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MONUMENTEEL

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.

Kasteeltuin Assumburg aangewezen als gemeentelijk monument
Sinds 22 augustus 2017 is Heemskerk een gemeentelijk monument rijker: de kasteeltuin Assumburg. Stichting  
Vrijwilligers Kasteeltuin Assumburg had hiervoor een verzoek ingediend bij de gemeente. Na onderzoek door het  
college en met een positief advies van de Erfgoedcommissie is besloten de monumentenstatus toe te kennen.  
Hiermee is het behoud van de kasteeltuin Assumburg voor de toekomst gewaarborgd.

Kasteel Assumburg kent een interessante geschiedenis. Deze geschiedenis gaat terug tot de tweede helft van de 13de 
eeuw of de eerste helft van de 14de eeuw. Assumburg is toen gebouwd als versterking op de overgang van een hoger 
gelegen strandwal naar lager gelegen klei- en veengronden. Anders dan nu werd het toenmalige Assumburg ontsloten 
via een rechte laan vanaf de (huidige) Hoflaan. Het kasteel heeft in de loop van de eeuwen verschillende eigenaren 
gekend waaronder ook Andries Adolph Deutz van Assendelft (1764-1833). Hij was tot 1795 burgemeester van Amster-
dam en gehuwd met Jacoba Margaretha Boreel (1770-1816). Aan het eind van de 19de eeuw raakte het kasteel in verval 
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waarna het in 1911 werd verkocht aan de Staat der Nederlanden. Het terrein rondom het kasteel is daarna gebruikt 
voor de tuinbouw en de bollenteelt. De grote vijver en delen van de grachten werden gedempt met onder meer huisvuil. 
Het kasteel kreeg in de jaren ’30 van de vorige eeuw een opknapbeurt en is sindsdien een jeugdherberg.

Lange tijd was het terrein rondom kasteel Assumburg in gebruik als 
tuingrond. In 2011 is de tuin van het kasteel aan de hand van his-
torische prenten met veel inzet, energie en enthousiasme opnieuw 
aangelegd. Daarmee is een uniek stukje historisch Heemskerk in 
ere hersteld. De kasteeltuin heeft in algemene zin en voor  
Heemskerk in het bijzonder dan ook een grote culturele en  
historische waarde. 

Wethouder Frank Frowijn: “Het kasteel en de tuin zijn een schit-
terend voorbeeld van de vele versterkte en adellijke huizen met 
bijbehorende tuinen die in het verleden veel voorkwamen in 
Heemskerk en in de regio. Denk hierbij aan Oud-Haerlem aan de 
Zuidermaatweg. Ook de combinatie van het kasteel én de classicis-
tische gereconstrueerde tuin is van grote waarde. Als gemeente zijn 
wij enorm trots op deze bezienswaardigheid en de vele vrijwilligers 
die een groot deel van het onderhoud van de tuin voor hun rekening 
nemen. Ook op hun onderkomen, het prachtige bezoekerscentrum 
‘het Koetshuijs’, zijn we als Heemskerk natuurlijk erg trots.”

