
Publicaties M. van Dam 

Hof van Holland Noordwijk 

Ontwikkelingsmaatschappij Hof van Holland vof 
18 juni 2016 

De geschiedenis van het roemruchte horeca etablissement Hof van Holland in Noordwijk-Binnen. Het 
hoofdstuk over de bouw- en gebruiksgeschiedenis werd door Harrie Salman en Michel van Dam 
beschreven. 
 

Blauwdotter. Nummer 177. Zomer 2016 

Genootschap Oud Noordwijk 
18 juni 2016 

Artikel over bouwhistorische strandvondsten en de, tot nu toe, onbekende architect van Hotel 
Hollander dat in Noordwijk aan Zee stond. Na archief onderzoek bleek dat het ontwerp in 1910 door 
architect Henk Jesse werd geleverd. 

 

Radius en Hooglandse Kerkgracht 32. Een geschiedenis 

Stichting Radius, Leiden 
5 januari 2016 

Het verhaal van Stichting Radius en het historische pand waarin de stichting gevestigd is. 
Aanleiding vormde het vertrek van Aad Janson die 40 jaar voor de stichting gewerkt heeft. 
 

Statig dwarshuis aan Voorstraat 111 

De Oude Dorpskern Noordwijk 
15 december 2015 

Artikel in Kernpunten, het periodiek van Stichting de Oude Dorpskern waarin in vogelvlucht de bouw- 
en bewoningsgeschiedenis van het pand Voorstraat 111 wordt beschreven. 
http://deoudedorpskernnoordwijk.nl/wp-content/uploads/2016/02/Kernpunten89-1.pdf 

Voorstraat 48, een markant huis met een lange historie 

De Oude Dorpskern Noordwijk 
1 mei 2015 

Artikel in Kernpunten, het periodiek van Stichting de Oude Dorpskern, over de bouw- en 
bewoningsgeschiedenis van het pand Voorstraat 48 in Noordwijk-Binnen. 
http://www.deoudedorpskernnoordwijk.nl/wp-content/uploads/2016/03/Kernpunten-editie-88.pdf 
 
 

Boerderij Pickéstraat 7, Noordwijk 

2015 

De Oude Dorpskern Noordwijk 
Artikel over de boerderij aan de Pickéstraat 7 te Noordwijk-Binnen. Een onopvallend gebouw, maar 
wel met een laat zestiende-eeuwse kern. Periodiek van de Vereniging De Oude Dorpskern Noordwijk: 
Kernpunten. Gratis te lezen en te downloaden: 
www.deoudedorpskern.nl/userfiles/publicaties/8_kernpunten_editie_86.pdf 

  



Gebouw Sartorius, Doelensteeg 1 Noordwijk 

2014 

De Oude Dorpskern Noordwijk 
Artikel over het laat negentiende-eeuwse schoolgebouw op de hoek van de Doelensteeg en de 
Voorstraat in Noordwijk-Binnen. Het pand werd verbouwd, en een laat vijftiende-eeuwse kelder 
kwam te voorschijn. Periodiek van de Vereniging De Oude Dorpskern Noordwijk: Kernpunten. Gratis 
te lezen en te downloaden: 
www.deoudedorpskern.nl/userfiles/publicaties/8_kernpunten_editie_86.pdf 

 

De gemeentelijke gasfabriek van Noordwijk-Binnen 

Alliander 
30 april 2014 

Een boekje over de opkomst en neergang van de gemeentelijke gasfabriek in Noordwijk-Binnen 
(1903-1946). 

 

Bijzondere bevindingen in Noordwijk 

Stichting Bouwhistorie Nederland, Nieuwsbrief 57 
1 december 2014 

Artikel over recent onderzoek in Noordwijk. 
http://www.bouwhistorie.nl/sites/default/files/nieuwsbrieven/SBNNieuwsbrief57november2014.pdf 

 

Schipperen met Ruimte 

De Blauwdotter, nummer 171 
1 december 2014 

Ledenblad van Genootschap Oud Noordwijk. 
Artikel over het gebruik van zolders en uitbreidingen van (winkel)huizen in relatie met de 
badplaatsontwikkeling. 

 
Meestoof De Nijverheid, Kapelle 

Stichting Bouwhistorie Nederland, Nieuwsbrief 55. 
2013 

Artikel over één van de laatste meekrapstoven in Zeeland. 
Meestoven waren fabrieksgebouwen waar de wortels van de meekrapplat werden verwerkt tot 
poeder. Dit poeder vormde de basis voor kleurstoffen die met name in de textielindustrie werden 
gebruikt. Veranderingen binnen het productieproces zorgden ervoor dat de industrie, en dus de 
meestoven, in Zeeland verdwenen. 
http://www.bouwhistorie.nl/sites/default/files/nieuwsbrieven/SBNNieuwsbrief55nov2013.pdf 

  



Dertig jaar Gat van Palace. Het verhaal van het hotel, het plein en de plannen 

Stichting Geschiedschrijving Noordwijk / Art Noordwijk 
2013 

Het plein "Gat van Palace" is een wonderlijk plein in Noordwijk aan Zee. Van 1912 tot 1978 stond op 
deze plaats een groot, luxe hotel. In 1978 brande het af, waarna het in 1981 werd gesloopt. Twee 
jaar later werd het terrein betegeld. Het meteen gebruikt door de bewoners als ontmoetingsplaats. 
Er zijn veel plannen to herontwikkeling geweest die alle niet werden doorgevoerd. In 2013... 

