Vergaderfaciliteiten
Het Huis van Geschiedenis Midden-Kennemerland biedt
uitstekende vergaderfaciliteiten. Er zijn sfeervolle
geconditioneerde ruimtes voor grote en voor kleine groepen, waar
bij daglicht of verduisterd presentaties gegeven kunnen worden;
desgewenst met catering. Natuurlijk is er wifi aanwezig.

HGMK

Adres en openingstijden

Het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland is een
van de oudste historische verenigingen van Nederland. In
verschillende werkgroepen houden de leden zich bezig met de
cultuurhistorie van het gebied tussen Haarlem en Castricum.

Noorderwijkweg 2a, 1943 DK Beverwijk
www.museumkennemerland.nl / www.hgmk.nl
info@museumkennemerland.nl / info@hgmk.nl

Het HGMK organiseert tweewekelijks een lezing over een
historisch onderwerp. Daarnaast is er twee maal per week een
inloopmiddag of –avond, waar vrijwilligers de geïnteresseerde
bezoekers bijstaan bij het onderzoek naar het verleden.
Het HGMK is bovendien aktief als uitgeverij voor boeken en
periodieken over uiteenlopende onderwerpen uit de rijke
geschiedenis van de regio.

Openingstijden Museum Kennemerland:
woensdag, zaterdag en zondag: 14:00 - 17:00
Openingstijden Historisch Informatiecentrum:
woensdag 14:00 - 17:00; donderdag 20:00-22:00
Op feestdagen gesloten.
Rondleidingen: prijs op aanvraag.
Toegang: € 5,– (incl. 1 kopje koffie); kinderen tot 12 jaar gratis.

Huis van Geschiedenis
Midden-Kennemerland

Aan de bosrand
van Beverwijk vindt u het
Huis van Geschiedenis
Midden-Kennemerland als nieuwe
schakel in het behoud van het
historisch erfgoed van de regio.
De Prehistorie, het Oer-IJ, de Romeinen,
buitenplaatsen en kastelen, het
Wijkermeer, Holland op z’n smalst, de
Slag bij Castricum, de Lunetten, de
Stelling van Amsterdam, de Atlantikwall,
de aardbeienteelt, Hoogovens en vele
andere vormen van industrie. Van alles
wat herinnert aan de roerige geschiedenis
van Midden-Kennemerland zijn belangrijke
documenten en voorwerpen terug te
vinden in het voormalige raadhuis van Wijk
aan Zee en Duin aan het Westerhoutplein.
Museum Kennemerland en het Historisch
Genootschap Midden-Kennemerland
beheren al bijna negentig jaar zorgvuldig
ons erfgoed. Sinds september 2016
vinden de activiteiten onder een
gezamenlijk dak plaats. De organisatie
bestaat geheel uit vrijwilligers.

Museum Kennemerland
Kenmerkend voor de regio Midden-Kennemerland is de
bedrijvigheid. Dat was al zo toen de Romeinen vanuit Velsen
handel dreven. Beverwijk is dan ook een van de oudste
marktsteden van het land. In de gouden eeuw kwam van Castricum
tot Velsen de land- en tuinbouw tot grote bloei. En sinds de aanleg
van het Noordzeekanaal heeft ook de papier- en staalindustrie de
streek veel welvaart gebracht.
Museum Kennemerland leidt u langs verschillende wegen door de
tijd. Van de prehistorie en de loop van het Oer-IJ tot het graven
van het Noorzeekanaal. Van het ontstaan van Beverwijk als stad
tot de bouw van kastelen en buitenhuizen. Van de aanleg van
verdedigingslinies tot de ontwikkeling van bijzondere vormen van
kunstnijverheid. Van de bloei als moestuin van Amsterdam tot de
opkomst van de zware industrie.

Speciale aandacht verdienen onze collecties Velser aardewerk en
Kinheim tapijten, met werken van vooraanstaande ontwerpers.
Museum Kennemerland bezit hiervan de grootste collecties
van Nederland. We tonen de verschillende ontwikkelstadia van
deze kunstzinnige vormen van nijverheid, die tot ver buiten de
landsgrenzen bekendheid genoten.
Het museum beheert verder een zeer uitgebreide bibliotheek,
waar de bezoeker op aanvraag boeken en andere documenten
kan inzien en een beeldbank. Deze informatiebronnen zijn ook
digitaal te benaderen.
Naast de presentatie van een deel van de collectie zijn er
regelmatig wisseltentoonstellingen die steeds een kenmerkend
of actueel aspect van de regio belichten.

