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Sporen

Inleiding
Het landelijke thema voor de Open Monumentendag is dit jaar “sporen”. Dat is een breed begrip en dat is eigen-
lijk ook het leuke er van. Zo krijgt ieder organisatiecomité in het land de gelegenheid een eigen programma 
op te zetten en ontstaat er een enorme variatie aan activiteiten op de Open Monumentendag. Het Regionaal 
Comité Open Monumentendag Noord-Kennemerland heeft ook weer dit jaar in gezamenlijke inspanning (voor 
de 15e keer!) deze brochure voor u samengesteld. Het boekje wordt u aangeboden door de deelnemende 
gemeenten Bergen, Heiloo, Castricum, Heemskerk, Beverwijk en Uitgeest.

De illustraties zijn van de hand van Wim de Goede uit Castricum (www.wimdegoede.nl). Ook hij heeft zich 
laten inspireren door het thema sporen en speciaal voor dit boekje verschillende tekeningen gemaakt, waarbij 
aan de hand van zichtbare restanten in het landschap de vroegere situatie verbeeld is. Ter herkenning liet hij 
daarbij soms elementen uit het heden staan. Tijdens de Open Monumentendagen zal dit en ander werk van 
deze kunstenaar te zien zijn op drie monumentale locaties in de regio:
Hoeve Overslot, Slotweg 42, Egmond aan den Hoef;
Het Theehuis op het terrein van Dijk en Duin, Castricum;
Onze Lieve Vrouw  van Goede Raadkerk, Arendsweg 59, Beverwijk.

Weekend 13 en 14 september 2008

Druk: Drukkerij van Hoesel, Heemskerk

Grafische verzorging: Arie van Dongen, Beverwijk.

Tekstbewerking: Anita van Breugel

© illustraties: Wim de Goede Omslag: de Witte Kerk, Heiloo.
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De organiserende gemeenten hebben gemeen, dat 
zij allemaal gelegen zijn rond het zogenaamde Oer-IJ 
gebied, van oudsher een nat en open gebied. Droge 
plekken werden regelmatig overspoeld, soms ont-
stonden er platen grond, anderen keren sloeg de zee 
weer stukken weg. Kortom, het water gedroeg zich 
hier onvoorspelbaar en grillig. Daardoor is dit gebied 
nooit aantrekkelijk geweest voor mensen om te gaan 
wonen. Vooral als je vanuit het zuiden over de A9 rijdt, 
ervaar je voorbij Akersloot een bijzondere openheid 
die door de invloed van het water is ontstaan (nu 
 nationaal landschap Laag-Holland). 

Het Oer-IJ was een soort binnenmeer met kreken, 
dat circa 2000 jaar geleden liep vanuit het toenmalige 
Almere (de Zuiderzee) naar het westen en noorden 
richting de Noordzee, waar een open verbinding was. 
Deze open verbinding lag ten zuiden van het huidige 
Limmen, op de plek waar de provinciale weg een 
aftakking richting Bakkum heeft. 
In voorafgaande perioden had de zee strandwal-
len (hoge zandruggen) opgeworpen: één waarop 
nu Akersloot, Uitgeest en Dorregeest liggen (deze 
strandwal is circa 5000 jaar oud); vervolgens trok de 

zee zich terug om later weer op te spelen en weer een 
strandwal op te werpen. Op deze wal zijn later Alk-
maar, Heiloo en Limmen ontstaan. Deze wal is 4000 
jaar oud.  Vervolgens herhaalde dit proces zich weer 
duizend jaar later. Op deze westelijke strandwal zijn 
Bakkum, Egmond Binnen, Egmond aan den Hoef en 
Bergen ontstaan.

Als je tegenwoordig via de Kennemerstraatweg in 
zuidelijke richting rijdt, ervaar je bij het genoemde 
kruispunt onder Limmen ineens een heel verschillend 
landschap. De straatweg ligt nog op de hoger gele-
gen strandwal, het kruispunt in een lager gelegen, 
open gebied:  rechts zijn de duinen zichtbaar en links 
Zaandam. Hier sloeg het grillige water van het Oer-IJ 
door de aanwezige strandwallen heen en liep richting 
zee. Bij de boerderij nabij dit kruispunt zijn enkele 
jaren geleden door archeologen opgravingen gedaan 
die bewijzen dat hier een nederzetting aan het water 
moet zijn geweest. 

Wij hopen dat u met deze kennis van de landschaps-
sporen nóg meer geniet van de tocht langs de ver-
schillende monumenten.

Noord-Kennemerland: sporen van strandwallen, strandvlakten en het Oer-IJ

Regio Kennemerland

Ruïnekerk Bergen Ao 1700



De gemeente Bergen treedt in de sporen van de 
monnik Adelbertus. Adelbertus is een Angelsaksisch 
heilige, die samen met Willibrord rond het jaar 700 het 
evangelie verkondigt in onze regio, die dan bevolkt 
wordt door de West-Friezen. Adelbertus bouwt een 
kerkje in Egmond Binnen op de plaats waar nu nog de 
Adelbertusakker is. Als hij in het jaar 740 sterft, wordt 
hij in zijn eigen kerkje begraven.
Een kleine tweehonderd jaar later wordt er een abdij 
in het oostelijker gelegen Egmond Binnen gebouwd. 
Omdat het gebied rond het kerkje in de duinen gaat 
verstuiven en eigenlijk ontoegankelijk wordt, wordt het 
lichaam van Adelbertus uit het kerkje opgegraven en 
naar de abdij gebracht, om daar opnieuw te worden 
begraven. Op dat moment ontstaat er een waterbron, 
die er vandaag de dag nog is.
Door de jaren heen blijft er een duidelijk verband 
bestaan tussen de Adelbertusakker en de Abdij. 
Rondom dit thema organiseert de gemeente Bergen 
een wandeling tussen deze twee locaties, waarbij u 
verder wordt geïnformeerd over de nog aanwezige 
sporen van deze heilige.

