Bouwen aan welstand
Beeldkwaliteitsplan van de Dorpsraad Wijk aan Zee
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Waarom dit plan? Voor wie
Waarom dit plan?

W

ijk aan Zee heeft zijn kwaliteiten, ook als het
om ruimte en uiterlijk gaat. Kwaliteit kan altijd nog beter en daar kan dit Beeldkwaliteitsplan
aan bijdragen. Het plan laat zien wat het uiterlijk
van Wijk aan Zee zo kenmerkt. Het uiterlijk dat
Wijk aan Zee anders maakt dan alle andere dorpen. Dit plan laat zien wat het dorpsbeeld is en wat
daarvan de kenmerken zijn. Ook laat dit beeldkwaliteitsplan zien hoe het eigene van het dorp in de
toekomst nog te versterken valt.
Voor wie?
Wie wil bouwen in Wijk aan Zee, die moet dit plan
zeker ter harte nemen. Wie een project onder handen gaat nemen, die kan niet zonder dit plan. Wie
bouwwerken en plannen moet beoordelen op hun
uiterlijk, die moet dit plan beslist bij de hand hebben. Wij zullen met dit plan alle bouwplannen de
‘maat nemen’ in elk stadium van ontwikkeling.
Waarom nu?
Het aanzicht van het dorp krijgt heel vaak het respect dat het verdient. Maar niet altijd. Het gebeurt
toch wat meer dan vroeger dat gebouwen het fijne
weefsel van het dorp verstoren. Voor de komende
jaren staat er nogal wat op stapel. Daarom is het nu
nodig, te weten wat de beeldkwaliteit van Wijk aan
Zee vooral bepaalt.
Wat willen we met dit plan?
We willen een betere kwaliteit in het bouwen in
Wijk aan Zee. Gebouwen moeten nog beter passen
in hun omgeving, zeker op markante plaatsen.
Bestuur Stichting Dorpsraad Wijk aan Zee,
12 december 2007
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Wat laten we zien, waar wille
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en we heen?

Wat laten we zien?
We laten zien op de volgende bladzijden waar de inpassing van
gebouwen in hun omgeving geslaagd mag heten. We laten ook
zien dat woningcomplexen zich moeiteloos laten inpassen in het
omringende dorp en het landschap. Mits de nodige zorg en aandacht daaraan vooraf gaan.
We laten ook zien wat er gebeurt als de aandacht even verslapt.
Als het aan de nodige zorg voor omgeving en landschap ontbreekt.
Dan verrijzen er bouwwerken, die de ‘eenheid in verscheidenheid’
in het dorp verbreken. Dan is het gedaan met de kwaliteit van de
ruimte. Het dorpsbeeld raakt op zo’n plaats ernstig verstoord. En
dat is bij enkele gebouwen van ver af te zien.
Er staat nog veel te gebeuren in Wijk aan Zee als het om bouwen
en wonen gaat. Op plaatsen om het dorpsplein en om de dorpswei komt het er op aan. Daar luistert de inpassing van bouwwerken buitengewoon nauw. Hetzelfde geldt voor de inpassing
in het duinlandschap aan de randen van het dorp. Ook dat laten
we zien.
Anders dan uitbreidingen van de steden in de laatste honderd
jaar, heeft Wijk aan Zee een bijna organische groei gekend. Het
dorp is vrijwel duizend jaar in aanbouw en vooral sinds 1880 is
het hard gegaan. Naar vorm en stijl mogen de woningen en gebouwen nog zo verschillen, naar omvang hebben zij zich meestal
gevoegd naar hun omgeving. Zo is een eenheid in verscheidenheid ontstaan, die Wijk aan Zee anders maakt dan alle andere
dorpen.
Waar willen we heen?
We willen, dat de eenheid in verscheidenheid als het beeldmerk
bij uitstek van Wijk aan Zee in de toekomst meer nadruk krijgt. Zodat nieuwe gebouwen en wooncomplexen zich nog beter
zullen voegen naar het geheel. Voor ons is het Handvest van de
Culturele Dorpen van Europa daarbij maatgevend. Dat Handvest zegt, dat gebouwen die niet in het dorp passen er ook niet
moeten komen als de bewoners dat niet willen.
Het welstandsbeleid staat voor afweging van het eigenbelang en
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Wat is de kern van de zaak
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als het om welstand gaat?

