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MONUMENTEEL

Nieuwsbrief
Met deze nieuwsbrief willen we eigenaren van monumenten in Beverwijk, Heemskerk en Velsen en andere belangstel-
lenden informeren over actuele zaken rond monumenten, archeologie en cultuurhistorie. In het kader van de regionale 
samenwerking wordt Monumenteel in IJmondiaal verband uitgebracht.

Erfgoedwethouders: een kennismaking
Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hebben de drie IJmondgemeenten een andere wethouder voor het vak-
gebied monumenten en archeologie gekregen. Een mooie gelegenheid om deze wethouders kort voor te stellen en te 
vragen naar hun favoriete monument binnen de gemeente.

Forteiland IJmuiden

Sint Agnesplantsoen Heemskerk

Museum Kennemerland Beverwijk
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‘Mijn favoriete monument is beslist Museum Kennemerland’

Gemeente Beverwijk

Naam: Hanneke Niele-Goos

Functie: wethouder sinds 2018

 ‘Ik kom iedere dag langs museum Kennemerland en geniet van de knusse uitstraling. Het pand ligt ook bijzonder 
mooi tegenover park en Huize Westerhout. Ik ben geboren in IJmuiden, op de Wilhelminakade en zo’n 40 jaar geleden 
‘geëmigreerd’ naar de andere kant van het kanaal. Ik woon nu in een oude tuinderswoning, die dateert uit circa 1900. 
Deze woning hebben we jarenlang verbouwd, met als doel de uitstraling van vroeger te behouden. Sinds ik wethouder 
ben, ben ik mij er pas van bewust hoeveel moois wij in onze gemeente hebben. Als ik nu door de stad fiets kan ik daar 
ook erg van genieten. De komende jaren gaan we proberen om ons erfgoed voor iedereen toegankelijk in beeld te  
brengen. Binnenkort zal hier meer bekend over gemaakt worden. Daarnaast is het de bedoeling om in het voorjaar  
bewoonde monumenten open te stellen voor publiek. Ook later meer hierover.’

Museum Kennemerland

Gemeente  Heemskerk

Naam: Aad Schoorl

Functie: wethouder sinds 2014, vanaf 2018 

monumenten en archeologie in portefeuille

‘Vroeger,  dat zijn voor mij de huisjes van Sint Agnes’
Aad Schoorl heeft geen moeite om herinneringen op te halen aan zijn jeugd in Heemskerk. ‘In 1965, ik was toen een 
kleuter, woonden we in de Antonio Morsstraat. Ik zat op de Pius X kleuterschool in de Bilderdijkstraat. En net als 
zoveel kinderen liep ik zelf naar school. Ik weet nog precies de weg. Eerst langs de smederij van Adrichem. Daar zag 
ik het vuur oplaaien en was de smid aan het werk. Van warm naar koud, want daarna kwam ik langs de ijssalon van 
Verdonk. In de Maerten van Heemskerckstraat, waar nu de supermarkt is, was toen een benzinestation, waar ik zag 
hoe de auto’s weer volgetankt werden. Daarna liep ik door naar mijn nog steeds favoriete plek in Heemskerk: het Sint 
Agnesplantsoen. En tenslotte kwam ik bij de kleuterschool. Wat het Agnesplantsoen voor mij zo bijzonder maakt is 
de schaal, denk ik. Het zijn kleine, schattige huisjes en het geeft meteen een omsloten, veilig en gezellig gevoel. Het is 
een minidorpje midden in het dorp. Bovendien was er vlakbij, aan de Maerelaan, het winkeltje van Duin, waar ze speel-
goedauto’s verkochten. Dat was voor mij, als klein jochie, iets magisch. Nog steeds heb ik op mijn werkkamer een ver-
zameling auto’s – op schaal gemaakt – waar ik aan gehecht ben. Het Sint Agnesplantsoen zit, net als Heemskerk, voor 
altijd in mijn hart.’