In Schoorl is aandacht voor de bijzondere sporen van 
het voormalige concentratiekamp Kamp Schoorl. 
Vanuit het Bezoekerscentrum Het Zandspoor worden 
op de Open Monumentendag rondleidingen rond dit 
thema georganiseerd.

De gemeente Beverwijk 

van Beverwijk in de vorm van een fietsroute vanuit het 
Museum Kennemerland. Zie hiervoor ook de afzon-
derlijke tekst bij Museum Kennemerland.
De Linie van Beverwijk wordt in 1800 ontworpen en 
aangelegd. Het is een aanvulling op een inundatie-
linie van Monnickendam, via Purmerend naar Bever-
wijk, tezamen ook wel de Linie Monnickendam - Wijk 
aan Zee genoemd. 
De linie bestaat aanvankelijk voor een groot deel 
uit drie rijen aarden lunetten (halvemaanvormige 
wallen) die in verspringend verband van elkaar 
liggen. Soms is er een natte gracht rond een lunet.
Een serie van 12 grote lunetten ligt aan de aanvals-
zijde op circa 400 meter afstand van elkaar. Ertus-
sen, maar iets naar achteren, liggen 12 middelgrote 
lunetten. Nog verder naar achteren, en veelal 
achter de grote lunetten, liggen 14 kleine lunetten.
In de duinen is er slechts één aaneengesloten rij van 
10 middelgrote lunetten met een in oorlogstijd aan te 
leggen strandbatterij. De totale kosten bedragen bij 
de bouw ƒ 159.522,30 (guldens dus!). 
Al in 1801 worden de palissaden verkocht en de lunet-
ten buiten onderhoud gesteld. De terreinen worden 
echter niet verkocht en de grenzen worden in 1885 
opnieuw vastgesteld. Men overweegt dan om de linie 
te verbeteren en als noordelijke vleugeluitbreiding 
voor de  kust voor de Stelling van Amsterdam in te 
richten. Uiteindelijk brengt de Duitse bezetter verbe-
teringen aan maar gebruikt ze nooit. Tegenwoordig 

De gemeente Beverwijk vraagt in haar pro-
gramma dit jaar aandacht voor de sporen van de Linie 

teringen aan maar gebruikt ze nooit. Tegenwoordig 
zijn er van de 48 lunetten van tenminste tien nog res-
tanten aanwezig. 

Lunet 8 Ao 1800

Hoe pakt iedere gemeente het thema op?



Rondom de nog aanwezige sporen van de linie 
organiseert het Comité Open Monumentendag van 
Beverwijk een unieke fietstocht vanuit Museum Ken-
nemerland aan het Westerhoutplein (reserveren is 
aan te raden) die langs de sporen van deze verde-
digingslinie gaat.

De gemeente Castricum sluit met haar thema 
aan op het grillige landschap, waarover ook in deze 
inleiding reeds is geschreven. Dit is niet zo gek, want 
juist in Castricum is die grillige geschiedenis van het 
landschap en het water op zijn best te zien en zijn 
de meeste sporen bewaard gebleven. Dit is terug te 
vinden in de variatie in grondsoorten, het microreliëf, 
de combinatie van slingerende waterlopen en kaars-
rechte sloten/vaarwegen. Andere verschijnselen zijn 
de oude wegenpatronen rond de geesten (gemeen-
schappelijke akkers)  en de doorgaande herenwegen 
(hoofdwegen waarover legers trokken) die hun tracé 
op de strandwallen hebben, de vele dijken, waar uiter-
aard ook diverse landpaden over liepen en het speci-
fieke verkavelingpatroon van elk type landschap.
Tenslotte is het bij Limmen en Akersloot opvallend dat 
de bebouwing voornamelijk geconcentreerd is geble-
ven op de strandwallen, waarbij naar buiten toe een 
open zichtlijn is behouden.

Castricum, met zijn typerende bewoning van het bin-
nendeltagebied, en Heiloo hebben de buitenrand van 
de bebouwde kom afgesloten met een bosrand. Al 
deze kenmerken geven het grondgebied van Castri-

cum een heel unieke combinatie van landschappen, 
die nergens anders te vinden is. Kortom, er is dit jaar 
ook op het gebied van “sporen” tijdens het weekend 
van de Open Monumentendag in de gemeente Cas-
tricum veel te beleven met voor “elck wat wils”.

De gemeente Heemskerk heeft een afwisse-
lende fietsroute ontwikkeld langs zowel archeologi-
sche sporen als kunstsporen. Archeologische sporen 
zijn te vinden bij het Huldtoneel, een historische plek 
waar sporen uit de Romeinse tijd zijn aangetroffen. Er 
staat een herdenkingsmonument langs de straatweg 
vanwege het feit dat er recht werd gesproken. 
Archeologische sporen zijn er verder op diverse plek-
ken in de Broekpolder: bij het voormalige kasteel 
Oud-Haerlem uit de 13e eeuw met bijbehorende bele-
geringswerken, maar ook ter hoogte van de “skate-
kreek”, een skatebaan, waaronder waardevolle 
bodemschatten liggen. Op de Open Monumentendag 
worden er skate-activiteiten georganiseerd.