E

enheid en verscheidenheid naar vorm
en stijl. Wie er oog voor heeft, ziet het
overal in Wijk aan Zee. Maar hoe zit
het nu met verscheidenheid naar omvang?
Waar de bouwers kans hebben gezien om
hun bouwwerken af te stemmen op het dorp
en op het landschap, daar is het karakter van
Wijk aan Zee niet alleen behouden gebleven,
maar ook versterkt. Van die geslaagde aanpak staan op deze bladzijden duidelijke voorbeelden. Die voorbeelden kunnen dienen als
een wegwijzer en handleiding bij de verdere
ontwikkeling van Wijk aan Zee.
Het grotere geheel, dat telt
Het grotere geheel, dat telt voor ons. En dan
nog meer het dorpsbeeld van de toekomst,
dan het dorpsbeeld van gisteren of van vandaag. Daarom zijn de voorbeelden die wij
geven ook precies dat wat ze zijn: beelden die
staan voor een nog beter geheel.
Tal van bouwlocaties liggen in het verschiet,
vele eigenaren zullen willen verbouwen of
vernieuwen. Dat houdt een belofte in voor de
toekomst. Voor een vitaal dorp als Wijk aan
Zee mag gelden, dat niet het verleden maar
de toekomst inspireert. Ook waar het gaat
om welstand, de kwaliteit van het dorpsbeeld.
Een dorpsbeeld dat nu de organische groei
van eeuwen in zich draagt. Een dorpsbeeld
dat straks de grondslag biedt voor de eenheid
in verscheidenheid in de toekomst.
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Welstand begint, dat zal nu wel duidelijk zijn,
bij omvang, vorm en stijl. Hoe gaan nu vernieuwbouw en omgeving bij elkaar passen?
Dat is de kernvraag.
Wat is welstand officieel?
Officieel gaat welstand over zo iets moois als
ruimtelijke kwaliteit. En de vakmensen van
de federatie Welstand zeggen er op hun webisite nog bij, dat het draait om gebruikswaarde,
belevingswaarde en toekomstwaarde. Die
waarden vragen om afstemming op economische, ecologische en culturele belangen.
Die waarden vragen, als wij de vakmensen
goed hebben begrepen, om afstemming van
het particuliere belang op het algemene belang. En waar is die afstemming dan vooral
voor nodig? Om het eigene van het dorp te
behouden en te versterken.
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Hoe stijf ze ook klinken, die woorden zijn ons uit
het hart gegrepen. De beelden op deze bl;adzijden
laten ook goed zien hoe het dorpse behouden kan
blijven en zelfs nadruk kan krijgen. Zodra de eenheid in verscheidenheid van Wijk aan Zee het
respect krijgt, dat het verdient. Een uitzondering
schroeit het netvlies. (Foto rechts, in het midden)
Maar zelfs die uitzondering onderstreept nog eens
het belang van zorgvuldige inpassing van bouwwerken in hun dorpse omgeving.
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Wat gebeurt er als de aandac

