MONUMENTEEL

Monumentenzorg en Archeologie
Beverwijk, Heemskerk en Velsen

Nieuwsbrief

Doel van deze nieuwsbrief is eigenaren van monumenten in Beverwijk, Heemskerk en
Velsen en andere belangstellenden te informeren over actuele zaken rond monumenten,
archeologie en cultuurhistorie. In het kader van de regionale samenwerking wordt
Monumenteel vanaf nu in IJmondiaal verband uitgebracht. Omdat dit de eerste
nieuwsbrief is die in dit verband verschijnt, volgt hieronder een korte presentatie van
de drie gemeenten op het gebied van monumentenzorg en archeologie.

Gemeente Beverwijk

Huize Akerendam (achterzijde)

De historische stadskern van Beverwijk is ontstaan op
de grens van strandwalgronden en Wijkermeer. Door het
oostelijk deel van het huidige grondgebied stroomde het
Oer-IJ, die in zee uitmondde ter hoogte van Castricum.
Mede door de aanwezigheid van strandwallen en
Oer-IJ kent dit gebied een lange bewonings- en ontwikkelingsgeschiedenis. Landbouw en veeteelt waren in
de Middeleeuwen, naast visserij en scheepvaart, de
belangrijkste bronnen van inkomsten in Beverwijk. In de
13de eeuw werd toegestaan dat in Beverwijk wekelijks een
markt gehouden werd. De eerste handelsnederzetting
is vermoedelijk aan het Slangenwegje ontstaan, daarna
werd de Breestraat het handelscentrum. De Breestraat,
met haar van smal naar breed naar weer smal verlopende
profiel is een typisch voorbeeld van een marktstraat uit
de middeleeuwen. In de 17de eeuw kwam rond de oude
kern van Beverwijk de tuinbouw op. Dit tuinbouwgebied
in de binnenduinrand loopt door tot bij Heemskerk. De
hoofdweg over de strandwal is nog altijd als structuur

te herkennen op de plattegrond van Beverwijk. De
Velserweg, Koningstraat, en de Grote Houtweg zijn
nog aanwezig en hebben hun oorsprong in de Vroege
Middeleeuwen. In de 17de en 18de eeuw zijn veel buitenplaatsen aangelegd rond het Wijkermeer (Akerendam/
Scheijbeeck) of aan de binnenduinrand (Westerhout).

Woonhuis Arendsweg (Monumentenprijs 2016)
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In de 19de eeuw werden militaire bouwwerken toegevoegd aan het landschap van de gemeente in de vorm
van de Linie van Beverwijk (Lunetten) en een deel van de
Stelling van Amsterdam (Fort aan de Sint Aagtendijk en
Fort Velsen), deel uitmakend van het UnescoWerelderfgoed. Wijk aan Zee heeft zeker ook in de Middeleeuwen bestaan. Wijk aan Zee ligt nog op dezelfde
plaats als waar de middeleeuwse dorpskern zich bevond.
Niet alleen de visvangst, maar ook de strandvonderij
speelde een rol van betekenis. Daarnaast was ook de
winning van schelpen op het strand een belangrijke
bezigheid voor de bewoners van het dorp.
Het gemeentebestuur is voornemens de Dorpsweide, met
de zogenaamde “witte huisjes” aan de Zeecroft specifiek
te beschermen via het vaststellen van een beschermd
dorps-gezicht. Ook bepaalde zichtlijnen en doorzichten
op duinlandschap en dorp zullen worden beschermd.
De gemeente Beverwijk is in het bezit van 25 rijksmonumenten, één provinciaal monument (Fort aan de
Sint Aagtendijk met de dijklichamen De Aagtendijk en
De Nieuwedijk) en 115 gemeentelijke monumenten.
Beverwijk is een plek waar men eeuw na eeuw werkte

Huize Westerhout

en handelde. Het is een gebied met een rijke historie,
waarvan de bewoners belang hechten aan het behouden
van de geschiedenis. In toenemende mate laten de
bewoners van de gemeente zich horen als het gaat om het
behouden van de geschiedenis van de gemeente en het
inpassen van nieuwe ontwikkelingen in het grondgebied.

