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

Vergeten monumenten: grenspalen 
Het op de kaart zetten en markeren van eigendomsgrenzen is van alle tijden. Waar 
men nu vaak borden aantreft, werden in het verleden grenspalen als markering 
geplaatst. Grenspalen zijn een belangrijk onderdeel van onze geschiedenis. Ze zijn 
weliswaar klein, maar de structuren die ze markeren zijn groot.

Grenspalen zijn in te delen in verschillende groepen. Ze kunnen dienen als 
markering op gemeentegrenzen, als afbakening van waterschappen en als 
afpalingspunten van particuliere eigendommen, zoals jachtgebieden en 
buitenplaatsen. Ook in Beverwijk, Heemskerk en Velsen zijn grenspalen te vinden.

Een grenspaal bestaat uit de schacht en de kop. De schacht is rechthoekig, vierkant 
of achthoekig. De kop is een halve bol, een diamantkop, een dekplaat of gewoon plat. 
Grenspalen zijn meestal gemaakt van natuursteen, zeker de oudere palen. Palen die 
later zijn geplaatst, met name door waterschappen, zijn vaak eenvoudige betonnen 
paaltjes. Ook zijn soms ‘gewone’ stoeppalen, die gewoonlijk de grens tussen percelen 
en de straat markeren, hergebruikt als grenspalen. De meeste palen bevatten 
inscripties en wapenschilden, maar ze zijn niet allemaal gemerkt.

De grenzen waarop grenspalen staan, zijn niet per definitie eigendomsgrenzen. 
In het geval van gemeentegrenzen of waterschapsgrenzen laten de palen vooral 
zien wie over welk gebied gezag had of heeft. Bij landgoederen wordt het eigendom 
gemarkeerd, maar soms alleen bij de entree van het gebied. Grenspalen van een 
jachtgebied ( jachtpalen) daarentegen staan rondom het hele gebied waar de 
exclusieve jachtrechten mogen worden uitgeoefend.

Gemeentegrenzen
Gemeentegrenzen werden tot ongeveer het einde van de 18de eeuw met houten palen aangegeven. Deze zijn inmiddels 
vergaan. Vanaf het einde van de 18de eeuw begon men stenen palen te gebruiken.

Van de grenspalen die ooit de gemeentegrenzen van Heemskerk aangaven, zijn er niet veel overgebleven. Langs de 
Tolweg staat op de grens met Uitgeest nog een 18de-eeuwse vierkante paal. Helaas geen hele paal meer; de bovenkant 
waarop het wapen van de familie Deutz zou hebben gestaan, ontbreekt. Een soortgelijke, waarschijnlijk identieke paal, 
staat op de grens van het vroegere Wijk aan Zee en Duin aan de Hoogdorperweg. Ook bij deze grenspaal ontbreekt de 
kop. In 1991 werd er een grenspaal gevonden op het Heemskerkse strand. Het bleek te gaan om de verdwenen paal die 
de gemeenten Heemskerk en Castricum in 1861 plaatsten op het strand.  Om te voorkomen dat de paal opnieuw onder 
het zand zou verdwijnen werd in 1994 besloten deze te herplaatsen aan de Rijksstraatweg op de grens van Heemskerk 
en Castricum.
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De oudst bekende grenspaal in Velsen is een fragment van een steen met opschrift 
‘Velzen’. Deze is gevonden in de omgeving van Velserend in Santpoort-Zuid. Deze 
paal zal qua vorm en afmeting een gelijkenis vertoond hebben met de palen die nu 
in het Museum Kennemerland staan en die afkomstig zijn van de grens van Velsen 
met haar noorderburen (Beverwijk, Wijk aan Zee, Wijk aan Zee en Duin). Deze 
forse stenen palen zijn geplaatst in 1759. De afgebeelde paal stond tot 1948 bij de 
kruising Bosweg - Rooswijkerlaan. Op de zijdes staat ‘Wijck op Zee’, ‘Velsen’ en 
‘Wijck aan Duyn’. De grenspaal dateert uit de periode 1600-1799. 

Pas veel later, in 1860, werden er grenspalen conform de nieuwe grensbepaling 
uit 1818 geplaatst. In totaal is er sprake van zestien stenen grenspalen tussen 
het strand en de landwaartse uitlopers van de oude duinen (nu ongeveer de 
Mellonahof in Santpoort-Zuid). Hiervan zijn er nu nog vijf te vinden. Vier daarvan 
in het duingebied van Duin en Kruidberg en De Kennemerduinen, en eentje langs 
de Velserenderlaan. Dit zijn eenvoudige paaltjes, die ongeveer 50cm boven het 
maaiveld uitsteken. Aan de ene zijde is ‘Velsen’ uitgehakt, aan de andere ‘BL’ 
(Bloemendaal).