Het museum is gevestigd in het voormalige gemeentehuis van de 
gemeente Wijk aan Zee en Duin en dateert uit 1908. Sinds 1991 is het 
Museum Kennemerland in het pand gevestigd. Het pand is van alge-
meen belang vanwege architectuur- en cultuurhistorische waarde en 
vanwege de beeldbepalende ligging aan het Westerhoutplein.  
Op 9 september 2016 is het nieuwe Huis van Geschiedenis aan het 
Westerhoutplein geopend. De twee samenwerkende organisaties 
het Museum Kennemerland en het Historisch Genootschap Midden 
Kennemerland zijn sindsdien gevestigd in het verbouwde, uitgebreide 
en vernieuwde museum. Meer informatie is te vinden op  
www.museumkennemerland.nl en www.hgmk.nl.
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Sint Agnesplantsoen

Gemeente Velsen

Naam: Jeroen Verwoort

Functie: wethouder sinds 2018

‘Dat de Romeinen in Velsen hebben gewoond is natuurlijk heel bijzonder’
Als geboren IJmuidenaar heeft Jeroen Verwoort een bijzondere interesse voor de monumenten en archeologie bin-
nen de gemeente. ‘Als jongetje liep ik op weg naar school langs het gemeentehuis. Toen kon ik niet weten dat ik later in 
het rijksmonument van architect Dudok een kamer als wethouder zou betrekken. Tijdens mijn middelbare schooltijd 
is mijn liefde voor de geschiedenis verder opgebloeid en leerde ik veel over de Romeinse oudheid. Hoe bijzonder is 
het dan te weten dat binnen Velsen twee Romeinse havenforten zijn gebouwd, aan de rand van het Oer-IJ. Dat ik nu 
als wethouder in mijn takenpakket ook monumenten en archeologie heb, zie ik als een bonus. Het tastbaar maken van 
de historie is een prioriteit; onbekend maakt onbemind. Erfgoed vormt een belangrijk element voor de identiteit van 
Velsen. De gemeente Velsen is zeer divers en dat geldt ook voor de vele monumenten die er te vinden zijn. Tijdens ver-
schillende publieksdagen blijkt dat iedere keer opnieuw.  Zo was de Ruïne van Brederode tijdens de afgelopen Arche-
ologiedagen weer een enorme publiekstrekker. En tijdens de Open Monumentendag werden monumenten goed be-
zocht. Maar ook buiten deze speciale dagen genieten inwoners en toeristen van ons culturele erfgoed. Een fietstocht of 
wandeling langs de buitenplaatsen, een bezoek aan het beschermde dorpsgezicht Oud Velsen of de molen De Zandhaas; 
er is veel te zien en te doen in Velsen. Daarom is een keuze voor een favoriet monument uit deze grote hoeveelheid en 
diversiteit niet eenvoudig. Als ik echt moet kiezen dan wordt dat het Forteiland. Een intrigerende plek en niet voor 
niets als werelderfgoed gewaardeerd.’

Forteiland
De aanleg van het Noordzeekanaal (1865-1876) vormde voor de Stelling van 
Amsterdam een groot probleem, omdat het kanaal de verdedigingslinie  
rondom Amsterdam doorkruiste. Als de vijand de sluizen in handen zou 
krijgen, dan had deze daarmee in één klap een vrije doorvaart. Om dit te 
voorkomen werd tussen 1880 en 1887 het Fort IJmuiden gebouwd als  
strategisch onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Met de aanleg van de 
Noordersluis in 1929 kwam het fort op een eiland te liggen. In de Tweede 
Wereldoorlog breidde de Duitse bezetter het uit met een reeks bunkers. Na 
de oorlog verloor het fort zijn militaire betekenis en werd in 1967 voor twee-

derde afgegraven om ruimte te maken voor de scheepvaart. Meer informatie over monumenten in Velsen is te vinden 
op www.velsen.nl/vrije-tijd/cultuur/monumenten.

Het complex Sint Agnesplantsoen ligt in de dorpskern van Heemskerk. 
Het bestaat uit 18 seniorenwoningen die in blokjes van twee of vier zijn 
gesitueerd rondom een plantsoen. Boven de huisjes uit zijn de kerkto-
rens van de Nederlands Hervormde Kerk en de Sint Laurentiuskerk te 
zien. Het complex is in 1952 gebouwd in opdracht van de Sint Agnes-
stichting. De stichtingssteen links beneden in de voorgevel van num-
mer 24 herinnert daaraan met het opschrift: Eerste steen gelegd door de 
edelachtbare heer H. Nielen, Burgemeester van Heemskerk, 12 november 
1952. Het ontwerp in traditionele, ambachtelijke stijl, is van de hand van 
gemeentearchitect N.P. Steenstra die bestuurslid was van de Sint Agnes-