Gemeente Heemskerk
Heemskerk en de buurtschappen Noorddorp en Hoogendorp of Hofdorp ontstonden op of bij een geest. In de
late middeleeuwen werden de domeinhoven opgesplitst
en werd er een reeks kastelen gebouwd, waarvan enkele
later werden omgevormd tot buitenplaats. Voorbeelden
hiervan zijn Assumburg en Marquette, beide beschermd
als rijksmonument.

Slot Assumburg

De gemeente Heemskerk kent een lange bewoningsgeschiedenis; het gebied werd al meer dan 3500 jaar
geleden door een agrarische bevolking bewoond. In het
strandwallengebied zijn prehistorische nederzettingen
en akkerlagen aangetroffen, als onderdeel van het
Oer-IJ, de uitmonding van een stroom die voorafging
aan het latere IJ en die in zee uitmondde ter hoogte van
Castricum.
Binnen de gemeente liggen twee middeleeuwse domeinhoven, waarvan de kernen gelegen waren op of nabij
langgerekte akkercomplexen, de zogenaamde geesten.

De Linie van Beverwijk is een militair verdedigingswerk
dat in 1800 werd aangelegd aan de zuidkant van de gemeente. In het grensgebied van Heemskerk en Beverwijk
is nog altijd een aantal overgebleven lunetten te vinden.
Daarnaast werd in de 19de eeuw het oostelijk deel van de
gemeente betrokken in de
Stelling van Amsterdam
(Unesco-Werelderfgoed)
met de bouw van het
Fort Veldhuis. Het fort
en diverse bijbehorende
onderdelen als nevenbatterijen, grenspalen en
inundatiewerken hebben
de status van provinciaal
monument gekregen.
Een ander militair complex zijn de Nederlandse
bunkers in de duinen bij Monument op Schepelenberg
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de Achterweg, gebouwd in 1938 als opslagplaats voor
kunstwerken uit de Rijksmusea ingeval van noodsituaties. Zij zijn daar ook in de Tweede Wereldoorlog
voor gebruikt. Deze bunkers zijn beschermd als rijksmonument. Behalve gebouwde monumenten is de gemeente ook drie rijksarcheologische monumenten rijk.
We hebben het dan over Oud-Haerlem (middeleeuws),
de Vlaskamp in de Broekpolder (Midden-IJzertijd,
Late-IJzertijd en /of Romeinse Tijd) en Schepelenberg
of Huldtoneel (Romeinse Tijd).
Het gemeentelijk erfgoedregister is te vinden op www.
heemskerk.nl/erfgoedregister. Dit register bevat gegevens van alle monumenten in Heemskerk die door
het college van burgemeester en wethouders zijn
aangewezen als beschermd monument. De lijst met 44
gemeentelijke monumenten omvat een gewogen afspiegeling van de architectuur en bouwkunst, met de
functionele beroepen/instellingen van de maatschappij,
van stolpboerderij, tuinderwoning en opzichterwoning

Kwekerswoning (Abmaatra)

tot dokterswoning, villa, burgemeesterswoning,
raadhuis, klooster en jongens- of meisjesschool.
Daarnaast kunt u in het erfgoedregister ook alle door het
Rijk en Provincie Noord-Holland aangewezen
beschermde monumenten in Heemskerk terugvinden.

Gemeente Velsen

Hoofdkantoor Tata Steel

Wat geldt voor bijna de hele Hollandse kuststrook geldt
zeker voor Velsen: het land is geologisch gezien
piepjong. ‘Slechts’ zestig eeuwen geleden was het bijna
allemaal nog open zee. Alleen een smalle duinstrook,
van Velserbroek naar Velsen-Noord, kon de kop boven
water houden. Maar vanaf dat moment brachten stro-