RG palen
Op verschillende plaatsen in Nederland zijn nog eenvoudige, kleine 
vierkanten paaltjes van beton met de letters ‘RG’ erop te vinden. RG staat 
voor Rijks Grens of Rijks Grond. Deze paaltjes geven het gebied aan dat 
eigendom is of was van het Rijk. Ze komen uit de tijd dat het Rijk nog 
wegbeheerder was. Ze stonden telkens exact op de scheiding van onder 
andere tuinen en de openbare weg. In Heemskerk zijn aan beide zijden van 
de Rijksstraatweg nog verschillende van deze paaltjes te vinden. 

Waterschapsgrenzen
Dwars door het duingebied bij Duin en Kruidberg in Santpoort-Noord liep 
in het verleden de grens tussen het Hoogheemraadschap Rijnland en het 
voormalige Hoogheemraadschap van den Hondsbossche en Duinen tot 
Petten. Deze grens komt grotendeels overeen met de grens van het ambacht 
Velzen (de latere gemeente Velsen) met de buurambachten Aelbrechtsberg 
(Bloemendaal) en Spaarndam. 

Tot aan het midden van de 19de eeuw werd deze grens gemarkeerd met 
houten palen. Deze waren roodgeverfd met daarop in wit de beginletters 
van de betreffende hoogheemraadschappen (R aan de Rijnland-zijde en H 
aan de Hondsbossche-zijde). Het nadeel van houten palen was de beperkte 
levensduur. Verder was het door achterstallig onderhoud en verstuivingen 
erg lastig om de grens in het duin terug te vinden. Om die reden werden in 
1851 stenen palen geplaatst, vijftien in totaal. Ze zijn voorzien van de letters 
RL van Rijnland en HB van Hondsbossche met daaronder aan beide zijden 
het volgnummer. 
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Na de watersnoodramp in 1953 zijn er in het duingebied nog palen toegevoegd of vervangen. Deze zijn te herkennen 
aan een ander lettertype en het ontbreken van een volgnummer aan de HB-zijde. In de voet van de Rijnlandse zijde 
is ook het jaartal 1953 aangebracht. De inscriptie aan de HB zijde is louter ceremonieel, omdat het betreffende 
hoogheemraadschap in 1921 werd opgeheven. Het grensverloop is uiteindelijk bijna 700 jaar nagenoeg ongewijzigd 
gebleven. Pas toen het beheer van de waterkeringen tussen de grens en het Noordzeekanaal rond 2000 aan Rijnland 
werd overgedragen, verloren de grensmarkeringen hun functie.

Grenzen van particuliere eigendommen
Grenzen van buitenplaatsen, blekerijen en jachtgebieden werden 
ook aangegeven met palen. Ze zijn meestal bewerkt met initialen 
of namen van de bezitting of van hun vroegere eigenaar.  
Velsen kent diverse palen die grenzen van particuliere 
eigendommen markeerden. Een opvallende is de zogenaamde 
duivelssteen aan de Wüstelaan in Santpoort-Zuid; een 
16de-eeuwse stoepsteen die oorspronkelijke diende om de 
markering van particulier eigendom aan te geven. Stoepstenen 
stonden vaak bij de ingang van een woonhuis en waren met een 
ijzeren staaf met het huis verbonden. Eind 18de eeuw is de steen 
hergebruikt als grenspaal bij de blekerij Bleek en Hoven; op de 
achterzijde staan de letters BEH.

De steen dankt zijn bijnaam aan het afgebeelde masker dat lijkt op een duivel. Daarboven staat een ‘herme’, een 
mannelijke tors met oren als een hert. Hermen werden door de oude Grieken geplaatst bij grenzen, kruispunten van 
wegen, voor poorten en huisdeuren. Ze eerden hiermee de god Hermes, de beschermer van wegen en reizigers.

Militaire grenspalen
Om de Rijks Militaire gronden zichtbaar in het terrein te markeren werden grenspalen rond terreinen zoals 
verdedigingswerken, wallen en militaire wegen geplaatst. De hardstenen of betonnen grenspalen hebben een letter 
met getal gekregen, zowel op de bovenkant als op een van de zijkanten. De letter is in de hardstenen palen meestal een 
‘O’ van oorlog en in de betonnen palen een ‘D’ van defensie. Over het algemeen staat nummer 1 bij de toegang tot het 
verdedigingswerk of noordpunt van het terrein en zijn de palen met de wijzers van de klok genummerd.