stichting. Met de realisatie van het complex werd de katholieke ‘enclave’ van kerk, pastorie, klooster, kerkhof, scholen 
en ziekeninrichting verder versterkt. Sinds 2009 staat het ensemble op de gemeentelijk monumentenlijst. Meer infor-
matie over monumenten in Heemskerk is te vinden op www.heemskerk.nl/erfgoedregister.
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Kleur geeft karakter
Schilderwerk van gevels, kozijnen en deuren geven een straat kleur. De kleur van het schilderwerk is daarom een be-
langrijk element in de ervaring van de omgeving. Halverwege de vorige eeuw hanteerde men een vrij vast kleurenpa-
let voor erfgoed. Zo werden deuren, luiken en raamhout van panden vaak in het zogenaamde ‘monumentengroen’ en 
kozijnen in wit of Bentheim (zandsteenkleur) geschilderd. Dit nogal eenduidige kleurbeeld levert vaak een eentonig 
straatbeeld op, zoals deels nog is terug te zien in het beschermd dorpsgezicht Oud-Velsen. Sinds de jaren ’80 van de 
vorige eeuw is dankzij kleurhistorisch onderzoek steeds duidelijker geworden dat het verleden, zeker van voor de 19de 

eeuw, veel kleuriger was dan lang gedacht. Ook waren er lokaal zeer veel nuances of zelfs grote verschillen in kleurge-
bruik. Elk gebouw heeft zijn eigen kleurgeschiedenis, zowel wat betreft het exterieur als het interieur. De kleuren 
weerspiegelen meestal een bepaalde periode en de toen heersende smaak; zij zijn een belangrijk onderdeel van de 
geschiedenis van het gebouw en geven het monument karakter. Bij monumentale panden is onderzoek naar de oor-
spronkelijke, historische kleurlagen steeds gebruikelijker. Bij zo’n kleuronderzoek wordt laag voor laag de verflaag 
afgekrabd, waarna de oorspronkelijke kleur ten slotte overblijft (het zogenaamde kleurentrapje). Hieruit blijkt vaak 
dat een monument in de loop der tijden veel verschillende kleuren heeft gekend en dat de originele schoonheid van 
het ontwerp versluierd is geraakt door latere veranderingen. De architectuur wordt meer sprekend door nuancering in 
het kleurgebruik te brengen en geeft een pand een eigen identiteit. In de gemeente Velsen is een aantal panden weer in 
historische kleuren geschilderd. Niet in alle gevallen was hier nog terug te vinden wat de oorspronkelijke kleuren zijn 
geweest. In dat geval is teruggegrepen op kleuren die in de bouwtijd van het pand gebruikelijk waren.

Torenstraat 4 Velsen-Zuid
Torenstraat 4 is een rijksmonumentaal woonhuis uit 1630. Tijdens de restauratie in de 
jaren ’60 van de vorige eeuw is het schilderwerk, net als andere panden in Oud-Velsen, 
geschilderd in het toen gebruikelijke monumentengroen en wit. De huidige eigenaar wilde 
een deel van de kleuren aanpassen aan de huidige opvattingen over kleurgebruik in de 17de 

eeuw. Kleuronderzoek was niet meer mogelijk, omdat tijdens restauraties het houtwerk 
was vervangen en er geen originele verflagen meer te vinden waren. De kleurkeuze is ge-
baseerd op het kleurgebruik in Amsterdam in die tijd. Gezien het feit dat Amsterdamse 
kooplieden en regenten in die tijd de buitenplaatsen in de buurt bewoonden, is het aanne-
melijk dat er ook op kleurgebied uitwisseling plaatsvond. Op basis hiervan is de kleur van 
de raamroeden gewijzigd van monumentengroen naar monumentenwit en de kleur van de 
kozijnen naar Bentheim. 