cht verslapt?
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n Wijk aan Zee ontbreekt een
overheersende vorm of stijl in de
bebouwing. De organische groei heeft dat
in de weg gestaan. Eerst om het dorpsplein,
later om de dorpswei. Dat maakt de opgave
om in Wijk aan Zee ‘passend’ te bouwen,
wel lastig. Anders dan in stadswijken en ook
anders dan in dorpen met een uitgesproken
historisch of modern uiterlijk, biedt dit dorp
de bouwontwerper maar weinig houvast. Zelfs
ontbreekt het aan een bepalend huizentype.
Twee verdiepingen en een kap. Meer valt er
niet van te zeggen.
Riskante vrijheid
Dat houdt een vrijheid in, maar zeker ook
een risico. Als de eenheid in verscheidenheid
van Wijk aan Zee ook maar even niet de
aandacht krijgt, die ze verdient, dan kan het
overduidelijk mis gaan. Op deze bladzijden
geven we daar voorbeelden van. Die
voorbeelden geven wij niet om de discussie
over die gebouwen nog eens te laten herleven.
Dat dient nergens meer toe. We voeren ze
op, om herhaling te voorkomen. Zodat in de
toekomst zulke ernstige verstoringen van het
dorpsbeeld ons bespaard zullen blijven.
Nog een misverstand
Mooi of lelijk, ze doen er bij de beoordeling
van het dorpsbeeld geen van beide toe. Net
zo min als ze er toe doen bij het beoordelen
van nieuwe ontwerpen. Het enige wat er
werkelijk toe doet, dat is of een bouwwerk
zich voegt naar het dorpse geheel. Of dat
het dorpse geheel zich maar heeft te voegen
naar het gebouw. En dat laatste gaat tegen
alle beginselen van welstandsbeleid in, die wij
voorstaan.
Het woon- en winkelpand op de hoek van de
Verlengde Voorstraat en het Boorhuisplein
beheerst op een weinig subtiele wijze zijn
omgeving. Ook al heeft dit gebouw enkel op
zichzelf beschouwd bepaald zijn kwaliteiten,
van de ruimtelijke kwaliteit van Wijk aan Zee
trekt het zich te weinig aan. Het verstoort de
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maat en het ritme van de gevelwand langs de dorpsweide., zoals
die zich ontvouwt langs de Verlengde Voorstraat.
Ooit voegden de meeste bouwwern en complexen zich nog
in het geheel van het dorp. Zo nu en dan was verhouding wat
ongemakkelijk, maar het kon nog door de beugel. Alleen het
Badhotel van Tappenbeck vormde op die regel een uitzondering.
Gelukkig ging gebouw onder de slopershamer.
Maar dan, eerst langzaam en dan steeds sneller, grijpt de
ontwikkeling het dorpsbeeld aan. Voor Rijckaertsz komt een
appartementengebouw in de plaats, dat de gevelwand van het
Julianaplein tamelijk ernstig verstoort. Maar dat is nog niets
vergeleken bij het gebouw, dat de plaats inneemt van Welgelegen,
dat ooit stond op de hoek van de Rijckert Aaertszweg en De
Zwaanstraat. Dit gebouw verenigt in zich zo ongeveer alles wat de
bouwkunst aan nadeel voor zijn omgeving kan betekenen.
De Zwaanstraat ondergaat de laatste decennia ook al een
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verandering, die het gevelbeeld verstoort.
Waar in de drukke horecastraat altijd nog
twee verdiepingen en een kap het aanzicht
beheersen, verschijnen ineens blokvormen.
Die passen alleen al naar omvang niet in
het geheel. Die vormen zijn vreemd aan hun
omgeving en als stijlelementen staan zij te
veel op zichzelf. De felle kleur versterkt deze
grove inbreuk op het straat- en dorpsbeeld.
Los van zijn omgeving beschouwd, is het
een redelijk gebouw naar omvang, naar
vorm en naar stijl. Maar helaas, in de meest
letterlijke zin van het woord: misplaatst in
deze dorpsstraat.
Al even ongemakkelijk verhouden de
appartementen aan de Julianaweg zich tot
hun omgeving. De maat van de traveeën
mag dan enigszins kloppen, de gebruikte
gevelsteen ook, maar in het geheel overheerst
de kubusvorm. En die is in de omringende
woonhuizen zo weinig terug te vinden, dat
het stuit. In de plaats van de villa De Woeste
Hoogte is een woongebouw tot stand
gekomen, dat zijn dorpse omgeving en zijn
landschappelijke omgeving tegelijk weet te
verstoren. Zeker geen treffend voorbeeld van
ruimtelijke kwaliteit.
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De oude villa Maria, sinds lang Duin en Dal
geheten, valt onder de slopershamer. Aan de
voet van het duin verrijst dan een complex,
waarvan de woonlagen achterwaarts gestapeld zijn. Voor het overige brengt het gebouw
weinig karakter tot uitdrukking.
Architectonisch gezien, faalt het gebouw
in al zijn bouwkundige uitingen. Hoe het
ook poogt zich aan te passen aan de helling
van het duin. En juist in die zo onbeholpen
poging valt het nog het meest op als onbeduidend. Het sterk horizontale lijnenspel
verhoudt zich moeilijk tot de woningen en
gebouwen in zijn omgeving.
Nogmaals. Het gaat bij welstand niet om
mooi of lelijk, het gaat bij welstand van de
eerste tot en met de laatste plaats om een
welgekozen inpassen van een bouwwerk in
zijn omgeving. Dat geldt niet alleen voor de
omvang, maar ook voor de vorm en de stijl.
Voor een welgevormd gebouw houdt dat
in dat het zich voegt naar het geheel en
tegelijkertijd dat geheel ook zelf versterkt.
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Een toekomst rijk aan k
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kansen?