Langs de Zuidermaatweg in Heemskerk stonden ooit 33 grenspalen, 
keurig genummerd en voorzien van de letter ‘O’. Ze markeerden 
het terrein van de Stelling van Amsterdam vanaf Fort bij Veldhuis. 
Bijna de helft van de oorspronkelijke palen is verdwenen. Onlangs 
is het herstel en daarmee ook de zichtbaarheid van de palen 
aangepakt: kapotte palen zijn hersteld, weggezakte palen zijn weer 
rechtgezet en op de plekken van een aantal ontbrekende palen zijn 
replica’s neergezet. In de Broekpolder zijn tegels geplaatst op drie 
plaatsen waar oorspronkelijk palen stonden. 

Het Fort bij Velsen in Beverwijk, onderdeel van de Stelling van 
Amsterdam, is het derde fort aan het Noordzeekanaal, naast 
het Kustfort IJmuiden en Fort Zuiderwijkermeer. Hier is de 
terreinafbakening aan de oostzijde nog intact en wel aan de 
grenssloot ten oosten van de Kanaalweg waar de hardstenen 
grenspalen O2, O3 en O4 staan.
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De Linie van Beverwijk is een militair verdedigingswerk dat in 1800 werd 
aangelegd in Beverwijk en aan de zuidkant van Heemskerk. De Linie werd 
aangelegd na de Slag bij Castricum (6 oktober 1799). Deze slag vormde het 
keerpunt in de opmars van het Engels-Russische leger in Noord-Holland. Dit 
invasieleger landde op 27 augustus 1799 op de Noord-Hollandse kust tussen 
Callantsoog en Den Helder om het Franse bezettingsleger te verjagen. In het 
grensgebied van Heemskerk en Beverwijk is nog altijd een aantal overgebleven 
lunetten te vinden. Ook zijn er nog verschillende grenspalen te vinden. Op lunet 
nummer 14 staat een gedenkteken met de inscriptie ‘Si vis pacem, para bellum’ 
(Als je vrede wilt, bereid je dan voor op de oorlog).

Op de Slaperdijk in Velsen staan drie grenspaaltjes op een kluitje. 
De drie paaltjes hebben ieder een eigen functie gehad en dateren 
uit verschillende perioden. De oudste grenspaal is een hardstenen 
paal en dateert uit de 18de eeuw. De paal markeert de grens tussen 
het grondgebied van de gemeente Velsen en de vroegere gemeente 
Spaarndam (tegenwoordig Haarlem). Inmiddels is de paal uit het lood 
gezakt, maar op de brede vlakken zijn nog de gemeentenamen te lezen: 
‘Spaarndam’ op het noordwesten en ‘Velsen’ op het zuidoosten. Deze 
paal markeert nog steeds de grens tussen Haarlem en Velsen. De tweede 
paal dateert uit 1851 en maakt onderdeel uit van de vijftien palen die de 
grens hebben gemarkeerd tussen de hoogheemraadschappen Rijnland 
en Hondsbossche en Duinen tot Petten. Op deze paal zijn de volgende 
inscripties te lezen: ‘HB/2’ en ‘RL/2’. Deze grenspaal was dus de 
tweede in de rij. De derde paal behoort bij Fort benoorden Spaarndam, 
dat onderdeel uitmaakt van de Stelling van Amsterdam. Deze paal is 
bedoeld als terreinmarkering van de grond die tot het gebied van het 
fort hoorde.

Afstandspalen
Een aparte categorie van grenspalen zijn afstandspalen. Napoleon 
voerde begin 19de eeuw het metrieke stelsel in en schafte daarmee de 
oude mijlen af. Voor de Rijksweg die van Haarlem naar Den Helder 
liep, stond er om de 1000 meter een afstandspaaltje. Alhoewel er tot 
in het begin van de 20ste eeuw werd gesproken over mijlpalen, waren 
het in feite kilometerpalen.  Zo’n ‘mijlpaal’ staat op de Wijkerstraatweg 
in Velsen-Noord, ter hoogte van nummer 170. Deze gietijzeren paal 
uit de 19de eeuw is voorzien van het nummer 11. Ook met kleine 
stenen, betonnen of ijzeren paaltjes werden afstanden aangegeven. 
Hectometerpaaltjes waren meestal wit met een oranje bovenkant. 
Er staan cijfers op die het aantal hectometer aangeven. In Beverwijk 
zijn er nog vier van te vinden langs de Alkmaarseweg en twee langs 
de Velserweg. In Heemskerk staan er nog verschillende langs de 
Rijksstraatweg. 
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Publicaties

Het dorp Velsen-Noord, Wim Spruit, Velsen 2019
In het boek ‘Het dorp Velsen-Noord’ belicht de auteur onderwerpen uit 
het dorp door de jaren heen, zoals buitenhuizen en boerderijen, buurten 
en wijken. Er is aandacht voor thema’s als bevolking, wonen en werken, de 
middenstand, onderwijs, sociale en culturele onderwerpen, sport en kerken. 
Daarnaast portretten van bekende Velsen-Noorders als Nell Kat (dochter 
van Kijkgrijp-oprichter Dirk Kat), huisarts Gert Fierstra (opgepakt tijdens 
de razzia van 16 april 1944), tv-maker Peter Jan Rens, sportvrouw Ingrid 
Haringa (schaatsen en wielrennen) en sportjournalist Theo Reitsma. Het 
boek verschijnt eind november. Zie voor meer informatie  
www.dorpvelsen-noord.nl.