ming, branding en getij met de westenwind zoveel zand
aan land dat Kennemerland meer dan tien kilometer
westwaarts aangroeide. Strandwallen wisselden af met
strandvlaktes. Het landschap veranderde en steentijdboeren bouwden een goed bestaan op. Ook uit de volgende periode, die duurde van 2000 v.Chr. tot aan het begin
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van de jaartelling, en die de Brons- en IJzertijd omvatte,
zijn inmiddels talrijke sporen bekend van boerderijen
met omringende akkers, tuinen en wegen.
De bijbehorende waterputten en zelfs grafheuvels en
offerplaatsen zijn in Velsens bodem teruggevonden.
Complete, in cultuur gebrachte oude landschappen
blijken in perfecte conditie in de bodem bewaard gebleven en hebben een uiterst waardevol bodemarchief
opgebouwd.
De oudste historische bronnen die op Velsen betrekking
hebben, beschrijven de strijd van de plaatselijke bevolking met het Romeinse leger dat kort na het begin van de
jaartelling twee achtereenvolgende havenforten bouwde.
Het landschap in de oostelijke helft van Velsen werd op
dat moment nog gedomineerd door een Rijnarm die ter
plaatse van het huidige Castricum in zee uitmondde.
De eenvoudige nederzettingen, die onze voorouders
bevolkten, hebben vele eeuwen later plaats gemaakt voor
welvarende woon- en leefgebieden.
Velsen bestaat uit zeven woonkernen, te weten:
IJmuiden, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid, VelsenNoord, Velsen-Zuid, Velserbroek en Driehuis. Hoewel
deze afzonderlijke woonkernen hun eigen identiteit hebben, is hun samenhang van grote betekenis. Zo hebben
de – onderling – verschillende vormen van bewoning en
de grote verscheidenheid aan bestaansbronnen Velsen
tot een bijzonder boeiende gemeente gemaakt. Havens
en sluizen, wederopbouwarchitectuur, buitenplaatsen
met hun tuinen, forensendorpen en het historische
Oud-Velsen aan het drukbevaren Noordzeekanaal, staan
tegenwoordig synoniem voor Velsen. Iedere woonkern
heeft zijn eigen cultuurhistorische achtergrond en ook

de architectuur binnen
deze kernen is zeer afwisselend; zo zijn in Driehuis
diverse voorbeelden van de
Amsterdamse School te vinden, in Santpoort-Zuid een
voorbeeld van Het Nieuwe
Bouwen en in Velsen-Noord
het hoofdkantoor van de Tata
Steel als mooi voorbeeld
van de Wederopbouw. Duin
en Kruidberg in SantpoortNoord is een fraai voorbeeld
van de neorenaissancestijl
en is een van de vele overgebleven buitenplaatsen die
Velsen rijk is. Deze buitenplaatsen lagen veelal rondom het Wijkermeer en werden
in de Gouden Eeuw met bij behorende parken aangelegd.
De stedelijke burgerij schafte zich een buitenhuis aan
om in de zomer de stinkende stad te ontvluchten.
Van levendige havens met industrie tot brede duinen,
buitenplaatsen met fraai aangelegde tuinen en de historische dorpskern Oud-Velsen: de gemeente Velsen
heeft de (bijna 70.000) inwoners, ondernemers en bezoekers veel te bieden.
Velsen heeft 96 rijksmonumenten, 9 provinciale en 169
gemeentelijke monumenten en twee archeologische
rijksmonumenten. Een belangrijke structuur vormt de
Stelling van Amsterdam, waarvan het Forteiland en het
Fort Benoorden Spaarndam deel uitmaken. Deze Stelling
staat op de Unesco Werelderfgoedlijst.

Duin en Kruidberg
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Lezingen/Excursies/Tentoonstellingen
Zicht op Water
De film ´Zicht op Water´ wordt iedere zondagmiddag om 15.30 uur vertoond in het
Zee en Havenmuseum in IJmuiden. Deze documentaire film, gemaakt door Pauline
van Vliet en Marieke Rodenburg, gaat over de geschiedenis van het graven van het
Noordzeekanaal en de invloed hiervan op de regio. Aan de hand van interviews met
bewoners nemen de makers van de film u mee langs zes mijlpalen in de geschiedenis van het kanaal. Het thema van deze film sluit prachtig aan bij het verhaal en de
collectie van het museum.
Toegang is op basis van een geldig museum entreebewijs (of museumkaart). Het
aantal plaatsen is beperkt, namelijk 48, en reserveren vooraf is niet mogelijk. Wel
kunt u dezelfde middag vanaf 13.00 uur (openingstijd museum) een plaatsnummer ontvangen. De film duurt ongeveer 50 minuten. Deze vertoning op zondag is
voor onbepaalde tijd. Het Zee en Havenmuseum is gevestigd op de Havenkade 55,
IJmuiden en op woensdag, zaterdag en zondag van 13.00-17.00 uur geopend. Voor
meer informatie zie www.zeehavenmuseum.nl