De kunstsporen worden in de fietsroute ook aange-
daan: o.a. in de wijk Waterakkers, een nieuwbouwwijk 
volgens de antroposofische bouwstijl van Alberts en 
van Huut. Daar ligt een aantal kunstzinnige putdek-
sels van kunstenaar Bart Kelholt. Ook in de Citadel, 
een bijzondere wijk in de Broekpolder, die herinne-
ringen oproept aan een Oud-Hollands vestingstadje, 
zijn kunstsporen te vinden doordat er ruim 150 bron-
zen straatstenen zijn ontworpen door de kunstenaars 
Germa Huijbers en Carolina Agelink.

het Huldtoneel



De gemeente Heiloo treedt in de sporen van Wil-
librord. Willibrord is een Engelse monnik die in het jaar 
658 wordt geboren. Hij wordt in een klooster opgeleid 
en kiest op 20-jarige leeftijd definitief voor het kloos-
terleven. Uit een roeping gaat hij het katholieke geloof 
verspreiden in Europa. Daarvoor krijgt hij steun bij de 
heersende vorsten.
Op 22 november van het jaar 695 wordt Willibrord 
door de toenmalige paus Sergius I in Rome tot aarts-
bisschop van de Friezen gewijd, zodat hij vanuit nog 
meer gezag zijn taak tot het verspreiden van het 
geloof kan uitvoeren. Rond het jaar 700 ontstaan zo 
her en der kerkjes, kloosters en kapellen. Ook door 
tijdgenoten van Willibrord,- Adelbertus-, worden deze 
religieuze bouwwerkjes gesticht (o.a. in Egmond 
Binnen, de Adelbertusakker). 
Op latere leeftijd trekt Willibrord zich terug in het 
eerder door hem gestichte klooster in Echternach 
(Luxemburg). Daar overlijdt hij op 7 november van 
het jaar 739.

In zijn jaren van bekering van de “heidenen” doet Wil-
librord ook Heiloo aan. De legende vertelt dat hij met 
zijn manschappen rustte op een hoger gelegen plek. 
Zij hadden al uren geen drinken gehad en konden niet 
verder. Maar Willibrord sloeg met zijn staf op de grond 
en zie, er was een bron! De huidige Willibrordusput 
herinnert nog aan deze legende.

Of dit waar is gebeurd of niet, is moeilijk te zeggen. 
Wel is het een feit, dat in Heiloo Willibrord zijn sporen 

heeft nagelaten. Overal komen we zijn naam tegen. 
De gemeente Heiloo heeft een wandeling uitgezet 
waarin de sporen van Willibrord opgezocht worden.

De gemeente Uitgeest vraagt aandacht voor de 
Stelling van Amsterdam. De Stelling van Amsterdam 
bestaat uit 36 forten en is een van de meest com-
plete historische verdedigingswerken in Europa. Het 
unieke is dat inundatie (onderwaterzetting) gebruikt 
werd als defensiestrategie.

Behalve de forten zijn ook de waterstaatswerken 
(dijken, sluizen en duikers) van groot belang om 
inundaties van het gebied mogelijk te maken. Dit 
alles om de hoofdstad, het als laatst te verdedigen 
gebied van het Koninkrijk der Nederlanden, te kunnen 
verdedigen. 

Uitgeest heeft twee forten binnen zijn grondgebied, 
Fort aan de Ham en Fort bij Krommeniedijk. Tussen 
de forten werd een inundatiedijk met een pantserka-
zemat aangelegd. Ten zuiden van de Nieuwendam 
is nog een kleine munitieopslagplaats aanwezig. De 
forten zelf zijn voorzien van een toplaag, die geza-
menlijk met de hierop aanwezige beplanting een 
grote landschappelijke waarde heeft. De Stelling van 
Amsterdam heeft sinds 1996 de UNESCO Werelderf-
goed status. Tijdens de Open Monumentendag op 13 
september 2008 zal Fort bij Krommeniedijk geopend 
zijn voor publiek, waarbij archeologische vondsten uit 
de omgeving worden geëxposeerd.

Fort bij Krommeniedijk



Schoorl
1 Molen Kijkduin, Molenweg 13
Openstelling op zaterdag 13 september van 10.00 tot.00 uur. 
Bij de molen is vers gemalen meel te kopen. 

De molen Kijkduin is een ronde, gemetselde koren-
molen van het type bovenkruier. Dat betekent dat 
het bovenste deel van de kap gedraaid (gekruit) kan 
worden op de wind. De molen werd gebouwd in het 
jaar 1772 als korenmolen voor het dorp Schoorl en 
nog tot op de dag van vandaag is hij in functie. Hij 
wordt bemalen door vrijwilligers.

2 Protestantse Kerk Schoorl, Duinweg 5 
Openstelling op zaterdag 13 september van 10.00  tot 16.00 uur
 Rond het jaar 960 werd op de plaats van de tegen-
woordige kerk al een kapel gebouwd door de Graaf 
van Holland. In 1575 werd deze, gelijk met vele 
andere kerken in de regio vanwege de oorlog tegen 
de Spanjaarden, verwoest; alleen de Romaanse 
tufstenen toren bleef gespaard. De rest van de kerk 
werd herbouwd, maar de toren begaf het in 1779, 
zodat de kerk onbruikbaar werd. Door toedoen van de 
familie van Foreest,werd de kerk in 1783 herbouwd; 
de preekstoel en de kroon dateren nog uit dat jaar, het 
orgel is van 1716. In 1906 werd de consistoriekamer 
aan de kerk gebouwd; deze werd uitgebreid in 1935. 