Zuiderdorpstraat 4 Velsen-Zuid
De woning aan Zuiderdorpstraat 4 stond eerder aan de Torenstraat. Van-
wege de kanaalverbreding is het afgebroken en in 1968 op deze locatie 
weer opgebouwd met gebruik van de historische materialen. De oorspron-
kelijke datering van het huis ligt tussen 1751 en 1762. Het is aangewezen 
als rijksmonument. Vanaf halverwege de 17de tot eind 18de eeuw werden 
de roeden en de rest van het raamhout aan de buitenzijde meestal in 
loodwit geschilderd. De kozijnen werden in het midden van de 18de eeuw 
buiten meestal afgewerkt in Bentheim of olijfkleurig, blauw- of groengrijs. 
Buitenluiken kregen aan de zijde die in gesloten toestand naar het in-
terieur waren gekeerd meestal de overheersende kleur van het desbetref-
fende interieur. In de late 17de en tot de eerste helft van de 18de eeuw was dit vaak een variant van ‘Engels rood’. Voor dit 
pand is gekozen voor de kleuren loodwit, Bentheim en Engels rood omdat deze in die bouwtijd gebruikelijk waren.
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Driehuizerkerkweg 12 Driehuis
Aan de Driehuizerkerkweg 12 ligt het gemeentelijk monument De Huif, een ontwerp van architect Christiaan Bartels 
uit 1922. Door middel van kleurhistorisch onderzoek is gezocht naar kleuren die beter bij het huis passen qua bouw-
periode, bouwstijl en omgeving. De Huif is in 1922 gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School. Het vrijstaande 
huis heeft een zeer karakteristieke kapvorm en veel decoratief houtwerk. Het bestaande kleurbeeld was ontstaan in 
opdracht van de vorige eigenaars. Het houtwerk was rondom geschilderd in de contrasterende kleuren donkerrood en 
crème. Kleurhistorisch onderzoek was lastig omdat bleek dat de originele verflagen op de meeste plaatsen verdwenen 
waren door grondig schuurwerk. Wel werden op twee muurankers en op de plek naast de voordeur,  waar vroeger een 
bankje heeft gezeten,  twee kleuren groen gevonden: een donkere en een lichtere (olijf )groen. Mede op basis van deze 
twee groentinten is een kleuradvies gegeven en is het pand geschilderd in Hollands groen, Kopergroen, Mergelgeel 
licht en Oranjebruin. Dit levert een expressionistisch kleurbeeld op, passend bij de bouwtijd en het karakter van de 
woning.
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Publicaties

Door staal gedreven – van Hoogovens tot Tata Steel 
1918-2018, B. Bouwens e.a., 2018 
Hoe overleef je als onderneming in een wereldeconomie die voortdurend 
in beweging is? Die vraag staat centraal in dit jubileumboek, waarbij het 
accent ligt op de periode van na 1990. Van een klein bedrijf is Tata Steel in 
IJmuiden in 100 jaar tijd uitgegroeid tot een ware wereld van staal. Op het 
terrein van 750 ha staan tientallen fabrieken en installaties, verbonden door 
100 kilometer spoor, 80 kilometer weg en 55 kilometer transportbanden. 
Tata Steel produceert jaarlijks zo’n 7 miljoen ton staal, dat wordt verscheept 
naar klanten over de hele wereld. Het boek heeft drie centrale thema’s.  
Strategie en concurrentie beschrijft de wijze waarop het staalbedrijf zich 
een prominente plaats heeft verworven op de internationale staalmarkt. 
Het tweede thema is technologie en innovatie. Het laatste thema, mensen 
en machten, beschrijft de vele personen en instellingen die betrokken waren 
bij de ontwikkeling van het staalbedrijf. De relatie tussen de uitbreiding van 
het bedrijf en de ontwikkeling van de omgeving wordt apart belicht, voorzien 
van kaarten die de geografische en demografische veranderingen laten zien. 
‘Door staal gedreven’ vertelt het spannende verhaal van een bedrijf dat na 
honderd jaar nog steeds tot de boegbeelden van de Nederlandse industrie 
behoort. Prijs € 34,95.

Monumenten van IJmuiden, M. Mulder, 2018
De afgelopen jaren maakte Marcel Mulder foto’s van de vele monementen 
en andere bijzondere locaties in IJmuiden. Dit deed hij vanuit zijn inter-
esse voor de architectuur en historie van zijn geboorteplaats IJmuiden. Nu 
zijn de foto’s gebundeld in een (foto) boek. De begeleidende teksten zijn van 
Gerard Lemmers, kunsthistoricus en voormalig conservator en museumdi-
recteur. Het boek is te koop bij The Read Shop in IJmuiden en kost € 16,50. 
Het boek is in beperkte oplage verschenen.