Cold cases; speurwerk in de archeologie
De nieuwe tentoonstelling Cold Cases, die vanaf 22 april in
Huis van Hilde te zien is, gaat over forensische en andere
technieken die gebruikt worden in de archeologie. Deze spannende familietentoonstelling, die al langs verschillende steden
in Nederland reisde, doet dit voorjaar Castricum aan. Stap in de
wereld van forensisch onderzoek en archeologie en ontdek wat
er allemaal mogelijk is. De vondst van een skelet spreekt erg tot
de verbeelding: hoe heeft deze persoon geleefd, hoe is hij of zij
gestorven? Archeologen en andere wetenschappers zoeken antwoord op deze vragen. Daarbij maken ze ook gebruik van DNAof isotopenonderzoek. De tentoonstelling laat zien hoe deze
onderzoekstechnieken, bekend van tv-series zoals Crime Scene
Investigation en Bones, worden toegepast. De tentoonstelling is
van 22 april t/m 29 juli 2017 in Huis van Hilde in Castricum te
bezichtigen. Geopend op dinsdag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur,
zaterdag en zondag van 11.00-17.00 uur.

Lezing over de gemeentegrens tussen Beverwijk en Heemskerk
Woensdag 17 en donderdag 18 mei 2017
Kosten: leden HGMK gratis, niet-leden € 5,Noorderwijkweg 2a, Beverwijk
Gerard Castricum uit Heemskerk vertelt het verhaal over de grens tussen Beverwijk en Heemskerk, vroeger en nu.
Als ex-landmeter van het kadaster is Gerard Castricum bij uitstek de deskundige om dit verhaal uit de doeken te doen.
De lezing begint op woensdag 17 mei om 14.30 uur en donderdagavond om 20.00 uur.
Reserveren kunt u via info@hgmk.nl.
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Oer-IJ Expeditie: verrassende ontdekkingswandeltocht
Op donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) vindt voor de
eerste keer de Oer-IJ Expeditie plaats. Dit nieuwe
wandelevenement leidt dwars door het groene buitengebied van Castricum. Wandelaars kunnen kiezen uit vier
verschillende routes van 9, 15, 20 en 25 km. Er wordt gestart bij het Huis van Hilde in Castricum en van daaruit
trekken de wandelaars het Oer-IJ gebied in. Door dit
weidse groene landschap stroomde tot het begin van de
jaartelling een zijarm van de Rijn. Er is onderweg niet
alleen aandacht voor de natuur. Het verleden heeft bijzondere sporen nagelaten. De wandelaars van de Oer-IJ
Expeditie worden hier op gewezen en zullen voortaan
met andere ogen naar dit verrassende landschap kijken.
Voor meer informatie en inschrijven kijk op
www.oerijexpeditie.nl.

Excursie met rondleiding in kasteel Marquette

Op zaterdag 27 mei zal Piet van Zwieten (HKH) een rondleiding verzorgen in kasteel Marquette. Hier zijn geen kosten
aan verbonden, alleen bent u verplicht zich aan te melden via het e-mailadres: info@hgmk.nl. De rondleiding start om
11 uur bij kasteel Marquette, Marquettelaan 34 in Heemskerk en duurt anderhalf uur.