Monumentenprijs gemeente Beverwijk 2017
Tijdens de Open Monumentendagen afgelopen september is de Monumentenprijs 2017 door de gemeente Beverwijk 
uitgereikt aan de eigenaren van Zeestraat 127. In het verleden heeft de Stichting Historisch Beverwijk, ooit opgericht 
door een groep Beverwijkers die zich ten doel heeft gesteld zich sterk te maken voor het behoud van de restanten van 
de historische kern van Beverwijk, zich hard gemaakt voor het instellen van een Monumentenprijs. De afgelopen jaren 
zijn er prijzen toegekend aan de eigenaren van de Zeestraat 14 (Terpsichoré), Velserweg 14-16 (Beijerlust), Breestraat 
101 (pastorie) en de Arendsweg 51 (Wie weet ‘t). De Monumentenprijs 2017 moet worden gezien als blijk van waarder-
ing voor de initiatiefnemers die de moed en creativiteit hebben getoond om het voormalige koetshuis en tuin-
manswoning Duynwyck (rijksmonument) te behouden. Voor dit pand aan de Zeestraat 127 is een uitgebreid herstel- en 
renovatieplan opgesteld. De renovatiewerkzaamheden hebben een aantal jaren in beslag genomen. Het pand is sinds 
1827 in het bezit van de familie de Wilde en zal door Saskia de Wilde-de Jongh en Bart de Jongh door eigen bewoning 
in de familie worden gehouden. Het pand in zijn huidige vorm heeft een hoge monumentwaarde, gezien het nog steeds 
afleesbare ontstaan op die plek in de stad en als resterend onderdeel van de verdwenen buitenplaats Duynwyck aan 
de Scheijbeeck. De monumentenprijs bestaat uit een met de hand gemaakte oorkonde van de Beverwijkse kunstenaar 
Louis ‘t Hart. 
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•	 In de bibliotheek in IJmuiden is door de Archeologische Werkgroep Velsen een tentoonstelling  
ingericht. Te zien zijn voorwerpen die gevonden zijn bij de verbreding van het Noordzeekanaal,  
de restauratie van woningen en archeologisch onderzoek in en rond de eeuwenoude Engelmunduskerk  
in het dorp Oud-Velsen.  Soms zijn deze vondsten nog te koppelen aan de bewoners van de woningen.  
De vondsten in en rond de kerk dateren van rond 1200 tot de 20ste eeuw. Ook zijn er vondsten uit de  
periode 1800-1600 v.Chr.  
Openingstijden bibliotheek: vrijdag 13 oktober  10-17 uur, zaterdag 14 oktober 10-14 uur.

•	 Op zaterdag 14 oktober om 10.30 uur zal Jan Morren, amateur archeoloog en -historicus,  in de bibliotheek in 
IJmuiden een lezing houden over bovengenoemde opgravingen.  

•	 Speciaal voor de Nationale Archeologiedagen heeft de Ruïne van Brederode een fotospeurtocht ontwikkeld, die  
kinderen gratis kunnen ophalen bij de entree van de ruïne. Hiermee kunnen ze op zoek naar historische sporen en ont-
dekken hoe de ruïne er vroeger uit heeft gezien. De ruïne is op vrijdag open van 12-17 uur, op zaterdag en zondag van 
10-17 uur. Voor deze gelegenheid is de Ruïne op zondag gratis toegankelijk en zijn er rondleidingen.

•	 In Spaarnwoude is een geocache over de Romeinen in Velsen uitgezet. Daarmee wordt levendig gehouden dat ruim 
2000 jaar geleden de Romeinen in Velsen waren. Met deze multicache van 4,8 km kunnen wandelaars via een app, gps-
coördinaten en het beantwoorden van vragen uiteindelijk een heuse Romeinse schat vinden! De start is op de parkeer-
plaats hoek Laaglandersluisweg/Heuvelweg in Spaarnwoude. Te bereiken via de Amsterdamseweg, afslag r101.

Kijk voor meer activiteiten op www.archeologiedagen.nl. 

Heemskerk lanceert Cultuurhistorische Waardenkaart
De gemeente Heemskerk heeft een interactieve platte-
grond gemaakt met alle monumenten erop: de Cultuurhis-
torische Waardenkaart Heemskerk. Op de digitale kaart 
zijn in één oogopslag de monumentale gebouwen op een 
plattegrond van Heemskerk te zien. Ook zijn afbeeldingen 
en beschrijvingen van de monumenten hierop te raadple-
gen. Deze nieuwe faciliteit is te vinden op  
www.heemskerk.nl/erfgoedregister.
Heemskerk heeft een rijke historie en kent een aantal ver-
schillende soorten monumenten. Deze monumenten met 

cultuurhistorische waarde zijn allemaal opgenomen in de gelijknamige waardenkaart. De monumenten zijn uitvoerig 
beschreven en deze teksten zijn in het erfgoedregister op de website te vinden. 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 en (archeologische) rijksmonumenten ingetekend met een nummer. De provinciale monumenten 
en overige cultuurhistorische waarden die Heemskerk rijk is, worden op een later moment toegevoegd. Er zijn ook 
plannen om het beeldkwaliteitsplan Oosterweg in de waardenkaart op te nemen. Een beeldkwaliteitsplan vormt een 
verbindend element tussen landschap, architectuur en stedenbouw. Hiermee is ontwikkeling van het gebied mogelijk 
binnen bepaalde richtlijnen met behoud van de beeldbepalende landschapselementen en bijzondere dorpsgezichten. 