Schatrijk Zuidelijk Duingebied, Steunpunt 
Monumenten en Archeologie Noord-Holland, 2019
Gouden sieraden uit de bronstijd bij Velsen, een orkawervel bij de ruïne van 
Brederode en karresporen bij Bloemendaal. Dat zijn enkele aansprekende 
archeologische vondsten uit het Zuidelijk Duingebied van Noord-Holland 
die staan beschreven in de nieuwste editie van de glossy Schatrijk. De 
duinen bevatten een ongekend rijk bodemarchief. In het magazine staan 
prachtige archeologische vondsten, interviews en verhalen centraal. 
Thema’s zoals bewoning in de vroege middeleeuwen, buitenplaatsen, de 
Atlantikwall en drinkwater komen uitgebreid aan bod. Het duingebied 
in deze archeoglossy omvat de gemeenten Velsen, Bloemendaal en 
Zandvoort.  Het magazine is voor € 2,=  te verkrijgen in Huis van Hilde in 
Castricum en te lezen op www.steunpunterfgoednh.nl.

De archeologische kroniek van Noord-Holland 2018, 
Provincie Noord-Holland
Alle archeologische ontdekkingen worden jaarlijks verzameld in de 
Archeologische kroniek van Noord-Holland. In het boek staan foto’s en 
beschrijvingen van bijzondere opgravingen en de vaak spectaculaire 
vondsten. De kroniek is een uitgave van de Provincie Noord-Holland en 
wordt samengesteld met bijdragen van zowel amateurs als professionals. 
Gedrukte exemplaren kunt u aanvragen bij  
archeologiedepot@noord-holland.nl. De toezending is gratis. De kroniek is 
ook als pfd te downloaden via collectie.huisvanhilde.nl.

Isolatie van historische gebouwen, Marc Stappers, 
Amersfoort 2019
Bij veel restauraties en functieveranderingen van historische panden 
is duurzaamheid een belangrijke wens van de eigenaar. Deze ambitie 
brengt uitdagingen met zich mee die niet altijd eenvoudig zijn. Want waar 
begin je? Welke methode kies je? En voor welke materialen kies je? Deze 
brochure helpt bij het doorlopen van de noodzakelijke stappen naar een 
passende na-isolatie. Per stap worden voor- en nadelen tegen elkaar afgezet 
en de belangrijkste aandachtspunten benoemd. De brochure is gratis te 
downloaden via www.cultureelerfgoed.nl.
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Luchtfoto voormalig kasteel Oud Haerlem, Heemskerk

6Monumenteel 27 - oktober 2019

Lezingen/Excursies/Tentoonstellingen

Tentoonstelling ‘Wederopbouw Velsen’
Zee- en Havenmuseum IJmuiden, t/m 5 januari 2020

Na de Tweede Wereldoorlog lag Velsen, en vooral IJmuiden, 
zwaar beschadigd in puin. Toch wilden bewoners graag zo 
snel mogelijk terugkeren naar hun vertrouwde plek. De 
wederopbouw moest dus voortvarend van de grond komen. 
Stedenbouwer en architect W.M. Dudok werd de man die 
dit moest realiseren. Zijn visie, plannen en wat daarvan 
terecht is gekomen worden in deze tentoonstelling met 
beelden weergegeven. De Lange Nieuwstraat, een ontwerp 
van Dudok, wordt door velen beschouwd als een saaie 
en lelijke doorgangsweg. De ‘schoonheid’ van de Lange 
Nieuwstraat wordt meestal niet gezien. Wat zijn dan toch 
de bijzondere elementen die door Dudok zijn aangebracht? 
Ook worden beelden getoond van de wederopbouw van de 
kernen Santpoort, Driehuis en Velsen-Noord, waar andere 
architecten en stedenbouwkundigen werden ingezet. 