3 Protestantse Kerk Groet, Kerkbrink 1 
Openstelling op zaterdag 13 september van 10.00 tot 16.00 uur 
Op een brinkachtige verhoging ligt het kerkje van 
Groet, dat destijds het enige gebouwtje was in de 
heerlijkheid Groet. De eerste steen werd in 1575 
gelegd op de plek waar al in de 15e eeuw waarschijn-
lijk een kerkje stond. De kerk heeft in het verleden 
mooie gebrandschilderde ramen gehad, die tijdens 
de oorlog van 1799 werden verwoest. In 1738 is de 
noordzijde van de kerk vernieuwd en het koor moest 
in 1830 worden herbouwd toen het na een storm 

was ingestort. Omdat er geen geld voor restauratie 
beschikbaar was, is met behulp van de provincie 
aan de achterzijde een dicht, rechte muur gezet. In 
deTweede Wereldoorlog hebben de Duitsers de kerk 
als school gebruikt, waarbij de klok werd gestolen. In 
1948 is de kerk in zijn geheel gerestaureerd.

4 Bezoekerscentrum het Zandspoor,   
Oorsprongweg 1
Openstelling op zaterdag 13 en zondag 14 september van 
10.00 tot 17.00 uur 
Ter gelegenheid van de Open Monumentendag 
worden er dagelijks twee rondleidingen georgani-
seerd die betrekking hebben op het voormalige con-
centratiekamp Kamp Schoorl. Daarbij wordt getoond 
wat er nog herinnert aan deze gruwelijke historie.  
Ook is er een informatiestand aanwezig. 
Het Zandspoor is een bezoekerscentrum bij de 
Schoorlse duinen. In het bezoekerscentrum worden 
allerlei activiteiten (wandelingen, tentoonstellingen, 
speurtochten)  georganiseerd, die betrekking hebben 
op het nabij gelegen duingebied.

Bergen

5 Ruïnekerk, Raadhuisstraat 1, 
Openstelling zaterdag 13 september van 11.00 tot 14.00 uur! 
’s Middags  is er een festival ter gelegenheid van de 85-jarige 
verjaardag van componist Simeon ten Holt, waarvoor entree 
kaarten moeten worden gekocht.
Op de plek van een vroegere houten kapel, werd 
eind 14de eeuw op deze plek een kerk met driebeu-
kig schip en toren gebouwd. Het moet een relatief 
grote kerk geweest zijn; de afmetingen kan men zich 
voorstellen als men naar de nog staande ruïnemuren 
kijkt. Op 22 februari 1574 werd de kerk door de legers 
van Sonoy verwoest. Alleen het koor werd eind 16de 
eeuw herbouwd.
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Rond 1950 was de kerk erg vervallen; hij werd geres-
taureerd door architect Royaards, die daarbij een 
klein Zaans huisje als entreeportaal aan de kerk 
toevoegde. In 2003 is de kerk aan de voorzijde uit-
gebouwd, waarbij het Zaanse huisje in de nieuwbouw 
is opgenomen.

6 Museum Het Sterkenhuis, Oude Prinsweg
Openstelling zaterdag 13 september van 11.00 tot 17.00 uur en 
zondag 9 september van 11.00 tot 17.00 uur. Er is een tentoon-
stelling te zien met de titel �Van vóór de wieg tot na het graf, met 
allerlei  voorwerpen uit bijzondere levensfasen van de mens 
(doop, rouw e.d.)

Dit oude woonhuis uit het jaar 1655 (in muurankers 
aangegeven) werd vroeger door verschillende 
gezinnen bewoond. In 1913 liet de familie Sterken, 
eigenaar van het pand, het door architect Plate res-
taureren, waarbij het achterste gedeelte verdween en 
in aangepaste stijl opgebouwd.
In 1918 werd het aan de gemeente geschonken en tot 
Museum ingericht. Het pand heeft een fraaie trapge-
vel met links 9 en rechts 8 trapjes.

7 Oude begraafplaats, Ruïnelaan
Openstelling zaterdag 13 september van 11.00 tot 17.00 uur 
Op de Open Monumentendag worden er rondleidingen op de 
begraafplaats gegeven.
De begraafplaats werd in 1864 door de gemeen-
tearchitect C. Stuurman aangelegd op een door de 
familie van Reenen daarvoor beschikbaar gesteld 
stuk grond. Links bevindt zich het algemene gedeelte, 
rechts het rooms-katholieke gedeelte. Na 1920, toen 
aan de Kerkedijk een nieuwe begraafplaats werd 
geopend, werd deze minder en minder gebruikt. Offi-
cieel werd de begraafplaats gesloten verklaard op 1 
december 1965.

Bergen aan Zee

Bergen aan Zee is bijzonder omdat het niet, zoals 
de meeste badplaatsen aan de Nederlandse kust, is 
voortgekomen uit voormalige vissersdorpen, maar 
bewust is gesticht als elitebadplaats door mevrouw 
M.A.D. van Reenen-Völter. 

8 Vredeskerkje, Kerkstraat 20
Openstelling zaterdag 13 september 12.00 tot 17.00 uur 
Deze oecumenische kapel werd in 1918 gebouwd 
naar ontwerp van P. Elders, op aanwijzing van baron 
H.L. Taets van Amerongen. De kapel werd gesticht 
door mevrouw M.A.D. van Reenen-Völter, met de 
bedoeling zo kort na de Eerste Wereldoorlog een 
symbool van de verbroedering van allerlei volke-
ren neer te zetten. De kapel is dus ook niet  typisch 
voor een bepaalde religieuze gemeente maar wordt 
beheerd door een stichting. In het interieur is een 
fraai gebeeldhouwde preekstoel, glas-in-loodramen 
en kroonluchters te zien. Dit jaar viert het kerkje haar 
90-jarig bestaan.