 

De Klei in Noordwijk, een wandeling door 500 jaar geschiedenis 

Museum Veldzicht 
2012 

De auteurs Harrie Salman en Michel van Dam maken in hun boek een historische wandeling door de 
Klei. Het boek beschrijft de historie van dit gebied tussen Noordwijk en Rijnsburg over een periode 
van meer dan vijf eeuwen en dan met name de boerderijen die daar van oudsher staan en gestaan 
hebben. 
 
Aan zee en op de geest 

Stichting Geschiedschrijving Noordwijk 
2011 

Bouw- en architectuurhistorische bijdrage aan het nieuwe standaardwerk over de geschiedenis van 
Noordwijk  

 

"Waar zooiets al niet kan terechtkomen!" 

Jaarboek 10, Monumenten & Archeologie Amsterdam. Uitgeverij Lubberhuizen 
2011 

Artikel over "Oud Holland", een houten huisje van de Tentoonstelling van Voedingsmiddelen (1887) 
dat na afloop van de tentoonstelling naar Noordwijk aan Zee werd verplaatst, en in gebruik werd 
genomen als dependance van hotel Huis ter Duin. 

 

Dossier: Binnen bij... 

Stichting De Oude Dorpskern Noordwijk 
2011 

Jubileumboek, 25 jaar Stichting De Oude Dorpskern. Verhalen over inwoners van Noordwijk-Binnen 
en/of hun huizen.  
 

Hoofdstraat 77 

Genootschap Oud Noordwijk 
10 oktober 2011 

Hoofdstraat 77, Noordwijk 
Artikel over Hoofdstraat 77 en de voorganger van dit pand. 
In: De Blauwdottter. Periodiek van het Genootschap Oud Noordwijk. Nummer 160, herfst 2011 

  



Hausbau in Holland 

Jonas Verlag 
2010 

Jaarboek 61 Arbeitskreis für Hausforschung.  
Artikel over het water in Amsterdam en uitpandige gootstenen. 

 

Gemeenschappelijke uitpandige gootstenen in Amsterdam 

Jaarboek 9, Monumenten & Archeologie Amsterdam. Uitgeverij Lubberhuizen 
2010 

Artikel over gemeenschappelijke, uitpandige gootstenen in Amsterdam. 
 

Een juweel van een speelhuisje 

Stichting Bouwhistorie Nederland, Nieuwsbrief 
2009 

Het verhaal van een achttiende eeuw speelhuisje aan de Zoeterwoudse singel in Leiden. 
http://www.bouwhistorie.nl/sites/default/files/nieuwsbrieven/SBNNieuwsbrief46mei2009small.pdf 

 

Scheepshout, hergebruikt als bouwmateriaal in Noordwijk aan Zee 

Stichting Bouwhistorie Nederland, Nieuwsbrief 
2008 

Artikel over het hergebruik van scheepshout, veelal van afgedankte bomschuiten, in Noordwijk aan 
Zee. Na circa 15 jaar was een bomschuit "opgebruikt" waarna het schip per opbod werd verkocht. 
Het hout werd hergebruikt in balklagen en kapconstructies, erfafscheidingen of om graven mee te 
repareren. Hout dat echt onbruikbaar was al bouwmateriaal werd opgestookt. 
http://www.bouwhistorie.nl/sites/default/files/nieuwsbrieven/SBNNieuwsbrief44mei2008small.pdf 
 

Bouwmaterialen en afvalcontainers 

Stichting Bouwhistorie Nederland, Nieuwsbrief 
2006 

Artikeltje over de vondst van vijftiende-eeuwse balken in een bouwafvalcontainer in de Voorstraat te 

Noordwijk. 

http://www.bouwhistorie.nl/sites/default/files/nieuwsbrieven/SBNNieuwsbrief41december2006.pdf 

 

Verborgen schatten achter de gevels van de dorpskern 

Stichting De Oude Dorpskern Noordwijk 
2006 

Artikel over bouwhistorisch onderzoek in het algemeen en in Noordwijk in het bijzonder.  

http://deoudedorpskernnoordwijk.nl/wp-content/uploads/2016/04/8_69_kp_def-1.pdf 