Dubbellezing ‘Dudok in Velsen’ en ‘De schoonheid van de Lange Nieuw’
Zondag 3 november, 15.00-16.30 uur, Zee- en Havenmuseum IJmuiden
In aansluiting op de tentoonstelling ‘Wederopbouw Velsen’ is er op 3 november een dubbellezing over Dudok in 
Velsen en de schoonheid van de Lange Nieuw. Als eerste zal Dudok-expert Pieter Rings ingaan op enkele bijzondere 
kwaliteiten van Dudoks  wederopbouwplannen voor Velsen. Om de natuur te ontzien werden duidelijke grenzen 
gesteld aan de uitbreiding van de industrie en de woongebieden. Zo moest Velsen-Noord een ruim, aantrekkelijk 
en groen woongebied worden voor de arbeiders van de daar aanwezige industrie. Ook voor details als flatportieken 
hadden de architecten aandacht. In de lezing van Jacques Warmerdam (stedenbouwkundige van de gemeente 
Velsen) staat de Lange Nieuwstraat centraal. Veel bewoners vinden dit een saaie, lelijke, winderige doorgangsweg. De 
‘schoonheid’ die Dudok aan deze weg wilde geven wordt vaak niet herkend. Jacques Warmerdam zal een toelichting 
geven op de plannen van Dudok met de Lange Nieuwstaat. Ook gaat hij in op hoe de Lange Nieuwstraat in de loop van 
de tijd is veranderd en wat nu de ambities zijn met de Lange Nieuwstraat.

Tentoonstelling ‘Op zoek naar ridders en kastelen: Speuren naar verdwenen kastelen 
in Noord-Holland’ 
Huis van Hilde,  t/m 5 januari 2020

Noord-Holland staat bekend als het landschap van 
de verdwenen kastelen. Vanaf het jaar 900 zijn hier 
veel kastelen gebouwd. Vele zijn verwoest, of in 
het beste geval zijn er ruïnes van over. Toch geven 
sporen in de grond, archeologische vondsten en 
historische bronnen nog veel informatie over deze 
indrukwekkende bouwwerken en hun eigenaren. 
In de nieuwe tentoonstelling geven vier verdwenen 
kastelen, die ooit in de buurt van Alkmaar en 
Heemskerk stonden, hun geheimen weer. Uit ieder 
kasteel worden de topvondsten getoond. Daarnaast 
kan je kennis maken met Floris de Vijfde, Simon de 
Tweede van Haerlem, Arnoud van Heemskerk en 
Willem de Tweede van Egmond. Deze vier ridders 
laten hun favoriete voorwerp zien en leggen de 
bezoeker uit waar het voor gebruikt werd.
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Lezing Vuurtorens, lichtschepen en kapen 
Maandag 11 november, 20.00-22.00 uur

Peter Kouwenhoven geeft een lezing over de geschiedenis van de bebakening van 
vaarwegen en de kustverlichting in Nederland, vanuit het perspectief van waterbeheer, 
handel en scheepvaart en ontwikkelingen in de techniek rond bouwconstructies en 
verlichting. Het verhaal wordt gepresenteerd aan de hand van veel oude en recente 
foto’s, tekeningen en kaarten. Veel Nederlandse vuurtorens, waaronder ook de twee 
rijksmonumenten in IJmuiden, passeren de revue.

De lezing is op maandag 11 november van 20.00 tot 22.00 uur in Wijkcentrum de 
Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227 in Velserbroek. Entree is € 2,50. 

Kort nieuws

Magneetvissen niet zonder meer toegestaan 
Magneetvissen is net als het zoeken met een metaaldetector een 
gewilde hobby, terwijl het magneetvissen niet zonder meer is 
toegestaan. In elk geval niet als het om archeologische vondsten 
gaat. Met grote regelmaat verschijnen er mediaberichten over 
bijzondere vondsten die met een magneet uit het water zijn 
getrokken. Ook wanneer er granaten of ander gevaarlijk explosief 
materiaal gevonden wordt, haalt dit vaak het nieuws. Het is 
een groeiende zorg voor de Explosieven Opruimingsdienst 
Defensie (EOD), die dit jaar al meerdere keren per week moest 
uitrukken om opgeviste munitie veilig te verwijderen. De 
populariteit van magneetvissen groeit, maar het kent ook een 
keerzijde. Magneetvissen is niet gelegaliseerd. De uitzondering 
op het opgravingsverbod voor zoeken en graven met een metaaldetector geldt alleen op het land en niet in het 
water. Archeologische voorwerpen in het water mogen niet verplaatst of meegenomen worden, dus ook niet met een 
magneet uit het water gehaald. Om te zorgen dat je de Erfgoedwet niet overtreedt, is het dan ook aan te raden sommige 
locaties te mijden. Wie bijvoorbeeld in kasteelgrachten of kanalen van historische binnensteden met een magneet vist, 
neemt het risico de Erfgoedwet te overtreden en loopt daarmee kans op een boete.