Atlas van het Oer-IJ-gebied, Stichting  
Oer-IJ, 2018
Binnenkort verschijnt de ‘Atlas van het Oer-IJ gebied’. Een omvangrijk en 
rijk geïllustreerd boek over het ‘verborgen’ landschap in de driehoek  
Haarlem, Zaanstad, Alkmaar.  Het Oer-IJ was een grillige noordelijke tak van 
de Rijn, die tot aan het begin van de jaartelling bij Castricum in zee uitmond-
de. In het landschap is daar tot op de dag van vandaag nog veel van terug te 
zien. Over de boeiende ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van zuidelijk 
Noord-Holland is nu voor het eerst een boek gemaakt. Een keur van deskun-
digen op het terrein van aardkunde, archeologie, geologie, geschiedenis en 
natuur hebben prettig leesbare verhalen geschreven, geïllustreerd met foto’s 
en historisch kaartmateriaal. Maar de uitgave is veel meer dan een biografie 
van het gebied. Ook aan de bedreigingen en kansen voor de toekomst wordt 
een hoofdstuk gewijd. Op 22 november krijgt de Commissaris van de  
Koning in Noord-Holland het eerste exemplaar overhandigd. Het boek zal  
€ 39,95 gaan kosten, maar kan nu al op www.oerij.eu met  
voorintekenkorting worden besteld.
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Lezingen/excursies/tentoonstellingen

100 Jaar Staal in de IJmond
Tot en met 27 januari 2019 presenteert Museum Kennemer-
land de tentoonstelling ‘100 Jaar Staal in de IJmond  
| WERKEN | WONEN |ONDERNEMEN.’  De oprichting en 
opmars van staalbedrijf Hoogovens heeft grote gevolgen gehad 
voor de IJmond. Zo verrezen in rap tempo woningen voor 
de duizenden werknemers. Daarnaast gaf het staalconcern 
vleugels aan het ondernemersklimaat. Elke gemeente ging op 
zijn manier met de roep om woningen om. Velsen, Beverwijk 
en Heemskerk groeiden, maar de beoogde staalstad kwam er 
niet. Velsen herbouwde allereerst de wijken die in de oorlog 
waren verwoest. Beverwijk had grootse plannen voor een 

nieuw stadshart rond de Wijkerbaan. Heemskerk wilde zijn dorpse karakter behouden en bouwde rond het oude 
centrum de ene na de andere woonwijk (slakkenhuismodel). Het museum pakt uit met luchtfoto’s en verhelderende 
kaarten die de ontwikkelingen haarfijn in beeld brengen. De bezoeker kan zelf inzoomen op zijn eigen wijk en terug-
kijken in de tijd.

Muzikale vertelvoorstellingen ‘De terugkeer van de kanaalgraver’ en  
‘In vuur en vlam’
In het kader van 100 jaar Hoogovens brengt verhalen- 
verteller Piet Paree samen met muzikanten het ener-
verende levensverhaal van Henri Wenckebach, de pionier 
zonder wie Hoogovens er niet geweest waren. De voorstel-
ling is doorspekt met tijdsbeelden uit het begin van de 
vorige eeuw. Voorafgaand aan deze voorstelling wordt het 
verhaal over het ontstaan van het Noordzeekanaal verteld, 
immers zonder kanaal waren er geen Hoogovens. De voor-
stelling wordt op vrijdag 16 november gespeeld in SOLI-
muziekcentrum in Santpoort-Noord en op vrijdag 23 no-
vember in zaal café De Zon in Wijk aan Zee. Beide avonden 
beginnen om 20.00 uur en de entree is € 5,00. Reserveren 
kan via ledenadministratie@historischekringvelsen.nl, 
o.v.v. naam, telefoonnummer en aantal kaarten.

Hilde kan me nog meer vertellen 2.0
Huis van Hilde en de Stichting Oer-IJ gaan door met het gezamenlijk organiseren van een serie lezingen. Het vierde 
seizoen krijgt als titel mee ‘Hilde kan me nog meer vertellen 2.0’. De toevoeging 2.0 heeft betrekking op het aangepaste 
karakter van de succesvolle en drukbezochte avonden. Het museum zal het programma meer afstemmen en laten 
aansluiten op twee nieuwe tijdelijke tentoonstellingen. De Stichting Oer-IJ verlegt de aandacht vooral naar onderwer-
pen over de toekomst van het kwetsbare nu nog open landschap in de driehoek Alkmaar, Zaanstad, Haarlem. In totaal 
staan acht lezingen gepland. Meer informatie is te vinden op www.oerij.eu. 