Egmond aan den Hoef

9 Slotkapel, Slotweg 19
Openstelling op zaterdag 13 en zondag14 september, beide 
dagen van 10.00 tot 17.00 uur
De vroege voorganger van de Slotkapel werd op 8 
oktober 1229 ingewijd. Getuige de gevelsteen, die 
boven de hoofdingang hangt, is de kapel voorts in 
1400 en 1480 vernieuwd of uitgebreid. Gelijktijdig met 
het ernaast gelegen Slot werd de kapel in 1573 ver-
woest. In opdracht van de Staten van Holland werd 
de kapel in 1633 herbouwd en vergroot, nu voor de 
Nederlands Hervormde Gemeente. Ter gelegenheid 
daarvan zijn ook de prachtige gebrandschilderde 
ramen aangebracht, die door allerlei omliggende 
steden zijn bekostigd.



In het interieur zijn verder interessante zaken zoals de 
18de eeuwse lichtkronen, de Vladerackenbank, 
gedenkstenen, grafzerken en een 19de eeuws orgel.
De kapel werd in 1913 en in 1963 gerestaureerd.
Op de Open Monumentendag worden  er historische 
rondleidingen gegeven en tevens is er koffie, thee en 
een broodje te koop

10 De Slotfundamenten,  achter Slotweg 19
Openstelling dagelijks (openbaar terrein)
De geschiedenis van het “Slot op de Hoef”, zoals het 
kasteel lange tijd genoemd werd, gaat terug tot het 
begin van de 13de eeuw. In 1206 werd gestart met de 
bouw van het eerste gedeelte van het Egmondse Slot. 
Aanvankelijk was dat niet veel meer dan een stenen 
hoeve, maar al vrij snel (ca. 1210-1215) werd er een 
onregelmatig gevormde stenen ringmuur toegevoegd 
met een groot voorhof (nog herkenbaar aan de funda-

menten). Vanaf ca. 1285 ontstond door aanbouw de 
vorm van een vierkant kasteel.
In 1315 werd het slot door plunderende Westfriezen 
verwoest, maar kort daarna weer herbouwd. In 1573 
volgde wederom een totale verwoesting. Het enige 
herstel dat aan het Slot verricht is, is de opmetseling 
van de twee torens in 1744. Pas in de jaren dertig van 
deze eeuw zijn de slotfundamenten weer opgemet-
seld en werd de vroegere waterpartij hersteld.

11 Rooms-katholieke kerk Heilige Marga-
retha Maria Alacoque, Herenweg 188
Openstelling op zaterdag13 september van 12.00 tot 16.00 uur
De kerk en pastorie werden gebouwd in 1923 naar 
een ontwerp van Jan Stuyt.
Het is een eenvoudige kruiskerk met een toren links 
aan de kerkvoorgevel. Het middenschip wordt aan 
de voorzijde afgedekt met een zadeldak; de zijsche-
pen door lessenaarsdak met leien. De ingangspartij 
bevindt zich in het midden van de voorgevel.
Interieur: Het middenschip wordt afgedekt door een 
houten gewelf in spitsboogvorm, de zijschepen door 
gepleisterde kruisgewelven.
Aan de westzijde is een orgelgalerij. Er is sprake van 
een sober interieur.
Pastorie: Deze bestaat uit twee bouwmassa’s: een 
rechthoekig deel met twee bouwlagen en een schild-
dak en links daarvan een rechthoekig deel met één 
bouwlaag en een afgeknot schilddak. Opvallende 
roedenverdeling in de vensters.

Het Slot aan den Hoef Ao 1550



Egmond aan Zee

12 Rooms-katholieke kerk, Wilhelminastraat 12 
Openstelling op zaterdag 13 september van 11.00 tot 16.00 uur
De kerk van de parochie Onze Lieve Vrouw Onbe-
vlekt Ontvangen, is gebouwd in 1905 naar ontwerp 
van het architectenbureau Margry en Snickers in een 
toen gangbare stijl met gebruikmaking van Neogoti-
sche elementen. 
De kerk is van het type zaalkerk en is een gemeen-
telijk monument. Aan de voorgevel is een tuitgevel 
te zien, waarachter een zadeldak schuilgaat. In het 
midden is een iets naar voren springende torenpartij, 
waarin zich ook de entree van de kerk bevindt. Boven 
deze entree staat een Mariabeeld en daarboven 
een klokkentoren. Aan weerszijden van het midden 
bevindt zich een roosvenster. Aan de zijgevel zijn 
glas-in-loodvensters te zien met rondbogen. In het 
interieur is een houten tongewelf zichtbaar, steunend 
op een bijzondere houten constructie.

13 Oudkatholieke Kerk, Voorstraat 110
Openstelling op zaterdag 13 september, 10.00 tot 16.00 uur en 
zondag 14 september van 13.30 tot 17.00 uur

De kerk, gewijd aan St. Agnes, werd in 1885-86 
gebouwd ten behoeve van een bloeiende Oudkatho-
lieke gemeenschap, die in het laatste kwart van de 
19de eeuw een duidelijke opleving doormaakte. De 
Oudkatholieken scheidden zich in 1723 af van Rome.
De kerk is een driebeukige Neogotische kerk met een 
stijl leien dak en een midden voor de gevel geplaatste 
toren. In het interieur vallen de acht houten lijstzuilen 
op die het gewelf dragen. De preekstoel is afkomstig 
uit de Amsterdamse schuilkerk de Pauw en dateert 
uit het begin van de 19de eeuw. Noemenswaard zijn 
de gebrandschilderde ramen in het koor, die in 1911 
bij het 25-jarig jubileum zijn geplaatst. Twee van de 
kroonluchters dateren uit de 18de eeuw. Naast de 
hoofdingang hangt nog een angelusklokje uit 1385, 
waarvan de herkomst onduidelijk is.

14 Protestantse Kerk, Trompstraat 2 
Openstelling zaterdag 13 september 11.00 tot 17.00 uur
De kerk is een zaalkerk (een kerk zonder zijbeuken) 
uit 1746. De kerk moet compleet met gebrandschil-
derd glas, betimmering, preekstoel en dooptuin iets 
heel bijzonders zijn geweest. Helaas is daar nu veel 
van verdwenen. In het huidige interieur treft men nog 
slechts de eikenhouten preekstoel uit 1746 met Lode-
wijk IV-stijlkenmerken aan.