Restauratie Fort benoorden Spaarndam komt dichterbij
De restauratie van het historisch waardevolle, maar in 
verval geraakte Fort benoorden Spaarndam komt een stap 
dichterbij. Het algemeen bestuur van eigenaar Recreatieschap 
Spaarnwoude is akkoord gegaan met een voorstel om voor 
de voorbereidingen van een herstelplan € 57.000,= vrij te 
maken. Voor de verdere restauratie van het fort, onderdeel 
van de Stelling van Amsterdam, is na het waterdicht maken 
van het dak nog behoorlijk wat geld over; circa een miljoen 
euro. Dat subsidiegeld heeft de provincie Noord-Holland 
eerder beschikbaar gesteld. Maar die euro’s blijven niet eeuwig 
gereserveerd staan, werd de bestuurders van het recreatieschap 
in het voorstel duidelijk gemaakt. Als er niet vóór april volgend 

jaar een concept-bestedingsplan ligt, haalt de provincie de verstrekte subsidie terug. Ook moet er dan duidelijkheid 
zijn over ‘functioneel’ gebruik van het fort en openstelling voor publiek.



Bisschoppelijke kweekschool Beverwijk

Sint-Agathakerk Beverwijk
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Waterliniepad 
Het gloednieuwe Waterliniepad is een 350 kilometer lang wandelpad. Het brengt je 
langs twee voormalige waterlinies: de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. Bij geen ander wandelpad komen de verdedigingslinies zo goed naar voren 
als bij deze tocht. De vele forten, bunkers, sluizen en kanaaltjes vertellen het verhaal 
van water als bondgenoot bij de verdediging van Nederland. En hoewel je altijd dicht 
bij de randstad bent, loop je continu door prachtige natuur. Bij de route hoort een gids, 
doordrenkt van historie, met een heldere routebeschrijving, 72 gedetailleerde kaartjes en 
veel achtergrondinformatie over de forten en waterlinies.  
Zie voor meer informatie www.wandelnet.nl.

Monumentenprijs Beverwijk 
Afgelopen september is wederom de Monumentenprijs van 
de gemeente Beverwijk uitgereikt. Dit keer viel de eer te 
beurt aan Woningcorporatie Woonopmaat te Heemskerk als 
blijk van waardering voor de grootschalige restauratie van de 
bisschoppelijke kweekschool aan de Baanstraat 72 te Beverwijk. 
De restauratie en isolatie van het dak van de school alsmede 
het terugplaatsen van de gerestaureerde haan illustreert 
de bereidheid van de eigenaar om het in hun bezit zijnde 
gemeentelijk monument goed te onderhouden en zoveel mogelijk 
in oude luister terug te brengen. De monumentenprijs is in 
2007, op initiatief van de Stichting Historisch Beverwijk, door 
de gemeente geïntroduceerd als een jaarlijkse waardering voor 
ondernemers/inwoners die zich inzetten voor het behoud van cultureel erfgoed in Beverwijk. Op deze manier wil het 
college het cultureel erfgoed beter zichtbaar maken en de belangstelling ervoor vergroten. De prijs bestaat uit een 
oorkonde vervaardigd door Louis ’t Hart.

Promotiefilmpjes Monumensen Beverwijk
In de videoreeks Monumensen worden ‘verborgen’ Beverwijkse monumenten op een frisse manier in beeld gebracht. 
In korte video’s van ongeveer twee minuten neemt reporter Wies Tesselaar je op komische wijze mee naar de 
verborgen parels van Beverwijk.  Elk filmpje wordt afgesloten met een gedicht van stadsdichter Isa van Klaveren. 
Naast het ontdekken van het monument zal zij in gesprek gaan met een (bekende) Beverwijker met een bijzonder 
verhaal over het monument. Er is nog genoeg moois te ontdekken in Beverwijk! De filmpjes zijn te benaderen via de 
website van de gemeente Beverwijk. 

Erfgoedvisie Beverwijk ‘Koester Erfgoed’ 
Op 26 september 2019 heeft de gemeenteraad van Beverwijk de 
Erfgoedvisie Koester Erfgoed vastgesteld. De Erfgoedvisie is een 
instrument om te komen tot een waardevolle basis voor het behoud en 
versterken van ons cultureel erfgoed. Het is van belang dat ons cultureel 
erfgoed stevig verankerd wordt, zodat dit voor de toekomst behouden 
kan blijven. Daarnaast zal er in de toekomst meer aandacht moeten 
worden besteed aan het religieus erfgoed, omdat niet uit te sluiten is dat 
in de nabije toekomst meer kerken leeg komen te staan. De gemeente 
streeft ernaar om voor kerken die leeg komen te staan een nieuwe functie 
mogelijk te maken. Om de toekomst van waardevolle religieuze gebouwen 
veilig te stellen wil de gemeente een pro actieve houding aannemen met 
betrekking tot herbestemmingsvraagstukken.