Nieuwsberichten
De Kern van Kennemerland
Het project De Kern van Kennemerland wil besef, begrip en context creëren van regionaal cultureel erfgoed bij de 
inwoners van de regio Midden-Kennemerland. Hiermee ontstaat een collectief bewustzijn, identiteit en waarde van 
de directe leefomgeving. Erfgoededucatie Midden-Kennemerland ontvangt een projectsubsidie van € 80.000 uit het 
Fonds voor Cultuurparticipatie.  Dit wordt gedaan aan de hand van zes thema’s. ’ Deze beschrijven de regionale ge-
schiedenis van Midden-Kennemerland over een periode van 5.000 jaar. Leerkrachten van het basisonderwijs worden 
gestimuleerd om de cultuur en geschiedenislessen te verrijken met voorbeelden en materiaal uit de regio. Het lespro-
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gramma is gericht op kinderen tussen 4 en 12 jaar uit de drie IJmond gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen.  
Het project ‘De Kern van Kennemerland’ zal worden ontwikkeld door een samenwerkingsverband bestaande uit: 
Stichting Museum Kennemerland, Openbare basisschool ’t Kraaienest te Beverwijk, Centrum voor de Kunsten Bever-
wijk (Stichting Culturele en Kunstzinnige Vorming Beverwijk) en Vereniging Studio O, een collectief creatieve onder- 
nemers en kunstdocenten te Beverwijk.

Vooraankondiging Open Deuren Route Beverwijk en Wijk aan Zee
Treed binnen bij de Open Deuren Route! De werkgroep Koester het Erfgoed heeft het voornemen om op zondag 7 of 14 
april 2019 een Open Deuren Route te organiseren. Beleef tijdens het evenement de rijke geschiedenis van monumen-
tale woningen in Beverwijk en Wijk aan Zee die bewoond zijn door particulieren. De werkgroep is een samenwerking 
tussen Museum Kennemerland, Historisch Genootschap Midden-Kennemerland, Centrum voor de Kunsten Bever-
wijk, Bibliotheek IJmond Noord, Kennemer Theater en de gemeente Beverwijk. Woningen die doorgaans niet toe-
gankelijk zijn, openen hun deuren. De werkgroep wil de interesse voor erfgoed  aanwakkeren en de cultuurhistorische 
kennis daarover bij de bewoners verbreden door het zichtbaar maken van de verbinding tussen het verleden en heden. 
Bij uw bezoek aan de woningen kunt u het verhaal over de woning beleven in diverse vormen van presenteren zoals 
dans, voordrachten van poëzie, theaterstukjes, rondleiding of muziek. Meer informatie volgt begin 2019.

Monumentenprijs Beverwijk uitgereikt
Op zaterdag 8 september jl. heeft wethouder Hanneke Niele de Monu-
mentenprijs 2018 Beverwijk uitgereikt. De Stichting Sluyterman van 
Loo mocht de prijs in ontvangst nemen als blijk van waardering voor de 
grootschalige restauratie van de tuinkamer van buitenplaats Huize  
Akerendam. De prijs bestaat uit een oorkonde die vervaardigd is door 
Louis ’t Hart. De restauratie van de tuinkamer illustreert de bereidheid 
van de eigenaar om het in hun bezit zijnde rijksmonument goed te onder-
houden of in oude luister terug te brengen. Het college wil met deze prijs 
dit initiatief belonen en onder de aandacht brengen. In 2007 stelde de 
Stichting Historisch Beverwijk aan het college van B&W voor een jaar-
lijkse waardering in de vorm van een monumentenprijs te intro 
duceren voor ondernemers/burgers, die zich inzetten voor het behoud 
van cultureel erfgoed in Beverwijk. Hiermee wil het college het belang van monumenten of beeldbepalende panden 
onder de aandacht brengen bij inwoners en bezoekers van de gemeente Beverwijk. Het college beoogt cultureel erfgoed 
beter zichtbaar te maken en de belangstelling ervoor te vergroten.