Egmond Binnen

15 Adelbertusakker, Oude Schulpweg
Openstelling openbaar, dus dagelijks
Op de plek van de Adelbertusakker werden in de 
jaren dertig van de 20ste eeuw, als werkgelegen-
heidsproject de fundamenten opgebouwd van de 
vroegere kapel, die door de monnik Adelbertus hier 
werd gebouwd in het begin van de 7de eeuw. Deze 
Middeleeuwse monnik, die het christendom in deze 
regio bracht, werd in de kapel begraven, maar in de 
10de eeuw overgebracht naar de Abdij, die inmiddels 
in het tegenwoordige Egmond Binnen was gebouwd. 
Nadat zijn lichaam daar was weggehaald ontstond 
ter plekke van zijn graf een waterbron, die nog altijd 
zichtbaar is.
De Adelbertusakker is een sfeervolle, religieuze 
plek, waar jaarlijks op 25 juni nog altijd de naamdag 
van Adelbertus gevierd wordt in de vorm van een 
openluchtkerkdienst.

16 Protestantse Kerk, Kloosterweg 2
Openstelling op zaterdag 13 en zondag14 september van 11.00 
tot 17.00 uur. In de kerk is een tentoonstelling van de kunstena-
res Janny Veenstra te zien.



De kerk werd in 1836 gebouwd op een van de meest 
historische plekken van Egmond. De geschiedenis 
van dit oord gaat terug tot in de 10de eeuw toen hier 
in het jaar 920 door Graaf Dirk I een klooster werd 
gebouwd, die uitgroeide tot de bekende Abdij van 
Egmond.
De kerk is een zaalkerk met Romaanse rondboogven-
sters met een typische 19de eeuwse roedenverdeling. 
Een korte stompe toren gaf aanvankelijk toegang tot 
de kerk. In 1914 werd het kerkje ingrijpend gerestau-
reerd, waarbij een toren met spits voor de kerk werd 
gezet die hoger was dan het vroegere torentje.
Bezienswaardigheden zijn: het kabinetorgel uit 1762, 
de grafzerken, de preekstoel met doophek uit de 17de 
eeuw.

17 Rooms-katholieke Kerk Heilige Adelber-
tus, Kerkplein 25
Openstelling op zaterdag 13 september van 11.00 tot 17.00 uur.
Deze kerk, die door architect Van der Lubbe in 1964 
werd gebouwd, laat de typische kerkbouw uit de jaren 
zestig van de 20ste eeuw zien. Na de Tweede Wereld-
oorlog zijn ook de kerken meegegaan in een nieuwe 
bouwstijl. Voor die tijd werden zij altijd gebouwd in 
zogenaamde Neostijlen (stijlen die voortborduren 
op vroegere architectuur zoals Neoromaans of Neo-
gotisch). Opvallend zijn: de apsis in het westen van 
de kerk (meestal in het oosten), het lichthellende 
zadeldak, dat schuin wegloopt naar de apsis toe, 
de glas-in-loodramen die onder de daklijn liggen en 
een toenemende grootte laten zien, een cirkelvormig 
venster in het transept en smalle hoge vensters in de 
zijbeuken.

Heiloo

18 Bedevaartplaats en  Rectoraat Onze 
Lieve Vrouw Ter Nood,  Kapellaan
Openstelling op zaterdag13 september. Terrein zelf dagelijks 
geopend van 9.00 tot 17.00 uur.
De Genadekapel, Runxputte en voorhof zijn in 
1930 door Jan Stuyt ontworpen. De Runxputte van 
Oesdom, zoals deze plek vanouds heet, is al sinds 
de Middeleeuwen een heilig oord. Het complex is 
van architectuurhistorische waarde; als voorbeeld 
van een kerkgebouw dat teruggrijpt naar de vroeg-
christelijke vormen, als karakteristiek en authentiek 
voorbeeld uit het oeuvre van Jan Stuyt, vanwege 
het gebruik van elementaire vormen in combinatie 

met het materiaal en vanwege het samengaan van 
architectuur en schilderkunst. Van kunsthistorische 
waarde is de kopie van de  in de galerij rond de put 
aangebrachte Kruiswegstatie van Jan Toorop en de 
schilderijen in de kerk van H. Bijvoet.

19 Voormalig woonhuis Fontein Verschuijr 
en Maas Geesteranus, Kennemerstraatweg 382
Openstelling op 13 september 2007 van 11.00 tot 16.00 uur.
Dit bijzondere en markant gelegen pand werd in fases 
gebouwd. De oudste fase dateert van het tweede 
kwart van de 19e eeuw, de tweede van 1861, toen 
er een tuinkamer met verdieping aan de achterzijde 
werd aangebracht en de derde in het laatste kwart van 
de 19e eeuw, toen er Neorenaissance-elementen in 
het pand zijn gebracht (zoals de trap en het bijzondere 
papier-colléplafond). In 1966 werd de noordoostelijke 
hoek van het pand dichtgezet toen de gemeente het 
verbouwde tot bibliotheek.
In 2007 is het pand gerestaureerd, waarbij de histo-
rische structuur is teruggebracht, het unieke plafond 
werd gerestaureerd  en de geschiedenis van het pand 
weer “leesbaar” is geworden.  

