zitmogelijkheden, sokkels, fonteinen of erfafscheidingen dienen aan te sluiten op de elementen zoals op het
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Zeestraat, nieuw straatprofiel met nieuwbouw Hoogvliet en
Binnenhof

De Zeestraat
Profiel ruimte
Het profiel tussen de Lijnbaanweg en Heilige Geestweg blijft
twee rijrichtingen (6,00 meter) met voldoende indraairuimte
voor vrachtwagens en parkerende auto’s.
Parkeren vindt plaats in langsparkeervakken, in het westelijke
deel eenzijdig, in het oostelijke tweezijdig. Aan de zuidzijde
langs de winkels zullen vele plaatsen op gereguleerde tijdstippen kunnen worden vrijgehouden voor laad- en losverkeer.
Ook de in- en uitgangen van de parkeergarages nemen hier
ruimte in beslag.
Fietsers krijgen geen aparte strook aangeduid met een onderbroken streep maar rijden met het verkeer mee. De scheidingen
tussen de verkeersstromen zal vormgegeven worden met een
natuurstenen opsluitband. Om zo een continue en bestendige
oplossing te krijgen voor de op- en afritten naar de garages.
De voetgangerszone zal in het deel ten Westen van de Bronckhorststraat soms krap zijn (tot minimaal 1,20 meter) en in het
deel ten Oosten van de Bronckhorststraat ruim voldoende aan
beide zijden voor winkelende mensen (minimaal 2 meter). Hier
komt ook het standaardprofiel met aan een zijde parkeren.
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Materialen
De inrichting bestaat van gevel tot gevel in principe uit hetzelfde materiaal, zowel het rijgedeelte als het voetgangersgedeelte.
De gebakken klinkers zoals gebruikt in de Voorstraat staan
ook hier model.

Kleur
De toe te passen klinkers zijn in basis donker bruin-rood,
maar kunnen onderling redelijk van kleur verschillen.
Straatmeubilair
In de Zeestraat is een afwijkend meubilair mogelijk, aansluitend op wat er in het winkelcentrum wordt toegepast. Een
modernere lantaarnpaal kan in het bredere profiel meer tot zijn
recht komen. Erfafscheidingen aan de noordzijde kunnen een
bakstenen basis hebben met een open hekwerk.
Bomen
Langs de Zeestraat komen in het westelijke deel eenzijdig en in
het oostelijke deel tweezijdig lindebomen voor, zodat de straat
opgenomen wordt in de groene laanstructuur van de kern. De
bomen kunnen tussen de parkeervakken staan. Stootbeugels en
andere maatregelen tegen schade zijn niet nodig.

Visie / Richtlijnen openbare ruimte
Binnengebieden (plan Binnenhof), inrichting met rustige
woonstraten en groene inrichting

Andere straten
Bij de toegang tot de kern bij de Gooweg en Heilige Geestweg
wordt voorgesteld te onderzoeken hoe het standaardprofiel kan
worden gerealiseerd. Het Zusterspad, nu een parkeerterrein,
krijgt een profiel zoals het Lindenplein met een laad en losstrook aan de winkelzijde.
Ruimte bij de Grote of Sint Jeroenskerk
Profiel ruimte
De auto is te gast op het plein. Dus zal de doorlopende inrichting van de pleinvloer overheersen en zal in het verlengde van
de straten die uitkomen op het plein, middels een minimale
markering in de pleinvloer, het rijgedeelte aangeduid worden.
Idee is dat menging moet leiden tot aangepast gedrag. Dus ook
hier krijgen fietsers geen aparte strook. Het hele plein is feitelijk voetgangersgebied.
De scheidingen tussen de verkeersstromen zal hooguit gemaakt
worden met lage noppen of eventueel een passend paaltje.
Materialen
De inrichting mag bestaan uit de materialen die nu reeds op
het plein liggen. Dit sluit deels aan op de Voorstraat en heeft
deels een eigen dessin en sfeer. Alles bestaat weer uit gebakken materialen met banen van gelige klinkers en vlakjes van
donkere keitjes.
Kleur
De toe te passen klinkers zijn in basis donker bruin-rood, maar
gelige en donkergrijze vlakken komen voor.

Straatmeubilair
Eventuele afscheiding kan plaatsvinden middels paaltjes zoals
de betonnen varianten van de hardstenen palen op het Lindenplein staan. Verder zijn goede zitmogelijkheden gewenst, dus
mooie banken van hout en gietijzer, mogelijk van hardsteen.
De eventuele markt kan worden opgenomen in het bestratingpatroon van het plein en in het pleinvlak kunnen voorzieningen worden mee ontworpen voor aanleg en vergrendeling van
de marktkramen. De groene ouderwetse lantaarnpaal kan hier
toegepast worden, evenals een goede verlichting van de aangrenzende bebouwing in de donkere uren.  
Bomen
Enkele solitaire bomen kunnen de ruimtelijkheid van het plein
versterken zonder afbreuk te doen aan architectuur en bezonning. Met name het pleindeel in de noordhoek voor verzorgingstehuis Sint Jeroen kan met enkele grote bomen een goede
begrenzing krijgen.