De-Groene-Menukaart
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Bij het vrijkomen van monumentaal vastgoed spant de gemeente zich in om te helpen bij het zoeken naar en het 
planologisch mogelijk maken van een passende herbestemming ook hier met behoud van de monumentale waarden. 
De gemeente denkt hierbij aan het principe behoud door ontwikkeling. Erfgoed en duurzaamheid zijn onderwerpen 
die ook aan de orde zal komen. Het college wil de subsidieregeling voor onderhoud en restauratie van monumenten 
aanpassen door het mogelijk maken van subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen. Als  vervolg op de visie wordt een 
uitvoeringsagenda opgesteld. De visie is te vinden op de website van de gemeente Beverwijk.

Fotowedstrijd cultureel erfgoed
In de natuurgebieden van Natuurmonumenten zijn veel bijzondere en historische gebouwen te vinden. Daarom is 
Natuurmonumenten de fotowedstrijd ‘Cultuur in natuur’ gestart. Denk aan buitenplaatsen en kastelen, maar ook aan 
boerderijen, bunkers en forten. Aan het einde van iedere maand worden er twee winnaars gekozen. De foto met de 
meeste stemmen wint de publieksprijs. De juryprijs wordt gekozen door de fotoredactie en in samenwerking met de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Stuur je foto in en maak kans op een mooie prijs! Zie voor meer informatie  
www.natuurmonumenten.nl/fotowedstrijd-cultureel-erfgoed.

Groene Menukaarten helpen monumenteneigenaren bij verduurzaming 
In 2014 zag de eerste Groene Menukaart van organisatie De 
Groene Grachten het levenslicht. Inmiddels is de toolbox er nu 
voor iedereen, en volledig vernieuwd in samenwerking met de VNG 
en de provincies Noord-Holland en Overijssel.  Beide provincies 
stimuleren de overgang naar schone energie en energiebesparing. 
Verduurzaming is ook mogelijk bij monumenten. De menukaarten 
helpen om dit te doen met behoud of zelfs verbetering van de 
monumentale waarden van het pand. Er zijn menukaarten 
voor stolpboerderijen en andere historische gebouwen als 
buitenplaatsen, molens en kerken. De website helpt bezoekers om 
hun pand energiezuinig, milieuvriendelijk en comfortabel te maken 
en is ingedeeld in 5 thema’s: quick wins, isolatie & ventilatie, 

elektriciteit, verwarming, water en groen.  Op de website is informatie beschikbaar over de duurzame opties en het 
is mogelijk een snelle berekening te maken van de investering en besparing op CO2  en de energierekening. Ook zijn 
regelgeving, financiering en voorbeeldprojecten verzameld. Zie voor meer informatie www.degroenemenukaart.nl.

‘Monument van morgen’: video’s tonen mogelijkheden verduurzaming monumenten
Bij eigenaren van monumenten die hun historische gebouw 
willen verduurzamen leven vaak veel vragen. Denk aan: Welke 
duurzaamheidsmaatregelen zijn er? En: Kan ik mijn historische woning 
net zo goed isoleren als een nieuwe woning? Een nieuwe videoserie van 
de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) en 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) biedt antwoord op deze 
en andere vragen en helpt monumenteigenaren bij hun verduurzamings-
ambitie. Dit onder de titel: ‘Monument van morgen’. De video’s zijn te 
vinden op www.stichtingerm.nl.

Archeologieinnederland.nl over naar cultureelerfgoed.nl
De informatie van de website archeologieinnederland.nl is sinds kort helemaal overgezet naar cultureelerfgoed.
nl. Meerdere websites van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed worden komende tijd samengevoegd op 
cultureelerfgoed.nl. Aanleiding is doelgroepenonderzoek uit 2018 waaruit bleek dat gebruikers tevreden waren over 
wát er op deze websites te vinden is, maar minder tevreden over de vindbaarheid ervan. Met name door de grote 
hoeveelheid en verscheidenheid aan RCE websites. Archeologieinnederland.nl is één van de grotere websites die nu 
over gaat. Andere websites, waaronder landschapinnederland.nl en erfgoedenruimte.nl, volgen dit najaar. 



Monumentenschild provincie
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Pact van Amersfoort: nieuwe app stroomlijnt weerbarstige vondstmeldingspraktijk
Sinds 1961 bestaat er een wettelijke verplichting archeologische toevalsvondsten te melden. De meldingspraktijk 
is echter gefragmenteerd en weerbarstig. Om dit te stroomlijnen wordt er later dit jaar een app gelanceerd en start 
een nieuw samenwerkingsverband tussen Portable Antiquities of the Netherlands (PAN) en de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed (RCE): het Pact van Amersfoort. Met de lancering van de app moet het makkelijker worden om 
vondsten te melden. De definitieve ondertekening van het Pact van Amersfoort zal samenvallen met de release van de 
app eind 2019. In 2020 neemt de RCE PAN over.