20 Psychiatrisch centrum St. Willibrordus, 
Kennemerstraatweg 462-464 
Het terrein zelf is openbaar, dus dagelijks te bezichtigen.
Openstelling kapel, museum en tentoonstellingsruimte van de 
Archeologische Werkgroep Baduhenna op zaterdag 13 sep-
tember, 10.00 tot 17. 00 uur
In de rechterpoort bevindt zich het onderkomen van 
de Stichting Baduhenna van de Archeologische 
Werkgroep Heiloo, die de vaste tentoonstelling van 
archeologische bodemvondsten zal presenteren. 
In de linkerpoort is de entree voor het Museum van de 
Stichting Willibrord, waar o.a. de interessante historie 
van “de stichting” gepresenteerd wordt.
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Achter het hoofdgebouw is de entree van de kapel.
Op het terrein van de buitenplaats Ypestein verrees 
vanaf 1928 het zogenaamde krankzinnigengesticht 
van de Sint Willibrordusstichting, thans psychiatrisch 
centrum GGZ geheten. Het complex is zeer beeld-
bepalend in Heiloo.
Het imposante hoofdgebouw (niet te bezichtigen) 
wordt geflankeerd door twee paviljoens die door 
poortgebouwen aan elkaar verbonden zijn.  Daar-
achter bevindt zich de bijzondere centraal gebouwde 
kapel, die de moeite van het bezichtigen waard is. Op 
het middenterrein is in contouren, de slotgracht van 
het voormalige kasteel Ypestein aangegeven dat hier 
tot in de 18e eeuw heeft gestaan.

21 Hekpijlers van het hekwerk van Land-
goed Ter Coulster, Kennemerstraatweg bij 434
Openstelling: Deze bevinden zich aan de openbare weg  en zijn 
dus altijd zichtbaar
Twee hekpijlers, elk bekroond met een leeuw met 
wapenschild, markeren de oprijlaan van het voor-
malig buitenhuis Ter Coulster. Deze hekpalen zijn 
de vervangers van de originele palen, die in de jaren 
’30 werden gesloopt omdat de straatweg verbreed 
moest worden. De leeuwen zijn zeer waarschijnlijk 
afkomstig van de vroegere buitenplaats Ypestein (ter 
plaatse van de Willibrordstichting).

22 De Witte Kerk en de bijbehorende toren, 
Herenweg 32 
Openstelling op zaterdag 13 september van 11.00 tot 17.00 uur
Het éénbeukige kerkgebouw is gebouwd in de elfde 
eeuw. De toren van de kerk is 100 jaar later gebouwd.  
In de eerste helft van de 15e eeuw werd de Romaanse 
tufstenen kerk uitgebreid met een Gotisch dwarsschip 
en koor. Na een aantal verwoestingen werd de kerk in 
1630 gedeeltelijk herbouwd en o.a. van het huidige 
koorwerk voorzien. De nu aanwezige vensters zijn 
geplaatst in 1863. Het front en ornament van het orgel 
zijn van 1760. Het orgel zelf is in de naoorlogse jaren 
gebouwd. Het kabinetorgel is van omstreeks 1800. 

tot in de 18e eeuw heeft gestaan.

Ypestein Ao 1700



In de kerk bevinden zich priestergraven; de oudste is 
van 1423. De luidklok in de toren is van 1613, heeft 
een diameter van 1.33 meter en een gewicht van 
1.373  kg.
Rondom de kerk is een fraaie en eeuwenoude 
begraafplaats. Bij de beplanting van het kerkhof is 
vaak sprake van symboliek (goed voorbeeld is de 
treuriep). De meeste graven waarvan de grafstenen 
nog te zien zijn, dateren uit het midden van de 19de 
en het begin van de 20ste eeuw.

23 Varnebroekermolentje, Het Maalwater
Openstelling zaterdag 13 september van 10.00 tot 17.00 uur
De wipstaartwindmolen van de polder Varnebroek 
is een weidemolen, die omstreeks 1850 moet zijn 

van de westelijke randweg om Alkmaar te verdwijnen 
en werd daarom door de gemeente Alkmaar aan-
gekocht. In 1974 werd hij op de huidige plaats weer 
opgebouwd. Het bovenhuis stelt zich door middel van 
een grote windvaan of staart automatisch op de wind. 
De molen heeft een houten vijzel.

Limmen

24 Rooms-katholieke kerk Sint Cornelius,  
Dusseldorperweg 76
Openstelling op zaterdag13 september van 10.00 tot 17.00 uur
Aan Sint Cornelius gewijde Rooms-katholieke kerk 
naar ontwerp van P. Snel uit 1901-1902. Het exteri-
eur van het in Neo-romaanse trant opgetrokken kerk-
gebouw is, afgezien van de recente  portaaluitbouw 
tegen de linkerzijgevel en de aangebouwde techni-
sche ruimte linksachter, nog oorspronkelijk. In de jaren 
zeventig van de twintigste eeuw werd in de kerk het 
priesterkoor in westelijke richting verlengd ten koste 
van de communie- en voorste banken. Het interieur 
verkeert verder nog grotendeels in de oorspronkelijke 
staat en delen van de kerkinventaris zijn afkomstig 
van de in 1855-1856 gesloopte voorganger van de 
kerk (o.a. de preekstoel, de kroonluchter, de tafel van 
het hoofdaltaar en de deuren). De vijf gebrandschil-
derde koorramen zijn in 1903 vervaardigd door de 
gebroeders Van Rooyen in Roermond. In de kerk ligt 
een beschrijving van de diverse onderdelen.  is een weidemolen, die omstreeks 1850 moet zijn 

gebouwd. De molen dreigde als gevolg van de aanleg 
een beschrijving van de diverse onderdelen.  