De pompoenen zijn terug
De entree van landgoed Kennemergaarde in Santpoort-Noord heeft zijn pom-
poenen terug. Tientallen decennia sierden ze de ingang van het park: tot ze 
precies dertig jaar geleden werden gestolen. Nu sieren kopieën van de ver-
dwenen pompoenen de entree. In 2012 bestonden het huis en het park Kenne-
mergaarde 100 jaar. Het was een grote wens van de Vrienden van Park Kenne-
mergaarde nieuwe pompoenen terug te plaatsen op de zuilen. Aan de hand van 
historische foto’s, modellen van gips en 3D-prints is de oorspronkelijke vorm 
gereconstrueerd. Aan de hand hiervan heeft steenhouwer Slotboom uit  
Winterswijk de zandstenen exemplaren uitgefreesd. Door middel van een  
burgerinitiatief en hulp van sponsoren zijn de twee pompoenen op de plek 
gezet waar ze horen. Hiermee zijn de hekpijlers weer compleet en dragen ze 
bij aan de leesbaarheid van de geschiedenis van deze bijzondere plek.
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Aanvragen subsidie herbestemming tot 1 december 2018
De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en 
gebouwen met cultuurhistorische waarde. De regeling voorkomt dat monumenten die hun functie hebben verloren, 
langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruit gaan. De regeling geldt voor gebouwen die niet eenvoudig zijn her te 
bestemmen, zoals kerken, industriegebouwen en scholen en staat open voor zowel gemeentelijke, provinciale en rijks-
monumenten als voor gebouwen met cultuurhistorische waarde (door de gemeente erkend). Er is een subsidiemoge-
lijkheid voor onderzoek en voor wind- en waterdichtmaatregelen. Zie voor meer informatie www.monumenten.nl.

Provinciale monumenten in Heemskerk op de kaart
De gemeente Heemskerk heeft vorig jaar een interactieve plattegrond gemaakt met alle monumenten erop: de Cul-
tuurhistorische Waardenkaart Heemskerk. Op de digitale kaart zijn in één oogopslag de monumentale gebouwen op 
een plattegrond van Heemskerk te zien. De provinciale monumenten ontbraken echter nog. Deze zijn sinds kort ook 
toegevoegd. Heemskerk heeft een rijke historie en kent een aantal verschillende soorten monumenten. Om een beter 
inzicht te geven in de monumenten en waar deze zich in Heemskerk bevinden, is een digitale kaart gemaakt. Op een 
digitale plattegrond zijn de gemeentelijke, provinciale en (archeologische) rijksmonumenten ingetekend met een 
nummer. Van ieder monument is een foto met een korte beschrijving beschikbaar. Nu zijn dus ook de monumenten 
met een provinciale monumentenstatus opgenomen. De provinciale monumenten in Heemskerk maken allemaal 
onderdeel uit van de Stelling van Amsterdam.  Het gaat om onder andere Fort bij Veldhuis, maar ook om kleinere 
onderdelen in het gebied rondom het fort zoals de grenspalen, duikers en inundatiekering. De digitale kaart is te 
vinden via www.heemskerk.nl/erfgoedregister en werkt ook als mobiele site voor smartphones.

 
Topotijdreis
De website Topotijdreis biedt de mogelijkheid om 200 jaar aan Nederlands topografisch kaartmateriaal te bekijken 
en te vergelijken. Voor de website zijn verschillende historische kaartschalen gebruikt. De collectie beslaat de 
periode 1815-2015 en laat zien hoe een bepaald stukje van Nederland er 50, 100 of 200 jaar geleden uitzag. Zo brengt 
de Topotijdreis vrij nauwkeurig in beeld hoe het landschap in 200 jaar tijd is veranderd, hoe steden zijn gegroeid 
en nieuw land is gewonnen. De website is voor iedereen toegankelijk en zowel erfgoedprofessionals als andere 
geïnteresseerden kunnen hier terecht. De website is te bereiken via www.topotijdreis.nl. 