De digitale kaart is op de gemeentelijke website te vinden en als mobiele site voor smartphones.

Nationale Archeologiedagen 
Op vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 oktober zijn de Nationale
Archeologiedagen. Dit zijn dé dagen waarop iedere Nederlander die 
geïnteresseerd is in het land waar hij op woont, 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 eens te kijken wat er allemaal in de Nederlandse bodem 

verborgen zit en zat. Ook Velsen doet  mee aan de Nationale Archeologiedagen. Hiermee wil de 
gemeente de fascinerende wereld van de Nederlandse archeologie beter ontsluiten voor een groot 
publiek en beleefbaar maken voor jong en oud.

Programma
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Lezingen/Excursies/Tentoonstellingen
Lezingenserie historie en archeologie
Onder de titel ‘Hilde kan me nog meer vertellen’ wordt door de Stichting Oer-IJ en Huis van Hilde een nieuwe  
serie lezingen georganiseerd in het archeologiemuseum te Castricum. De lezingen bieden verdieping op verschillende 
thema’s uit de geschiedenis en archeologie van de regio. 
De lezingen zijn in het Huis van Hilde in Castricum (achter het station), beginnen om 20 uur en duren tot 22 uur. 
Kaarten kunt u bestellen  via www.oerij.eu en kosten € 10,00 per lezing, inclusief koffie. Meer informatie over het  
programma is te vinden op www.oer-ij.eu.

• Donderdag 5 oktober: De ethiek van het tentoonstellen van skeletten, Liselotte Gertenbach.

• Donderdag 2 november: De ontwikkeling van het houtgebruik in het Oer-IJ gebied, Silke Lange.

• Donderdag 16 november: Zuid-Hollandse graven in Noord-Holland, Kees Nieuwenhuijsen.

• Donderdag 7 december: Echo van het IJ – op zoek naar het Oer-IJ in het Castricummer landschap, Koen van der Driesche.

• Donderdag 18 januari: Dark Ages, Henk van der Velde.

• Donderdag 15 februari: De vroegste geschiedenis van Amsterdam in het Oer-IJ landschap, Jerzy Gawronski.

• Donderdag 15 maart: De reconstructie van de IJsselkogge, Wouter Waldus.

• Donderdag 12 april: Hoe god in Kennemerland verscheen, André Numan.

Programma

Op 7 en 8 oktober wordt in het hart van het Oer-IJ-gebied 
de manifestatie ‘En boven de polder de hemel’ 
gehouden, een kunstwandeling die gedurende één etmaal 
gelopen kan worden. De route van ongeveer 
2 ½ kilometer gaat dwars door de Wijkermeerpolder 
heen; tussen akkers door, over eeuwenoude dijken, langs 
de Kil, de golfbaan en het gascompressiestation. Onder-
weg staan kunstwerken opgesteld of zijn kunstenaars 
actief. De wandelaar ziet en ervaart beeldende kunst, 
muziek, film en performances met als doel besef, bekend-
heid en waardering te bewerkstelligen voor het unieke 
gelaagde en historische landschap van het Oer-IJ. 
De wandeling is gratis, voor de brochure (met platte-

grond en info over het Wijkermeer, de kunstwerken en de 
geschiedenis) wordt een bescheiden vergoeding gevraagd. 
De wandeling kun je op eigen houtje maken, maar er zijn 
ook Oer-IJ gidsen aanwezig om vragen te beantwoorden 
over het ontstaan en de geschiedenis van het bijzondere 
Oer-IJ landschap. Starten kan op twee plaatsen: 
Het Groene Buitenland, kruising Zeedijk, Nieuwendijk 
en Groenedijk, t/o. Zeedijk 12 in Assendelft of aan de 
Genieweg Heemskerk vlakbij het gascompressiestation. 
Aanvang zaterdag  16.00 uur, afsluiting zondag 16.00 uur.
Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina
‘En boven de polder de hemel’.