De binnengebieden
Profiel ruimte
In de binnengebieden kan de traditionele indeling van de
straatprofielen losgelaten worden. Uitgangspunt is het binnenhof met bruikbare en aantrekkelijke tuinen. Bereikbaarheid
blijft noodzakelijk, al is het voor nooddiensten. Een voorgesteld wandelpad van 2 tot 4 meter begeleid door kruidenvelden
is het streven.
Materialen
De inrichting kan volledig afwijken met zachte materialen als
hout en baksteen als basis.
Kleur
De kleuren zijn minder relevant maar wel terughoudend. Het
kleurenspel moet van de kruiden komen.
Straatmeubilair
Met name zitmogelijkheden zullen gemaakt worden in hout of
steen. Beelden of andere kunstuitingen kunnen vrij ingevuld
worden.
Bomen
In de binnengebieden kan een groen milieu ontstaan met enkele forse solitaire bomen in combinatie met tuinen en kruidenvelden.
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Kaart: projecten op basis van de zes culuurhistorisache dragers. In de kaart zijn tevens enkele straatnamen opgenomen
die vooralsnog als projectnamen hebben gefungeerd.
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Uitwerkingsideeen als projecten
In navolging van de afgeronde nieuwbouwplannen voor de kern zijn
in deze visie deelprojecten geformuleerd die voortkomen uit de hoofdstructuur van de zes belangrijke dragers. De projecten zijn onder te
verdelen in:
- Project centrumgebied, met onder andere het nieuwe Raadhuisplein,
de uitbreiding van het Raadhuis als gedachtenmodel (kan ook een
andere functie krijgen) en de herinrichting van het Zusterspad.
- Project Voorstraat, met name bij de zuidelijke toegang.
- Project Heilige Geestweg - Van Limburg Stirumstraat met een eenduidige inrichting.
- Project Zeestraat, met alle nieuwbouw zal een passende herinrichting nodig zijn, afgestemd op functie en beeldkwaliteit.
- Project Dompad, als route van cultuurhistorische waarde.
- Project Woensdagsche Watering met de mogelijke inbredingslocaties
in de binnengebieden.

Visie / Uitwerkingsideeën
Project centrumgebied
Het winkelcentrum rond de Kerkstraat en Tramstreeg dat een
uitbreiding kent aan de Zeestraat. Een centraal dorpsplein
wordt ingericht tussen kerk, Raadhuis en het nieuwe winkelcentrum, waarbij de relatie tussen winkelgebied en historische voorstraat wordt hersteld en levendig programma (kerk,
cultuur, overheid, grand café, markt) wordt gebundeld. Het
Zusterspad wordt heringericht als parkeerterrein met bomen,
vergelijkbaar met het Lindenplein, en in directe en open relatie
met de tuin van de Sint Jeroenskerk.
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Project Raadhuisplein,
met bestaande pleininrichting en een denkmodel om
het bestaande patroon te
gebruiken en door te zetten over het hele plein.

80

Project Raadhuisplein, met indicatie van aanbouw raadhuis. Er kan in de aanbouw een uitbreiding komen
van het Raadhuis met op de begane grond een nieuwe raadzaal en op de verdieping kantoorruimte. De huidige
kleine raadzaal wordt verwijderd en maakt plaats voor een nieuwe ruime publieke toegang voor het Raadhuis
gericht op de pleinruimte. In de aanbouw kan ook een andere functie als een bank of een postkantoor komen.
De uitbreiding staat georiënteerd op het plein en staat in de rooilijn van de Heilige Geestweg, waardoor deze
straat een goede begeleiding krijgt tot op het nieuwe centrale plein.

Visie / Uitwerkingsideeën
Project Raadhuisplein/
Zeestraat, met indicatie
van een grand café op de
hoek en een doorlopende
pleinvloer tot bij de entree
van het woonzorgcentrum
Sint Jeroen. De markering
van het rijgedeelte kan
middels een doorgetrokken band in de straten en
enkele betonnen palen op
het plein, zoals te zien bij
het Lindenplein.
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Project Zusterspad, met een principeontwerp in plattegrond en in doorsnede. Het idee om aan te sluiten bij
het beeld van het Lindenplein gebeurt door meer platanen te planten en de bestrating aan te passen. De kerktuin kan meer toegankelijk worden met kruidenbakken.
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Project Zusterspad,
principe doorsnede met 1.
inrichting als Lindenplein,
2. met behoud van platanen en parkeren in het
midden en 3. met minder
platanen en parkeren aan
de kerkzijde.