Foto/filmavond door de HGMK werkgroep

Donderdag 8 juni 2017
Kosten: leden HGMK gratis, niet-leden € 5,Noorderwijkweg 2a, Beverwijk
Op deze avond zal de werkgroep weer veel historische beelden laten zien van Beverwijk met een groot o-ja-gehalte.
De avond begint om 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) en reserveren kunt u via info@hgmk.nl.
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Bunkerdag
Op zaterdag 10 juni wordt voor de vierde maal de landelijke Bunkerdag georganiseerd. Langs de kust van Nederland zijn nog veel sporen te vinden van de Tweede Wereldoorlog. De bunkers, gebouwd als onderdeel van de Atlantikwall, springen het meest in het oog. Normaal zijn deze fascinerende betonnen kolossen gesloten voor het publiek, maar
tijdens de Bunkerdag gaan veel bunkers van de Zuid-Hollandse eilanden tot de Waddeneilanden voor één dag open!
Ook in deze regio zullen meerdere locaties opengesteld worden. Naast bezoek aan de bunkers zijn er georganiseerde
wandelingen en rondleidingen. Wie wil zien hoe het leven eraan toe ging in de oorlog, kan kijken naar theatervoorstellingen en re-enactment.
Zaterdag 10 juni 2017, 10.00 – 17.00 uur, voor informatie zie www.bunkerdag.nl

Bunkers IJmuiden

Open Monumentendag
De Open Monumentendag is dit jaar in het weekend van 9 en 10 september. Als thema is dit jaar gekozen: ‘Boeren,
burgers en buitenlui’. De nadruk ligt hiermee sterk op mensen en op hun onderlinge economische en culturele relaties.
Het thema verbindt stadsbewoners, plattelandsbewoners en mensen met een rondtrekkend bestaan, en het verbindt
uiteenlopende historische perioden met het heden. Voor informatie over het programma kunt u te zijner tijd de website www.openmonumetendag.nl of de lokale media raadplegen.

Nationale Archeologiedagen
De Nationale Archeologiedagen worden in 2017 gehouden op 13, 14 en 15 oktober. Dit zijn dé dagen waarop het
publiek kennis kan maken met alle facetten van archeologie in Nederland. De dagen brengen het verleden tot leven,
vertellen het verhaal van vroeger en zijn een unieke gelegenheid om eens mee te kijken wat er allemaal in de
Nederlandse bodem verborgen zit en zat. Voor informatie over het programma kunt u te zijner tijd de
website www.archeologiedagen.nl raadplegen.
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Publicaties
Tijdschrift Archeologie in Nederland
Archeologie in Nederland is een nieuw tijdschrift voor zowel de vrijwilliger
als de professionele archeoloog die goed geïnformeerd wil worden over wat er
op archeologisch gebied in Nederland gebeurt. Het tijdschrift is de opvolger
van Archeobrief en Westerheem en richt zich met inhoudelijke artikelen op
de nieuwste opgravingsresultaten en de mooiste archeologische vondsten in
Nederland. Daarnaast staan in actuele artikelen de laatste discussies,
nieuwsberichten, literatuursignalementen en tentoonstellingen centraal. Het
tijdschrift verschijnt 5 maal per jaar en kost € 45,00 (abonnement) of € 9,95
(los nummer)| verkrijgbaar en te abonneren via www.archeologienl.nl.

Tot op het bot, Anja van Zalinge & Constance van
der Linde, Haarlem 2015

Bij archeologische opgravingen kwamen op de Botermarkt en het Begijnhof
in Haarlem meer dan honderd menselijke skeletten aan de oppervlakte. Nog
nooit eerder werden er in deze stad zoveel tegelijkertijd bij elkaar gevonden.
De ontdekking van de graven bracht de onderzoekers in contact met tientallen
mannen, vrouwen en kinderen die in middeleeuws Haarlem hebben rondgelopen. Daarbij zochten ze naar antwoorden op vragen als: hoe zag Haarlem er in
de 15de eeuw uit en hoe was het leven in die tijd? Waarom lagen de skeletten op
deze plekken? Het boek is een uitnodigende sfeertekening geworden over het
Haarlem van de 15de eeuw, de historie van de plaatsen die onderzocht werden,
de doelstelling en reikwijdte van het archeologisch onderzoek en van het skelettenonderzoek. Vanwege de algemene informatie over het onderzoek naar
skeletresten is het boek ook interessant voor lezers buiten Haarlem.
Het boek is bij de boekhandel te koop voor € 19,95.

Heemschut archief online ontsloten
Erfgoedvereniging Heemschut bestaat sinds 1911 en kent een rijke geschiedenis van erfgoedbescherming. Onlangs is haar archief digitaal ontsloten. Het betreft tijdschriften, jaarverslagen en de bekende Heemschutserie. Ook is een collectie van zo’n 36.000 foto’s en dia’s gratis te bekijken en
te downloaden. Het materiaal is via een speciale viewer op
www.heemschut.nl/collectie te vinden.