H

et dorp kent plaatsen, die meer dan andere vatbaar
zijn voor verstoring van de eenheid in verscheidenheid. Die eenheid springt niet alleen in het oog bij
de oude gevelwanden rond de dorpsweide, rond het dorpsplein en langs de oude straten van het dorp. Die eenheid
tekent zich ook nog eens af in het ‘corpus’ van het dorp als
geheel. Oude gevelwanden en nieuwe gevelwanden gaan
redelijk tot goed samen. Ook al zijn de nieuwere gevelwanden wat aan de strakke kant en de nieuwste gevelwanden in
hun geledingen wat meer uitgewerkt.
Zichtlijnen: lang en veel?
Nu zijn er kwetsbare plaatsen, die er meer toe doen dan
andere. Dat verschil komt voort uit hun ligging. Bijvoorbeeld op een plaats waar veel zichtlijnen elkaar snijden. En
het belang van zo’n plaats neemt nog toe als de zichtlijnen
ook nog eens lang zijn. Waar veel lange zichtlijnen samen
komen, daar is het zaak waakzaam te zijn. Want een ogenschijnlijk kleine afwijking of verstoring, kan juist daar grote
gevolgen hebben voor het dorpsbeeld.
Dat is het geval bij een woongebouw op de hoek van de
Relweg en de Verlengde Voorstraat. Komt het ooit tot sloop
en nieuwbouw op die plaats, dan verdienen de omvang, de
vorm en de stijl bijzondere aandacht. Een iets te sterke nadruk op het gebouw zelf kan er al toe leiden, dat het zich
onvoldoende voegt naar zijn omgeving.
Tijd van wonen en een tijd van verval
De doodstrijd van een gebouw breekt aan zodra bewoners en gasten verdwijnen en tijdelijke bewoners hun plaats
gaan innemen. Niemand trekt zich het lot van het gebouw
dan nog aan. Dat gevaar van verwording en verval kan zich
nogal snel aandienen. Vooral wanneer in korte tijd het aantal tijdelijke bewoners zich verdubbelt en de tijd van hun
verblijf telkens halveert.
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Mogelijk wacht het hotel de Wijck eenzelfde lot. Het gebouw is aangekocht door
ondernemers, die pensions en woonhuizen
gebruiken voor de huisvesting van buitenlandse werknemers. Het uiterlijk is op de
begane grond en op de eerste verdieping
ingrijpend veranderd. Toch is aan de hogere verdiepingen nog altijd te zien, dat
het gebouw ooit een voornaam woonhuis
of pension is geweest in de tijd dat Wijk
aan Zee als badplaats opgang maakte en de
bovenklasse van Amsterdam nog aan zich
wist te binden.
Het voormalige café De Posthoorn moet
plaats maken voor een nieuw bouwwerk.
De projectontwikkelaar heeft de wijziging
van het bestemmingsplan en de bouwvergunning reeds in zijn bezit. Het plan stuitte
op stevige bezwaren van de omwonenden.
Een van de bezwaren, die zij naar voren
hebben gebracht, luidt dat het gebouw niet
naar omvang en vorm past in zijn omgeving. Wat de uitkomst van de procedure zal
zijn, dat staat nog niet vast.
Voor het gebouw op de hoek van de Odulfstraat, voor hotel de Wijck en het café
De Posthoorn geldt, dat ook zij staan op
het snijpunt van zichtlijnen . Rondom
het plein in het hart van het dorp. Dat
vraagt bij eventuele vernieuwbouw grote
zorgvuldigheid van de projectontwikkelaar
en de ontwerper. Want de eenheid in verscheidenheid om het dorpsplein is gemakkelijk te verstoren Het is veel moeilijker om
die eenheid met een welontworpen bouwwerk te versterken.
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Op het snijpunt van de Relweg en de Dorpsduinen stond tot voor
kort een herenhuis. Het huis raakte in verval en viel onder de
hamer van de sloper. Het kan verkeren. Voor heel even lijkt het
dan of het oude dorp van vissers en boeren zijn plaats herneemt.
Lang zal het niet duren, wanr de eigenaar heeft bouwplannen. En
dan is het maar al te duidelijk hoe kritisch deze bouwplaats is. De
oude dorpsbebouwing van de Relweg, de nieuwe bebouwing van
de Dorpsduinen en de hoogbouw van de zorginstelling Heliomare
beheersen het beeld. Welk bouwwerk zal naar omvang, vorm en
stijl in die omgeving passen? De keus gaat tussen de aansluiting bij
Heliomare, aansluiting bij de dorpse huizen of het scheppen van
een overgang. Dezelfde vraag doet zich voor bij de Rijckerhof. De
projectontwikelaar lijkt in zijn schetsplannen te kiezen voor een
overgang tussen de Neeltje Snijdershof en een hoog pand aan de
Voorstraat. In het ontwerp zijn elementen van de Amsterdamse
School overgenomen. Die zijn wat vreemd aan het ‘corpus’ van
Wijk aan Zee, maar wel sterk verweven met de voorkeur van de
kopers op de woningmarkt.
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Het gebouw van de Oude Spar neemt in het
dorp een beeldbepalende plaats in. Net als bij
het gebouw op de hoek van de Voorstraat ligt
bij de Oude Spar het snijpunt van lange zichtlijnen. We kunnen het het niet vaak genoeg herhalen dit vraagt om de uiterste zorgvuldigheid
bij het ontwerp van de nieuwbouw.
Plannen voor de uitbreiding van het wooncentrum de Gouden Gunje met een steunpunt voor
de wijkzorg dreigen het karakter van het Franse
Pad ernstig te verstoren. Een gevelwand van
drie verdipeingen hoog, die zich uitstrekt over
vijftig meter, past slecht bij de maat en schaal
van dat belommerde straatje.
Ook op de hoek van de Zeecroft en het Julianaplein kunnen gemakkelijk moeilijkheden
ontstaan, als het ooit tot plannen komt om de
discotheek Xenon te vervangen met nieuwbouw.
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Rijckerthof
Hotel de Wijck
V. Voorstraat 6
Oude Spar
Dorpspleinlocaties
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Waar komt die eenheid in
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verscheidenheid vandaan?