Visie / Uitwerkingsideeën
Project Zusterspad met
uitbreiding van het aantal
platanen, en een fijnkorrelige klinkerbestrating,
zodat een parkeerplein
ontstaat met een rustieke
en aantrekkelijke uitsraling, te vergelijken met het
Lindenplein.
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Project Zeestraat, met
inrichtingsprincipe in plattegrond en in doorsnede,
verdeeld in het oostelijke
en westelijke deel. Het
profiel krijgt straatwanden
en een groene begeleiding
van bomen en tuinen.
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Visie / Uitwerkingsideeën
Project Zeestraat/Raadhuisstraat
Met de uitbreiding van het winkelcentrum, de uitbreiding
van het woonzorgcentrum Sint Jeroen, de nieuwbouw op het
Binnenhof en het plan de Weteringpoort zal het beeld van de
huidige Zeestraat volledig veranderen. Met de nieuwbouw
zal een heldere straatwand ontstaan en een volledig nieuwe
inrichting nodig zijn. De bebouwing sluit aan op de functie
van het winkelcentrum en de laagbouw van de kern. De straat
wordt heringericht als laan.

Project Zeestraat (of
Raadhuisstraat?)
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Project Heilige Geestweg/Van Limburg Stirumstraat/Pickestraat
Het historisch lint Heilige Geestweg - Van Limburg Stirumstraat - Pickestraat vormt van oudsher een belangrijke relatie
tussen de omgeving en de zee via de kern van Noordwijk
Binnen. Het lint wordt als eenheid versterkt door een consequente inrichting van gebakken klinkers van gevel tot gevel en
eenzijdig laanbeplanting. De toegang aan de noordzijde zou
verbeterd kunnen worden door bijvoorbeeld meer ruimte te
geven voor langzaam-verkeer middels de herstructurering van
bebouwing langs de Heilige Geestweg of éénrichtingsverkeer.
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Project Heilige Geestweg/Van Limburg Stirumstraat, entree
bij de Schiestraat wordt als aankondiging van de historische
kern met kruidenbakken heringericht, de straat krijgt waar
mogelijk een breder profiel, de bomenrij aan de oostzijde
loopt door.

Project Voorstraat, toegang zuidzijde verbeteren
met brug en oever aan
westzijde vrij maken.

Visie / Uitwerkingsideeën
Project Voorstraat
De Voorstraat wordt gekoesterd en geconserveerd als historisch lint met individuele statige panden en een inrichting met
natuurlijke (gebakken) materialen (geïmproviseerde oplossingen in de inrichting van onder andere parkeerplaatsen,
trottoirbanden, verkeerspaaltjes of boomkransen vergroten de
kleinschalige en dorpse karakteristiek). De Voorstraat blijft
een geheim voor de toevallige passant door de afzijdige ligging
ten opzichte van het verkeerssysteem van de kern. Daar waar
het beeld het meest waardevol is voor de kern neemt de dynamiek en het gebruik met de tijd af. Stimuleren van bedrijvigheid en horeca past bij de geschiedenis en gelaagdheid van de
Voorstraat. Als concrete maatregel wordt in eerste instantie
voorgesteld om de toegang aan de zuidzijde te verbeteren.
Daartoe wordt de oude Sint Jeroensbrug in ere hersteld en de
Woensdagsche Watering als gracht versterkt.

Project Woensdagsche
Watering
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Project verbinding met het Dompad
De belangrijke langzaam-verkeer-relatie met Noordwijk aan
Zee zal voor een deel plaatsvinden via het Dompad (met name
wandelaars). Een directe en soepele verbinding met het centrum wordt bereikt door een doorgaande inrichting en goede
oversteekmogelijkheden.

De verbinding met het Dompad: langzaam verkeerroute wordt
als doorgaande lijn tot in de kern doorgezet (volgens conceptvisie opgesteld door adviesburo Hollandschap, oktober 2005).
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Project Woensdagsche Watering: suggestie van woningbouwmogelijkheden op de binnengebieden met groene hoven en
een verwijzing naar de vroegere loop van het water.

Project Woensdagsche Watering: principe-doorsnede voor
wandelpaden door de binnengebieden.

Visie / Uitwerkingsideeën
Project Woensdagsche Watering
De ontwikkeling van de binnengebieden achter de historische
linten biedt mogelijkheden voor een nieuw bouwprogramma,
maar tegelijkertijd kunnen hier nieuwe groene hoven en parken
ontstaan voor de kern. Op de oude ligging van de Woensdagsche Watering wordt een wandelpad voorgesteld, geflankeerd
door kruidenvelden.

Project Woensdagsche
Watering, nieuwbouw op
de binnengebieden met
groene hoven en mogelijk
een kruidenpad.
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