Wandelkunstmanifestatie in het Oer-IJ gebied
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Lezing ‘Ontwikkeling van woonwijken’
Woensdag 11 oktober om 20.00 uur
In deze lezing ligt de nadruk op de ontwikkeling van de woonwijken Zuidbroek en Oosterwijk. 
Locatie: de kapel van de Muziekschool (Kerklaan 1) in Heemskerk. 
Entree € 2,00 met gratis consumptie.
Aanmelden kan bij Libbe van Dijk: secretaris@historischekringheemskerk.nl of 0251-244005.

Stadslezing ‘IJmuiden en de Bende van Dudok’
 Op woensdag 11 oktober is de jaarlijkse Stadslezing in Velsen. Dit keer gaat het over 
de nalatenschap van Dudok in IJmuiden, onder de titel ‘IJmuiden en de Bende van 
Dudok’. In 1945 werden zowel de Hilversumse architect W.M. Dudok als de 
Rotterdamse architecten W. van Tijen en H.A. Maaskant gevraagd om wederop-
bouwplannen te maken voor het sterk gehavende IJmuiden. Twee partijen, twee 
visies. Architectuurhistoricus Herman van Bergeijk gaat in op de invloed van Dudok 
in IJmuiden en legt een link met de moderne stedenbouw. Dat er over de kwaliteit 
van de nalatenschap van Dudok verschillend wordt gedacht, is geen geheim. De 
een ziet de schoonheid en de helderheid, de ander de eenvormigheid en soberheid. 
Jacques Warmerdam, ruimtelijk ontwerper, gaat in op de vraag hoe we in IJmuiden 
omgaan met het gedachtegoed van het wederopbouwplan van Dudok. De lezing be-
gint om 20.00 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis in Velsen. 
U kunt zich tot 7 oktober aanmelden via communicatie@velsen.nl 

Tentoonstelling ‘Van Viking tot Graaf van Holland’
Waren de Vikingen ooit in Noord-Holland? In de tentoonstelling ‘Van Viking tot Graaf van Holland’ vind je het ant-
woord. In de 9de eeuw was het Hollandse kustgebied uitgeleend aan Viking-hoofdmannen die het gebied verdedigden. 
Toen de laatste hoofdman vermoord was, ontstond het graafschap Holland. Eeuwenlang waren deze graven de baas in 
ons kustgebied tot aan het eind van de 16de eeuw. De tentoonstelling  is van 22 oktober 2017 t/m 16 februari 2018 te 
zien in het Huis van Hilde in Castricum.

Vikingenfestival
In de herfstvakantie (21 t/m 29 oktober 2017) is er in Huis van Hilde een kinder-
programma met elke dag leuke activiteiten. Op zondag 22 oktober wordt er ter ere 
van de verjaardag van Hilde een groot Vikingenfestival gehouden. In een groot 
tentenkamp bij Huis van Hilde ontmoet je Vikingen uit de vroege Middeleeuwen. 
Er zijn voorstellingen, gevechtsdemonstraties, verteltheater en natuurlijk muziek! 
Neem een kijkje bij ambachten zoals smeden, brons gieten, pottenbakken en leer of 
been bewerken. Leef je uit in een workshop of bij onze proeverij. Er is van alles te 
doen en te beleven, ook speciaal voor kinderen. 
Zie voor meer info www.huisvanhilde.nl
 
BLIK, tentoonstelling over de conservenindustrie in de IJmond

De IJmond is rond 1900 een belangrijk tuinbouwgebied. Maar al dat vers aan groenten en 
fruit is maar beperkt houdbaar. De grote uitdaging is daarom: wat te doen met de overschot-
ten van de oogst? Met de uitvinding van het conservenblik is het mogelijk om op grote schaal 
te conserveren. De conservenindustrie komt op. In het centrum van Beverwijk, waar de 
groenten ook geveild worden, worden twee grote conservenfabrieken opgericht: Bever Con-
serven en Docter. Gedurende vijftig jaar bloeit de conservenindustrie. Er worden miljoenen 
kilo’s groenten en fruit ingeblikt in de IJmond. Niet alleen voor verkoop in Nederland, maar 
ook daarbuiten. Op de tentoonstelling is alles te zien over de opkomst en de ontwikkeling van 
de conservenindustrie in de IJmond. Er wordt niet alleen gekeken naar het verleden, maar 
ook naar de toekomst. Want Tata Steel, wereldleider op het gebied van verpakkingen in blik, 
werkt ook nu nog hard aan het verbeteren van hun blikken. Ook benieuwd hoe ze dat doen? 
Kom het zelf ontdekken bij BLIK! Te zien in Museum Kennemerland t/m 28 januari 2018.