D

e bouwgeschiedenis van Wijk aan Zee strekt zich uit over krap tien
eeuwen. Een heel ander verloop dan bij de wijken van de steden in
Nederland en de wijken van Beverwijk. Het is redelijk waarschijnlijk,
dat Wijk aan Zee kort na het begin van het tweede millennium een vaste
nederzetting werd: omstreeks 1050. De vorm van de zuidelijke duinen en de
loop van de stuifzanden in die tijd maken dat tijdperk aannemelijk. De sporen
van de ontwikkeling laten zich nog altijd herkennen aan het stratenpatroon en
de gebouwen langs de straten.
Fase I
Die loopt van 1050 tot 1880. Al die tijd is Wijk aan Zee een vissersdorp, waarin
opkomst en neergang zich laten gelden. Het dieptepunt ligt in de eerste helft van
de 19de eeuw. De kern van het dorp lag ten westen van de kerk aan weerszijden
van de Brink. Uit dit tijdvak is alleen de dorpskerk (± 1430) op het Julianaplein
nog overeind gebleven.
Fase II
Die fase loopt van 1880 tot 1920. Wijk aan Zee verandert in de zomerresidentie
van welgestelde families uit Amsterdam. Hun villa’s staan langs de Rijckert
Aertszweg, de Van Ogtropweg en langs de Julianaweg. Vrienden en kennissen
logeren in het statige Badhotel.
Fase III
Die fase loopt van 1920 tot 1955, het dorp groeit uit tot badplaats voor niet alleen
de rijken uit Amsterdam, maar ook voor de middenklasse. Het dorp breidt zich uit
langs de Voorstraat, de Verlengde Voorstraat, de Relweg, de Van Oldenborghweg
en de Julianaweg. De laatste uitbreiding in deze fase is de aanleg in 1953 van de
Zeecroft. Sindsdien bepalen de witte huizen in de stijl van de Delftse School het
aanzicht van het dorp.
Fase IV
Die fase loopt van 1955 tot 1990 en valt samen met de uitbreiding van het dorp
langs de Tappenbeckstraat, de Burgemeester Rothestraat, een deel van de Stetweg
en de Dorpsduinen. De eerste uitbreidingen zijn rechtlijnig en het zwaartepunt
ligt bij doelmatig.
Fase V
Bij de bouw van Zeevanck, de hoogbouw in het Paasdal en de aanleg van de
Neeltje Snijdershof komt er weer wat leven in het lijnenspel van straten en
woningen.
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Fase I van 1050 tot 1880