De Zandpoort gedigitaliseerd
Stichting Santpoort geeft elk jaar De Zandpoort uit. De uitgaven van deze
publicatie ouder dan 5 jaar zijn via de site van het Noord-Hollands Archief
(NHA) in te zien. Inmiddels is dat voor de eerste 26 exemplaren het geval.
U klikt aan nha.courant.nu/periodicals/DZP. Van de oudere uitgaven zijn
via het bestuur tegen betaling nog enkele exemplaren beschikbaar (niet alle
jaren).

Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geeft drie maal per jaar een
tijdschrift uit. Hierin leest u alles over de actuele ontwikkelingen op het
gebied van de erfgoedzorg. Een abonnement op het tijdschrift is gratis.
U kunt zich hiervoor aanmelden via www.cultureelerfgoed.nl
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Nieuwsberichten
Navigeren door 16 de-eeuws Nederland
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een
digitale kaart gelanceerd die een gedetailleerd beeld laat
zien van Nederland in 1575. Nederland is al sinds de late
middeleeuwen het meest verstedelijkte gebied van Europa.
Maar hoe zag ons land er precies uit? De digitale kaart laat
een gedetailleerde momentopname van ons land in de 16de
eeuw zien. De kaart toont meer dan honderd steden en veel
wegen, gebouwen en waterlopen. De Rijksdienst: ‘Nieuwe
technieken maken het mogelijk om oude kaarten van steden
te combineren met historische wegenpatronen. Op die manier
ontstond een nieuwe digitale overzichtskaart van Nederland
in de aanloop naar de Gouden Eeuw. Nu kan iedereen virtueel
door laatmiddeleeuwse straten navigeren en aanwijzen waar
de galg en de plaatselijke herberg stonden.’

Werk Dudok verzameld op website
Alle gebouwde werken van architect Willem Dudok, 136
stuks, zijn verzameld op een nieuwe website. De site is een
‘online plaatjesboek’ met korte verhaaltjes over elk afzonderlijk werk. Naast foto’s zijn ook enkele video’s en geluidsfragmenten te vinden. Het biedt hiermee een indrukwekkend
overzicht van de nalatenschap van een van Nederlands
grootste architecten. Ook in Velsen is veel werk van Dudok
te vinden, zoals het gemeentehuis en de aula van begraafplaats Duinhof, beiden in IJmuiden en het hoofdkantoor van
Tatasteel in Velsen-Noord. Initiatiefnemer Peter Veenendaal
hoopt dat de website ook een levend document wordt. ‘Die
site is natuurlijk nooit klaar. Er komen altijd nieuwe of
betere plaatjes of filmpjes van Dudoks werk beschikbaar. Ik
hoop dat veel mensen hun eigen beelden naar ons opsturen.
Dan geven wij ze een plek op de website.’ Zie www.dudok.org