Grafkisten bij de Engelmunduskerk, Velsen-Zuid
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Naar aanleiding van de tentoonstelling Blik wordt een aantal interessante lezingen gehouden:

Donderdag 12 oktober, 20.00 uur
‘Achtergronden van stalen verpakkingen voor voedsel’.
Locatie: Huis van Geschiedenis, Noorderwijkweg 2A Beverwijk.
Kosten € 5,00, leden HGMK gratis.

Woensdag 25 oktober om 14.30 uur en donderdag 26 oktober om 20.00 uur
‘Conservenindustrie in Beverwijk’.
Locatie: Huis van Geschiedenis, Noorderwijkweg 2A Beverwijk.
Kosten € 5,00, leden HGMK gratis.

Woensdag 8 november om 20.00 uur
‘Conservenindustrie in Beverwijk’.
Locatie: Historische Kring Heemskerk, Kerklaan 1 Heemskerk.
Kosten € 5,00, leden HKH gratis.

Lezing archeologische vondsten Engelmunduskerk 
Op zondag 19 november vertelt André Numan over archeologische 
vondsten die in en rond de Engelmunduskerk in Oud-Velsen zijn 
gedaan, zoals bijvoorbeeld resten van een kapel met enkele stenen 
grafkisten. In twee stenen grafkisten lagen de skeletten van een 
man en een vrouw. Erboven lag een fraaie grafzerk met daarop afge-
beeld een man in harnas en een vrouw. Naar nu wordt aangenomen 
gaat het hier om het graf van Willem van Brederode en Hillegonda 
van Voorne. In de presentatie zullen de resultaten van het  
archeologisch onderzoek uitvoerig besproken worden. Hoe werden 
de overledenen in al die jaren in en rond de kerk begraven?  
En waarom is de kerk nu juist op deze plek is gebouwd?  
De lezing begint om 15:00 uur en kost € 10,00 p.p., inclusief drankje . 
Aanmelden kan via www.engelmunduskerkoudvelsen.nl.
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Publicaties
Bedrijvigheid in Velsen in de lange 20ste eeuw. 
Geschiedenis en Archieven, St. Vrienden van het 
Noord-Hollands Archief, Hilversum 2017.
De aanleg en voltooiing van het Noordzeekanaal in de jaren ‘70 van de 19de 
eeuw betekende een grote cesuur in de geschiedenis van het voorheen 
landelijke gebied rond Velsen. Velsen werd de kern van de IJmond-regio en 
cruciaal voor de Nederlandse ijzer- en staalindustrie. IJmuiden ontwik-
kelde zich tot de derde zeehaven van Nederland en werd belangrijk voor 
de visserij. Belangrijke bedrijfsarchieven en archieven van het industrieel 
erfgoed bevinden zich in het Noord-Hollands Archief en in het  
Hoogovensmuseum. In deze bundel wordt hiervan een overzicht gegeven. 
In het boek staan veel foto’s uit lang vervlogen tijd en is een lust voor het 
oog. Het kost € 12,00 en is in de lokale boekhandel te koop. 

Roos en Beek, wonen op de Spanjaardsberg, 
Guus Hartendorf, Velsen 2017
Het boek ‘Roos en Beek, wonen op de Spanjaardsberg ’ beschrijft de histo-
rie van het terrein waar nu de appartementen Roos en Beek staan. Eerder 
stond daar de IJmond-MTS. Die school was gebouwd op de vroegere Span-
jaardsberg, die jaren eigendom was van de familie Cremer van de buiten-
plaats Duin en Kruidberg. In de jaren ‘50 van de 20ste eeuw vonden er voor 
de archeologie zeer belangrijke opgravingen plaats.  Het boek besteedt 
aandacht aan de opgravingen, de familie Cremer, de voormalige hofsteden 
Roos en Beek en Huis te Wissen, de J.T. Cremerlaan en de naar de geheim 
agent Tobs Biallosterski genoemde laan. Ook komen de bouw en sloop van 
de IJmond-MTS en de bouw van Roos en Beek aan de orde, inclusief de 
protesten uit de buurt.
Het boek kost € 17,50 en is te koop bij de lokale boekhandel of via 
roosenbeek@ziggo.nl.