D

e stichters van Wijk aan Zee waren boeren en vissers
tegelijk. Het land bracht weinig op, maar voor de kust
lagen de rijkste visgronden van de Noordzee. Het vee
graasde in de duinen, vooral schapen en geiten en een enkele
koe. Onder invloed van het vee kreeg het zeedorpenlandschap
sinds de 11de eeuw zijn bijzondere kenmerken. De vraat, de
betreding en de bemesting gaven de grijze, kalkrijke duinen
rondom het dorp een bijzonder plantendek. Nu is alleen
rondom Wijk aan Zee het zeedorpenlandschap nog redelijk in
stand gebleven, overals elders is het versnipperd en bebouwd
geraakt. Het zeedorpenlandschap van Wijk aan Zee is daarom
niet alleen bijzonder maar ook nog eens zeldzaam. In feite:
buitengewoon bijzonder.
De eerste bewoners van Wijk aan Zee woonden in lange
hoeven. Het dak steunde op boomstammen en het was met
riet bedekt. De wanden bestonden uit een vlechtwerk van
twijgen, besmeerd met aarde en kalk. Alleen bodemonderzoek
kan nog sporen van deze hoeven aan het licht brengen. De
hoeven stonden verspreid ten westen van de kerk aan de voet
van het Vuurbaakduin en het Westerduin. Langs de Brink,
nu De Zwaanstraat, was de bebouwing meer aaneengesloten.
Dat beeld is op oude foto’s zelfs nog te zien. Een afbeelding
uit de 18de eeuw toont in volgorde het Gasthuis, het huis van
de schout en de pastorie van de predikant. Verderop in de rij
stond de herberg De Moriaan, die diende ook als vergaderzaal
van de schout en de schepenen, als zittingszaal van de lokale
rechtbank en als trouwzaal voor de dorpers van ‘paapse’
gezindte van 1581 tot 1795.
De eerste houten kapel zal snel vervangen zijn door een
tufstenen gebouw en in de 15de eeuw verrees dan de dorpskerk
in de stijl van de brabantse gotiek. Het schip van de kerk was
geen 15 meter zoals nu, maar bijna 30 meter. Daarachter
stonden dan nog een dwarsbeuk en het koor., dat een drieledige
afsluiting had. De lengte van de kerk besloeg in zijn geheel 50
meter. Het gemetselde gedeelte van de toren is 30 meter hoog.
Op de afbeelding zijn nog vier van de zeven muurdelen van
het oorspronkelijke kerkschip te zien. In het vierde muurdeel
(foto) bevond zich de ingang voor de mannen in de zuidgevel
en die voor de vrouwen in de noordgevel.
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In 1914 heeft men een van de oudste gebouwen van het dorp, het
Gasthuis voor oude mannen en vrouwen gesloopt. De geschiedenis
van de instelling gaat terug tot de 14de eeuw. Het zal zeker zo zijn, dat
bewoners veel geld hebben opgebracht voor de bouw van de kerk en het
gasthuis. Er ging in die tijd ook veel geld om in het welvarende dorp.
Maar bij de besteding van dat geld speelden het levensgevoel en het
doodsbesef zeker een rol. In die tijd was elke ziel slechts een ademtocht
of een hartslag verwijderd van de dood. Het hiernamaals was voor jong
en oud, voor rijk en arm bijna een dagelijkse werkelijkheid. De kerk
en haar dienaren deden er verder ook alles aan om de aandacht daarop
gericht te houden. Om verzekerd te zijn van een opneming in de hemel
na dit aardse bestaan, brachten de mensen grote offers aan de kerk. En
zo kreeg het dorp zijn kerk, die bepaald ruim bemeten was.
Oude afbeeldingen roepen de sfeer op van het dorp van weleer zoals
het daar lag in de luwte van de duinen. Veel herinnert daar nog aan,
vooral de hoge duinhellingen zelf, maar weinig bleef in stand. Alleen
de maat en schaal van het Franse Pad en de huizen erlangs, geven nog
een indruk van het verleden. Hier verschuilen de huisjes zich nog in
het groen in de zomer en hangen de boomtakken over de weg.
Vredig en stil, alsof het Franse Pad nooit anders gekend heeft. Maar
ooit was het pad een militair-tactische doorgang. Een verbinding
tussen de verdedigingslinie hoog op het Vuurbaakduin en het laatste
weerstandsgebied in het voorterrein. De linie en het Franse Pad
kwamen in het voorjaar van 1800 tot stand. Slechts enkele maanden
na de inval van de Russen en de Engelsen in het najaar van 1799. De
Fransen en Bataven wisten de aanval af te slaan en de vijand te keren
bij het Russenduin. Hemelsbreed niet meer dan een mijl ten noorden
van het Franse Pad. Maar voortaan waren de Fransen en Bataven
voorbereid. De verdedigingslinie kreeg als wapenspreuk mee: ‘Si vis
pacem, para bellum’.(Wie vrede wil, zij tot de oorlog bereid)
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Fase II van 1880 tot 1920