Gids Monumentaal Wonen
Waar krijgt u als eigenaar van een rijksmonument mee te maken? Welke rechten en plichten heeft u? Met welke
partijen krijgt u te maken als u iets wilt wijzigen aan uw monument? En wat als u een monument wilt verduurzamen?
Eigenaar zijn van een rijksmonument is toch iets anders dan eigenaar zijn van een normale woning.
Voor rijksmonumenten is speciale regelgeving van toepassing. Dat geldt natuurlijk helemaal bij onderhoud en
restauratie. Om u snel wegwijs te maken is de informatieve gids Monumentaal wonen ontwikkeld. Deze gids maakt u
kort en bondig wegwijs in de wereld van monumentzorg en geeft essentiële informatie over de aanschaf, restauratie,
verduurzaming en het behoud van rijksmonumenten en de financiering daarvan. De gids Monumentaal Wonen richt
zich uitsluitend op eigenaren van rijksmonumenten.
Zie voor meer informatie www.monumenten.nl en dan onder ‘Een monument kopen’.
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Zonnepanelen op monumenten
De belangstelling voor zonne-energie groeit, ook onder eigenaren
en huurders van monumenten en panden in beschermde gezichten.
Monumenten vragen om maatwerk en een aanpak die de monumentale waarde van een pand in ere houdt. Eigenaren kunnen vaak niet
de standaardmaatregelen gebruiken om monumentale gebouwen
energiezuiniger te maken met zonne-energie. De zichtlocatie van
monumenten, waardevolle historische dakbedekking en/of ligging
binnen een beschermd stadsgezicht maken dat de standaard
oplossingen vaak niet voldoen.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft de brochure
‘Zonne-energie en uw monument.’ uitgebracht over zonnepanelen
en historisch erfgoed, dan wel monumenten. Ze bieden adviezen en
richtlijnen. De brochure geeft antwoord op de vraag of zonnepanelen of zonnecollectoren toegestaan zijn op een monument,
waar men op moet letten bij een beschermd stads- of dorpsgezicht
en waar men moet zijn voor advies, subsidie of een vergunning. De
gemeente speelt hierbij een belangrijke rol: van de eerste ideeën
tot de vergunning en plaatsing. De gemeente kan aangeven wat er
cultuurhistorisch waardevol is aan een monument of beschermd gezicht en kan aangeven wat er in uw specifieke situatie (on)mogelijk
is. Zie voor informatie www.cultureelerfgoed.nl/publicaties of bel
met uw gemeente.

Nieuwe gegevens en tips voor energiezuinige monumenten
Van de veel gevraagde waaier Uw monument energiezuinig; praktische tips voor verduurzaming is een geactualiseerde en uitgebreide versie verschenen. In deze uitgave van de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) wordt een groot aantal energiebesparende en comfort-verhogende maatregelen overzichtelijk op een
rijtje gezet. Nederland is volop bezig met een ander energieverbruik. Ook monumenten moeten verduurzamen, maar
hoe doe je dat? Bij monumenten zijn meestal geen isolatietechnieken en moderne isolatiematerialen toegepast. Het
gebouw houdt de warmte vaak slecht vast. Verouderde verwarmingsinstallaties en een ontoereikend elektra-systeem
verhogen het ongemak. En dan zijn er de beperkingen voor benutting van duurzaam opgewekte energie, zoals zonneen windenergie. De waaier Uw monument energiezuinig; praktische tips voor verduurzaming is gratis bij de ERM te
bestellen, www.stichtingerm.nl.

€10 miljoen voor energiebesparing historische woningen
Bezitters van een woning dat de status van rijksmonument heeft, kunnen een tegemoetkoming krijgen voor energiebesparende maatregelen. Minister Bussemaker heeft hiervoor €10 miljoen vrijgemaakt. Het geld is bedoeld om
energiebesparende maatregelen te treffen tijdens de restauratie van een rijksmonumentale woning. Nu is er alleen
budget beschikbaar voor de restauratie van deze monumenten. Het is vaak ingewikkeld om historische woningen
energiezuiniger te maken. Voor de hand liggende ingrepen zoals dubbelglas of isolatie zijn daar geen optie.
Monumenten hebben vaak een eigen, creatieve aanpak nodig. Uit ervaring blijkt dat een restauratie het beste moment
is om energiebesparende maatregelen in monumenten aan te brengen.
De regeling wordt ondergebracht bij het Nationaal Restauratiefonds. Jaarlijks is circa €30 miljoen beschikbaar voor
bezitters van monumentale woningen. Daar komt nu eenmalig €10 miljoen bij voor energiebesparing. Monumentenbezitters kunnen uit het fonds een lening met lage rente krijgen, waarvan de opbrengsten weer terugvloeien in het
fonds. Vanaf 1 juni kunnen eigenaren van woonhuizen één gecombineerde lening aanvragen voor de restauratie en de
energiebesparende maatregelen.
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Websites

www.monumenten.nl
www.cultureelerfgoed.nl
www.cultureelerfgoednh.nl
www.monumentenwacht.nl
www.stichtingerm.nl
www.archeologienl.nl
www.archeologieinnederland.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Gemeente Beverwijk:
Conny van Rijn 0251-256256
E-mailadres: info@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
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Museum Kennemerland

Engelmunduskerk

Fort Veldhuis

Colofon

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