Folders wandelnetwerk Noord-Holland
De IJmondgemeenten hebben vorig jaar mei drie themaroutes in Bever-
wijk, Heemskerk en Velsen ontwikkeld die te wandelen zijn met GPS via 
de app ‘Wandelnetwerk Noord-Holland’. Omdat een app niet voor iedereen 
toegankelijk is en niet altijd handig, hebben de IJmondgemeenten folders 
van de wandelingen laten maken. 
Er zijn drie routes: ‘Buitenplaatsen & Kastelen’, ‘IJmond Culinair’ en een 
driedaagse route ‘IJmond Pad’. Deze laatste verbindt de karakteristieke 
landschappen van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen met 
elkaar. Denk bijvoorbeeld aan  de forten van de Stelling van Amsterdam, de 
kasteeltuin van Assumburg of de woonkern Oud-Velsen. 
Voor elke route is een aparte folder. De folders zijn gratis verkrijgbaar in 
de gemeentehuizen van de drie gemeenten. Zie voor meer info en andere 
routes www.wandelnetwerknoordholland.nl
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Nieuwsberichten
Subsidie gemeentelijke monumenten
Gemeente Beverwijk
Eigenaren van een gemeentelijk monument kunnen subsidie aanvragen voor onderhoud en restauratie van hun pand. 
De Restauratieregeling betreft het herstellen van grote(re) gebreken, die veelal ontstaan zijn als gevolg van geen of on-
voldoende onderhoud en het vervangen van ondeugdelijk materiaal. Eens in de 10 jaar wordt 25% van de subsidiabele 
kosten vergoed met een maximum van € 11.344,51.
De Onderhoudsregeling betreft preventief onderhoud dat tijdig en regelmatig verricht wordt om verval van gebouwen 
te voorkomen en de gebruiks- en monumentale waarde te handhaven. Eens in de 5 jaar wordt 25% van de subsidiabele  
kosten vergoed met een maximum van € 1.134,45. Voorwaarde voor het verkrijgen van de subsidie is dat er geen begin 
mag worden gemaakt met de werkzaamheden, voordat op de aanvraag om subsidie is beslist. De complete tekst van de 
‘Subsidieregeling voor de restauratie en onderhoud aan gemeentelijke monumenten’, met daarin o.a. 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. 

Onderhoudssubsidie
De subsidie voor het onderhoud van een monument bedraagt 50% van de door het college vast te stellen subsidiabele 
onderhoudskosten, met een maximum subsidiebedrag van € 1.000,=. Ook kan het college eens per vijf jaar onder-
houdssubsidie verstrekken op basis van een 5-jarig instandhoudingsplan. De subsidie bedraagt dan 50% van de door 
het college vast te stellen subsidiabele onderhoudskosten, met een maximum subsidiebedrag van € 5.000,=.

Restauratiesubsidie
Voor de restauratie van een monument kan elke 5 jaar een subsidie worden aangevraagd. Deze subsidie bedraagt 50% 
van de door het college vast te stellen subsidiabele restauratiekosten, met een maximum subsidiebedrag van 
€ 10.000,=.

Monumentenwacht Noord-Holland
Naast de regeling voor onderhouds- en restauratiesubsidie bieden wij u jaarlijks een 100% gesubsidieerd abonne-
ment aan op de Monumentenwacht Noord-Holland. De Monumentenwacht is een instelling die monumenteigenaren 
ondersteunt bij de instandhouding van hun pand. Dankzij regelmatige inspecties door de Monumentenwacht worden 
veel gebreken voorkomen of blijven deze klein in omvang en kunnen tegen geringe kosten worden hersteld. De kosten 
van deze bouwkundige inspectie zijn voor rekening van u als monumenteigenaar. Voor meer informatie over de Monu-
mentenwacht Noord-Holland verwijzen wij u naar de website www.monumentenwachtnoordholland.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. De aanvraag kunt u indienen op 
www.heemskerk.nl/digid. 

