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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
De algemene begraafplaats van Noordwijk is in 1829 aangelegd door aannemer Timotheus van Paddenburg uit
Warmond naar een ontwerp van Salomon van der Paauw, stadsarchitect van Leiden.
In 1931 werd de begraafplaats aan de noord- en westzijde uitgebreid met terrassen in de duinen.
Omschrijving
Het oudste gedeelte van de begraafplaats bestaat uit een ommuurd nagenoeg vierkant terrein met één rechte
hoofdas (noord-zuid). In de duinen aan de noord- en westzijde gemetselde terrassen Vanaf het toegangshek loopt in
noordelijke richting een door bomen geflankeerd grindpad met een dwarsas in westelijke richting. De paden geven
toegang tot de trappen die de terrassen ontsluiten. Het muurwerk en de trappen van de terrassen zijn uitgevoerd in
rode baksteen, de optredes zijn afgedekt met vierkante rode tegels. In het midden van de westelijke terrassen een
halfronde gemetselde trap.
Waardering

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 17 mei 2021

Pagina: 1 / 2

De eenvoudige vroeg negentiende-eeuwse aanleg van de Noordwijkse begraafplaats is, in combinatie met de
specifieke terrassen uit 1931, van algemeen belang wegens cultuur- en (tuin)architectuurhistorische waarde
vanwege de zeldzaamheid en de redelijke mate van gaafheid.
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