Schermafbeelding CHW Heemskerk.
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Digitale kaart met ruimtelijke informatie over erfgoed Noord-Holland
Het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland heeft een digitale kaart ontwikkeld met ruimtelijke 
informatie over het erfgoed in de provincie Noord-Holland. Op de kaart zijn kastelen, kerken, molens, stolpen en 
nog heel veel meer te vinden. De kaart kan in lagen worden getoond, met bijvoorbeeld een topografische kaart of een 
hoogtekaart als ondergrond. Het is de bedoeling dat de kaart met steeds meer relevante ruimtelijke informatie gaat 
worden gevuld. Bekijk de kaart op www.steunpunterfgoednh.nl, onder het kopje Kennisbank.

Verlaging rente van de leningen voor restauratie en verduurzaming
Het Restauratiefonds biedt al ruim 30 jaar gunstige financieringsmogelijkheden voor de restauratie van 
rijksmonumenten. Sinds kort bestaat de mogelijkheid om tijdens de restauratie ook de verduurzaming mee te 
financieren. Het fonds verlaagt nu de rente van de leningen voor restauratie en verduurzaming van 1,5% naar 1%. Dit 
geldt voor eigenaar/bewoners van rijksmonumenten. Hiermee vergroot het Restauratiefonds de stimulerende werking 
om zo bewoners van een rijksmonument te ondersteunen bij de kwalitatieve restauratie én verduurzaming van hun 
pand. Zie voor meer informatie www.restauratiefonds.nl.

Tienduizenden archeologische rapporten digitaal beschikbaar 
Onderzoekers, archeologen en beleidsmakers hebben nu voor het eerst via één centrale toegang de beschikking 
over nagenoeg alle Nederlandse archeologische rapporten. De vele tienduizenden rapporten dateren voornamelijk 
uit deze eeuw. De oudste komt uit 1783. De rapporten zijn te raadplegen via NARCIS, het online portaal voor 
wetenschappelijke publicaties. Het is voor het eerst dat er nu een compleet en volledig overzicht van deze rapporten is 

Schermafbeelding met gemeentelijke, provinciale- en rijksmonumenten.
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gemaakt.  Zie www.narcis.nl.

Subsidie gemeentelijke monumenten
Gemeente Beverwijk
Eigenaren van een gemeentelijk monument kunnen subsidie aanvragen voor onderhoud en restauratie van hun pand. 
De complete tekst van de ‘Subsidieregeling voor de restauratie en onderhoud aan gemeentelijke monumenten’, met 
daarin onder andere alle voorwaarden waaronder subsidie wordt verleend staat op www.beverwijk.nl.

Gemeente Heemskerk
Als eigenaar van een gemeentelijk monument in de gemeente Heemskerk kunt u voor onderhoud en restauratie een 
tegemoetkoming in de kosten aanvragen in de vorm van subsidie.  Er is subsidie voor onderhoud, restauratie of een 
abonnement aan op de Monumentenwacht Noord-Holland. Meer informatie en het aanvraagformulier kunt u vinden 
op www.heemskerk.nl . De volledige voorwaarden voor de subsidies zijn vastgelegd in de ‘Subsidieverordening ge-
meentelijke monumenten Heemskerk 2012’. Deze verordening vindt u op www.heemskerk.nl/verordeningen. 

Gemeente Velsen 
Bij de gemeente Velsen kan er subsidie aangevraagd worden voor onderhoud of restauratie van een gemeentelijk 
monument. Alle voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen, zijn opgenomen in de ’Subsidieverordening Monu-
menten Velsen’. Deze verordening en het formulier voor de subsidieaanvraag zijn via het digitaal loket op www.velsen.
nl  te downloaden. Voor informatie kunt u contact opnemen met Monumentenzorg van de gemeente Velsen.

Nuttige websites
www.monumenten.nl     www.historischekringheemskerk.nl
www.cultureelerfgoed.nl    www.hgmk.nl
www.cultureelerfgoednh.nl    www.historischekringvelsen.nl
www.monumentenwacht.nl     www.stichtingerm.nl  
www.archeologieinnederland.nl    www.stellingvanamsterdam.nl

Gemeente Beverwijk:
Conny van Rijn 0251-256256
E-mailadres: c.vanrijn@beverwijk.nl

Gemeente Heemskerk:
Eveline Bot 14 0251
Gijs Dubbeld 14 0251
E-mailadres: post@heemskerk.nl

Gemeente Velsen:
Masja Gemser 0255-567536
Joke Groot 0255-567750
E-mailadres: monumenten@velsen.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Colofon
Vormgeving: Interne Dienstverlening (Repro), gemeente Velsen
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.