Gemeente Velsen
Bij de gemeente Velsen kan er subsidie aangevraagd worden voor onderhoud of restauratie van een gemeentelijk 
monument. De subsidie bedraagt voor onderhoudswerkzaamheden maximaal 25% van de subsidiabele kosten tot een 
maximum van € 3.000,= en voor restauratiewerkzaamheden 25% van de subsidiabele kosten tot een maximum van 
€ 7.000,=.
Voordat een aanvraag tot subsidie in behandeling kan worden genomen, moet er in de meeste gevallen een omgeving-
svergunning zijn verleend. Verder mag er geen begin worden gemaakt met de werkzaamheden, voordat op de aanvraag 
om subsidie is beslist. Overige voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen, zijn opgenomen in de ’Subsidiever-
ordening Monumenten Velsen’. Deze verordening en het formulier voor de subsidieaanvraag is via het digitaal loket op 
www.velsen.nl te downloaden. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Voor informatie 
hierover kunt u contact opnemen met Monumentenzorg van de gemeente Velsen.
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Hoogovens en Velsertunnel op postzegelvel
De Hoogovens en de Velsertunnel staan prominent op het nieuwe postzegel-
vel ‘Architectuur Wederopbouw’. Hiermee wordt aandacht besteed aan tien 
karakteristieke gebouwen die bepalend zijn voor de wederopbouwperiode tot 
1958. Deze jaren worden gezien als bepalend voor de wederopbouw in Neder-
land. Kenmerkend voor deze tijd is het experimenteren met een industriële 
aanpak van het bouwen. De afgebeelde gebouwen zijn nog steeds te bewon-
deren voor het publiek en zijn in vorm, uiterlijk en functionaliteit goede voor-
beelden van de wederopbouwperiode. 

Naast de twee gebouwen uit Velsen staan onder andere de weverij De Ploeg 
(Bergeijk), het Industriegebouw (Rotterdam) en benzinestation Purfina 
(Arnhem) afgebeeld. Van elke gebouw zijn twee zwart-wit foto’s afgebeeld, 
een overzichtsfoto en een detailfoto. 

Erfgoedmonitor
De Erfgoedmonitor presenteert feiten en cijfers over het erfgoed in Nederland. Met de Erfgoedmonitor geeft de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed inzicht in de ontwikkeling en staat van het erfgoed in Nederland. Een vaste set van 
indicatoren op het gebied van archeologie, gebouwde monumenten, historisch landschap en musea en collecties wordt 
periodiek gemeten. Hiermee worden trends en ontwikkelingen in de tijd zichtbaar gemaakt. Ook aan immaterieel en 
mobiel erfgoed wordt aandacht besteed. In de Erfgoedmonitor vindt u gegevens over een groot aantal thema’s, bijvoor-
beeld rijksmonumenten, archeologisch onderzoek, beschermde stads- en dorpsgezichten. Het dashboard stelt u in 
staat om bepaalde gegevens uit de Erfgoedmonitor op gemeente- en provinciaal niveau te bekijken. Ook is het mogelijk 
om gemeenten en provincies met elkaar te vergelijken. Zie www.erfgoedmonitor.nl

Documentaire ‘Kraijenhoff keert terug’
Afgelopen zomer is gewerkt aan de opnames voor de documentaire ‘Kraijenhoff keert terug ’. Cornelis Kraijenhoff, de 
grondlegger van de Stelling van Amsterdam en militair ingenieur en waterstaatkundige gaat in de documentaire op 
inspectie langs de forten. Wat is er van zijn ideeën terechtgekomen, voor welk doel worden de forten nu gebruikt, hoe 
zijn ze zichtbaar in het landschap? Kraijenhoff laat zich verrassen en gaat in gesprek met fortwachters, deskundigen, 
vrijwilligers en ondernemers op de forten Pampus, Muizenfort, Edam, Spijkerboor, Jisperweg en Nekkerweg. Het is 
de bedoeling dat de film medio oktober/november op de forten wordt vertoond. Het idee voor de film is afkomstig van 
Agnes de Boer, schrijfster van het boek ‘Leven op de Stelling ’.  
Zie voor meer info www.stellingverhalen.nl.
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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: 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

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

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