D

e villa Julia, het zomerverblijf van de familie Van Ogtrop
tussen 1880 en 1930. Het gebouw markeert als geen ander
de overgang van Wijk aan Zee van vissersdorp naar badplaats. Het huis heet inmiddels De Klughte en dient als hotel. Het
uiterlijk is niet zoveel veranderd:. Vrienden en bekenden van de
familie Van Ogtrop bouwden al spoedig hun zomerverblijven langs
de Rijckert Aertszweg, de Nieuwe Straatweg (nu Van Ogtropweg)
en de Trambaan (nu Julianaweg). De familie Van Ogtrop rekende de Amsterdamse notaris Waterschoot van der Gracht tot haar
vriendenkring. Die familie koos een stek op de hoek van de Van
Ogtropweg en de toenmalige Brink. Daar verrees de villa Maria, pal
naast de nieuw gegraven strandtoegang tussen het Vuurbaakduin
en het Hoge Duin. Korte tijd later bouwde een dochter van de familie het huis Santiago. Verderop kwamen nog twee villa’s te staan.
De Woeste Hoogte en het huidige hotel De Wijck.
Al deze bouwwerken waren het gevolg van een wandeling in de
Breesaap, iets ten zuiden van Wijk aan Zee tegen het eind van
de jaren zeventig van de 19de eeuw. De zakenman Heinrich
Tappenbeck zag de kerktoren van Wijk aan Zee tussen het Paasduin
en het Vuurbaakduin en hij besloot de het dorp te bezoeken. Kleine
oorzaak, grote gevolgen. Binnen enkele jaren had Tappenbeck
het dorp en het gemeentebestuur volledig naar zijn hand gezet.
Wijk aan Zee kreeg naam als een badplaats voor de Amsterdamse
bovenklasse.
Naar de bouwstijl hadden de nieuwe villa’s weinig gemeen. De
ene bouwheer koos voor de vrije landhuisstijl, de ander voor neorenaissance, weer een ander nam voorbeelden over uit België en
Duitsland, met veel open sierhoutwerk tegen de nok van de daken.
Bij alle verschillen viel een kenmerk toch vooral op. De huizen waren
allemaal voorzien van brede balkons en veranda’s. Op afbeeldingen
uit die tijd is dat goed te zien. Dan is er een foto die is gemaakt
vanaf de eerste verdieping van Rijckaerts, hoek Voorstraat-De
Zwaanstraat. Op die foto is te zien, dat de pensions en woonhuizen
de landhuisstijl overnemen. Ook zij hebben brede veranda’s en
balkons. Dat is niet alleen het geval op de voorgrond, waar Klein
Zwitserland een veranda met balkon heeft. Op de achtergrond
hebben de huizen aan de Verlengde Voorstraat die aanbouwen
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en uitbouwen ook. De foto laat verder nog zien, dat de Voorstraat aan de zijde van
de Zeecroft (dorpsweide) nog maar weinig bebouwd is en dat de bebouwing aan de
Verlengde Voorstraat ook nog onderbrekingen vertoont. Net als de Julianaweg zijn in
die tijd de Voorstraat, de Verlengde Voorstraat, de Relweg en de Van Oldeborghweg
weinig meer dan smalle stroken bebouwing op de grens van duingebied en de croft.
Aan het noordelijke eind van de Voorstraat staat sinds 1912 café De Zon. Ook aan dat
gebouw vallen de veranda en het balkon op. Nog kortgeleden heeft de eigenaar een deel
van de gevel teruggebracht in de oude staat.
De bloeitijd van Wijk aan Zee als chique badplaats voor de bovenklasse van Amsterdam
houdt redelijk lang aan. In dat tijdperk is het dorp grondig van uiterlijk veranderd. De
bebouwing neemt naar verhouding sterk toe, grote villa’s op markante plekken gaan
het dorpsbeeld versterken en de landhuisstijl vindt bij villabouwers, pensionhouders en
huislieden algemene ingang. Bij alle verscheidenheid van vormen en stijlen, blijft een
merkwaardige eenheid behouden. Geen van de nieuwe gebouwen is zo overheersend,
dat het zijn omgeving overstemt. De verscheidenheid blijft zo een bijzonder kenmerk
van de bouwkundige eenheid van het dorp. De delen schikken zich nar het geheel.
Helaas heeft Wijk aan Zee een uitzondering gekend. Het Badhotel heeft met zijn
overweldigende omvang van 1881 tot 1981 wel de dorpskern overheerst. En dat kwam
het dorpschoon van Wijk aan Zee allerminst ten goede.
Op de afbeelding van de oude dorpskern staat aan de rechterkant het woonhuis met
bakkerswinkel van J. Dobber. Het is het rechterdeel van een dubbel woonhuis. Dit
woonhuis is het enige voorbeeld in het dorp van de Jugendstil. Deze bouwstijl maakte
vooral in Belgie en Oostenrijk grote opgang. De bouwmeesters maakten gebruik van
ornamenten, die waren otleend aan ranken en twijgen. Soms tot in het zeer uitbundige
toe. Dit woonhuis aan het Juliananplein is zuiver in de leer, maar tamelijk ingetogen in
de uiting daarvan.
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Fase III van 1920 tot 1955