Noord-Hollandse monumentenschildjes
De provincie Noord-Holland is afgelopen augustus 
begonnen met het uitreiken van provinciale 
monumentenschildjes. De ruim 500 Noord-Hollandse 
monumenten kunnen dit schildje op de gevel 
aanbrengen. Door het herkenbare ontwerp van de 
schildjes kunnen monumenten zich beter onderscheiden 
en zijn ze goed te herkennen vanaf de buitenkant.
De meeste provincies van Nederland hebben alleen 
gemeentelijke en rijksmonumenten, Noord-Holland 
en Drenthe beschermen daarnaast ook provinciale 
monumenten. Deze monumenten zijn vaak typisch voor 
de provincie en benadrukken het unieke landschap. 

Daarom zet de provincie zich in om dit erfgoed te behouden. Dit gebeurt onder andere door stolpboerderijen, 
kerken, industriële gebouwen, molens en dijken helpen te behouden door restauratie of herbestemming. De 
monumentenbordjes zijn bij de provincie Noord-Holland aan te vragen. 

Aanvragen herbestemmingssubsidie is nu mogelijk
Eigenaren van moeilijk her te bestemmen monumenten en gebouwen met een cultuurhistorische waarde kunnen 
tot 30 november 2019 digitaal een aanvraag indienen voor de herbestemmingssubsidie. Met de subsidie voor 
herbestemming wil de rijksoverheid voorkomen dat panden die zich minder gemakkelijk lenen voor een andere 
bestemming, langere tijd leeg komen te staan en vervolgens achteruit gaan. Zie voor meer informatie www.
cultureelerfgoed.nl.

Brochure metaaldetectie
Metaaldetectie is tegenwoordig een populaire hobby, maar metaaldetectie is niet 
vrijblijvend. Deze publicatie biedt een gedragscode en regels voor verantwoord 
gebruik van de metaaldetector in Nederland. Vanwege de veiligheid en vanwege het 
belang van de vondsten voor de geschiedenis van Nederland, zijn er regels rondom 
metaaldetectie. Zo is er een meldplicht: je moet melden welke vondsten je hebt 
gedaan, en waar je ze hebt gevonden. Je moet de grondeigenaar ook altijd vooraf 
om toestemming vragen om op zijn/haar land te mogen. De brochure is gratis te 
downloaden via www.cultureelerfgoed.nl.
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Pilot archeologische waardenkaart IJmond gemeenten
In het afgelopen decennium zijn de meeste Nederlandse 
gemeenten overgegaan tot het opstellen van een gemeentelijke 
archeologische waarden- en/of beleidskaart. Dit soort 
informatiekaarten heeft een flinke ontwikkeling doorgemaakt. 
Door de snelle veranderingen in de archeologische 
monumentenzorg en de invoering van de Omgevingswet 
voldoen de bestaande kaarten steeds minder. Daarom is 
in 2017 gestart met het maken van een toekomstgerichte 
richtlijn voor het opstellen van nieuwe kaarten, de 
‘Handleiding Opstellen gemeentelijke Archeologische 
inventarisatiekaarten; een normstellend kader’. Onderdeel 
van de richtlijn, die in ontwikkeling is, is het praktisch testen 
van de voorgestelde aanpak en uitvoeringsmethodieken door 
middel van een zestal pilotstudies. Hiervoor zijn Nederlandse 
gemeenten uitgenodigd deel te nemen aan deze stap in de 

ontwikkelfase. Het samenwerkingsverband van de IJmondgemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen is mede 
vanwege de representativiteit voor een deel van het Nederlandse bodemarchief geselecteerd als een van de eerste drie 
‘pilotgemeenten’. De pilot om te komen tot een nieuwe gemeentelijke archeologische inventarisatiekaart zal worden 
uitgevoerd door Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie uit Amersfoort en ARCHOL uit Leiden.

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 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 
gemeentelijke 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 
Monumenten 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.

Archeologisch onderzoek tijdens rioolaanleg IJmuiderstraatweg 
IJmuiden
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Nuttige websites
www.monumenten.nl     www.historischekringheemskerk.nl
www.cultureelerfgoed.nl    www.hgmk.nl
www.monumentenwacht.nl    www.historischekringvelsen.nl
www.stichtingerm.nl     www.stellingvanamsterdam.nl
www.nmferfgoedadvies.nl    www.restauratiefonds.nl
www.steunpunterfgoednh.nl    

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

Gemeente Heemskerk:
Eveline Bot
Telefoon 14 0251
E-mail: post@heemskerk.nl
www.heemskerk.nl/erfgoedregister

Gemeente Velsen:
Masja Gemser 
Telefoon 0255-567536
Joke Groot 
Telefoon 0255-567750
E-mail: monumenten@velsen.nl
www.velsen.nl/vrije-tijd/cultuur/monumenten

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

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