36

D

e Relweg is een van de weinige
straten in Wijk aan Zee, die
nauwelijks veranderd is in de
laatste vijftig jaar. Aanpassingen zijn
er wel geweest, maar steeds waren
ze zo subtiel en zo harmonisch dat ze
niet opvallen. Alleen een nauwkeurige
vergelijking met oude afbeeldingen
brengt de veranderingen aan het licht.
Ook in deze straat overheerst geen enkel
bouwwerk zijn omgeving. Alles voegt
zich, hoe verschillend van bouwstijl de
huizen soms ook zijn, ze voegen zich toch
naar het geheel. Van buiten zijn de huizen
zichzelf gebleven en hebben ze alle
bewegingen in de architectuur overleefd.
Van binnen hebben de bewoners hun
huizen moeiteloos aangepast aan de
wooneisen van de moderne tijd.
Het grootste deel van de huizen aan de
Relweg en aan straten, die daarmee te
vergelijken zijn, danken hun bestaan
aan de toenemende welvaart. Vooral in
de jaren twintig van de vorige eeuw. Na
de stedelijke bovenklasse wist nu ook de
middenklasse van Amsterdam de weg te
vinden naar Wijk aan Zee. Men huurde
voor enkele weken of zelfs maanden
een huis. De eigenaar en zijn familie
woonden zo lang in het zomerhuis, dat op
het achtererf stond. Wat opvalt, dat is dat
lang niet alle woningen langs de Relweg
een balkon of veranda hebben. De stand
ten opzichte van de zon, maakte dat ook
minder nodig. De as van de huizen loopt
overwegend van west naar oost. Dat ligt
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aan de kromming van de Relweg.
In de oorlogsjaren heersten stilstand en
schaarste. Al vroeg moest het grootste
deel van de bevolking evacueren. Na de
oorlog kwam de opleving maar traag op
gang. Het duurde zeven jaar voor het eerste
bouwproject van de grond kwam. Tussen
de Voorstraat en de dorpsweide kwam een
nieuwe straat: de Zeecroft. Aan die straat
bouwde een spaarfonds van gemeenten deze
woningen. In de geest van de tijd ontwierp de
architect de huizen in de stijl van de Delftse
School, maar met een gevelindeling, typisch
voor de jaren ‘50. De Delftse School g in
de architectuur had al voor de oorlog gezocht
naar ‘vaste beginselen ’ in de bouwkunst.
Beginselen, die los stonden van de tijd en
de waan van de dag. Maar die wel in vaste
verbinding stonden met bepaalde gebieden,
gewoonten en met bepaalde werkzaamheden.
Sinds de typische kusthuizen aan de Zeecroft
staan, bepalen zij het dorpsaanzicht. En ook
zij voegen zich moeiteloos in het geheel van
het dorp en geven zij het dorpse van het dorp
wat meer nadruk.
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Fase IV en V van 1955 tot 20
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D

e doorzonwoning breekt door in de
jaren zestig van de vorige eeuw. De
vraag op de woningmarkt is groot,
het aanbod beperkt. Dat heeft zijn gevolgen
voor de woningen, die op de markt komen.
Vaak zijn het niet meer dan begevelde
binnenruimten met grote openingen in de
buitenmuren. De woningen rijen zich aaneen
in straten, die al even rechtlijnig zijn als
de huizen zelf. Het enige dat de woningen
onderscheidt van een werkplaats of een loods
is het schuine pannendak.
De Tappenbeckstraat, de Burgemeester
Rothéstraat, de Dorpsduinen en het
zuidelijk deel van de Stetweg zetten zich
nauwelijks af tegen het ‘corpus’ van het
oude dorp. Wel stellen zij tegenover de
eenheid in verscheidenheid de triomf van
de bureaucratische middelmaat. Op zoveel
rechtlijnigheid en spartaanse eenvoud komt
een tegenbeweging, zodra de welvaart van het
land en die van Wijk aan Zee het toelaten.
De kopers op de woningmarkt willen, dat de
straten een meer geschakeerd beeld tonen. De
huizen moeten meer eigenheid uitdragen en
beter aansluiten bij de maat en de schaal van
het dorp. En dat niet om redenen van mooi
of lelijk, maar omdat men de maat en schaal
van het dorp voor menselijker houdt dan de
schaal van de stad. In Wijk aan Zee zijn van
die retro-vernieuwing treffende voorbeelden
aan te wijzen.
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Zo staan de appartementen van het Paasdal
in wisselende hoogten gestapeld rondom een
binnenplein. De gevels stulpen uit en springen in,
vooral aan de buitenkant van het complex.
De Neeltje Snijdershof heeft een sterkere eenheid
van vorm. Maar daar staat het gebruik van witte
gevelplanken tegenover en een meer speels verloop
van de straat , namelijk een Y-vorm. Bovendien
voegt het complex zich haast ongemerkt naar de
helling van het Westerduin.
Ook het huurwoningencomplex Zeevanck op de
plaats van de oude dorpskern heeft een sterke wisseling van vormen. Dakhoogten verspringen soms
meer dan een halve verdieping en ook hier stulpen
gevels uit en springen zij in. Balkons die over de
volle gevelhoogte uitkragen, geven de gevelwanden
nog wat meer beweging mee.
Aan het eind van het tijdvak komt aan de oostzijde
van het Julianaplein een nieuwe ontwikkeling op
gang. Projectontwikkelaar Eureka brengt een ‘bunker’ -ontwerp in omloop. Dat plan valt in het dorp
buitengewoon slecht. Zo slecht, dat Eureka het plan
uiteindelijk verwerpt en in overleg met de Dorpsraad tot een nieuwe aanpak komt. Het wooncomplex ‘Villa Belinfante’ ontleent in de belijning van
zijn gevels en de raampartijen veel aan zijn onmiddellijke omgeving. Eén element is zeker ontleend
aan de archieven. Het middendeel van de gevel
toont een sprekende gelijkenis met de westgevel van
het Badhotel dat ooit aan de Gasthuisstraat heeft
gestaan.
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