Ter Coulster



25 Protestantse kerk, Zuidkerkenlaan 25
Openstelling op zaterdag 13 september van 10.00 tot 17.00 uur
De Protestantse kerk is gebouwd op de strandwal, die 
2800 voor Christus deel uitmaakte van de kustlijn. Op 
deze plek werden sporen gevonden van een neder-
zetting uit circa 1750 voor Christus. Een Romeinse 
woning werd gevonden op de plek vlak naast de 
kerk. De contouren van deze woning zijn daar zicht-
baar gemaakt. De kerk in Limbon (Limmen) werd al 
vermeld vóór het jaar 740, waardoor Limmen geldt 
als één der oudste dorpen in Noord-Kennemerland. 
Rond het jaar 1108 maakte de houten kerk plaats 
voor een in tufsteen gebouwde kerk. In de 13e eeuw 
werd te toren van baksteen gebouwd, een eeuw later 
volgde de vernieuwing van het schip. 
Tijdens de 80-jarige oorlog werd de kerk gedeeltelijk 
verwoest, het dakhout werd door de Spaanse troepen 
gebruikt bij het beleg van Alkmaar in 1573. Pas 25 jaar 
later werd de kerk hersteld. In de kerk bevindt zich 
een in 1876 door orgelbouwer P. Flaes vervaardigd 
kerkorgel.

Castricum en Bakkum

26 Diverse panden op het terrein van GGz 
Dijk en Duin, Duin en Bosch 3

aangekocht. Dit tweede provinciaal psychiatrisch zie-
kenhuis moest de verwachte toename van het aantal 
“armlastige krankzinnigen” in de provincie Noord-
Holland opvangen. De gebouwen zijn ontworpen 
door de Amsterdams architect F.W.M. Poggenbeek 
in een door Rationalisme en Chaletstijl beïnvloedde 
bouwtrant. Er ligt een routebeschrijving klaar bij de 
receptie in het A - gebouw (hoofdgebouw). Daarop 
staan ook de monumenten beschreven. 

27 Protestantse kerk, Kerkepad 1
Openstelling op zaterdag 13 september van 10.00 tot 17.00 uur
Het oudste deel van de Pancratiuskerk dateert moge-
lijk uit de eerste helft van de 11e eeuw. Archeologisch 
onderzoek in de kerk leidde tot aanwijzingen, dat 
er mogelijk eerst een houten kapel op deze plaats 
heeft gestaan, die is vervangen door een kapel van 
tufsteen. Zeker is dat deze een vrijstaande westge-
vel had zonder toren. De huidige toren werd in de 
15e eeuw gebouwd in Gotische stijl. In de 18e eeuw 
werden de Romaanse vensters dichtgemetseld. In 
1724 werd de kerk gedeeltelijk ingericht als school. 
Bijzondere interieuronderdelen zijn: de doopvont uit 
1519 en het kabinetorgel (bouwjaar onbekend). Bij de 
restauratie in 1992 werd de kerkruimte vergroot en de 
hoofdingang naar de toren verplaatst. 
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26 Diverse panden op het terrein van GGz 
Dijk en Duin, Duin en Bosch 3
Openstelling op zaterdag13  en zondag 14 september: open-
baar toegankelijk
Complex GGz Dijk en Duin (voorheen psychiatrisch 
ziekenhuis Duin en Bosch), bestaat uit 36 onderde-
len. Gebouwd vanaf 1904 in opdracht van Provinciale 
Staten van Noord-Holland die voor dit doel in Cas-
tricum een circa 82 hectare groot duinterrein had 

hoofdingang naar de toren verplaatst. 
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Akersloot

28 Protestantse kerk, Dielofslaantje 4
Openstelling op zaterdag13 september van 10.00 tot 17.00 uur 
en zondag14 september  van 12.00 tot 17.00 uur
Het dorp Akersloot bezat voorheen een mooie Laat-
gotische kerk, ontstaan uit een 13e eeuws Romaans 
kerkje, dat gewijd was aan St. Jacob. In de 14e eeuw 
is een zware hoge toren gebouwd met stenen spits en 
zonder omgang. 

Dit kerkgebouw is helaas niet bewaard gebleven. In 
1652 stortte de toren in. Hetzelfde jaar nog werd 
begonnen met de bouw van een nieuwe toren. In 1836 
was het gebouw zodanig vervallen dat het moest 
worden afgebroken. Op de muren van het kerkschip 
werd de huidige kleinere kerk opgetrokken met 
afbraakmateriaal van de oude kerk. Dit kerkje werd op 
8 oktober 1837 in gebruik genomen en in 1895 aan de 
oostzijde uitgebreid met een consistoriekamer. Het 
orgel en de zerkenvloer verdienen speciale aan-
dacht. 

29 Museum Gemaal 1879, Fielkerweg.
Openstelling op zaterdag 13 en zondag 14 september van 
10.00 tot 17.00 uur
Tussen het Hotel Akersloot en het dorp ligt het 
Museum “Gemaal1879”. Het is een van de twee 
gemalen die het gebied tussen Egmond, Heiloo, 
Castricum en Akersloot op het juiste waterpeil hield 
onder beheer van het waterschap “Het Lange Rond”. 
Op de zolder van het “Gemaal 1879” is het historisch 
informatiecentrum van de Historische Vereniging 
Oud-Akersloot gehuisvest.

30 Korenmolen “de Oude Knegt”, Pontweg-
Noord 2a 
Openstelling op zaterdag 13 en  zondag 14 september  van 
10.00 tot 17.00 uur.
Korenmolen “De Oude Knegt” is de kleinste meel-
molen van Noord-Holland. Hij staat sinds 1980 aan 
de Pontweg-Noord. Tijdens de Oudejaarsnacht 
(2000/2001) is de molen door vuurwerk volledig 
verbrand. Op 8 mei 2004 is de molen feestelijk opge-
leverd. Door een groep enthousiaste vrijwilligers is 
vervolgens een molenbiotoop en molenaarswoning 
gerealiseerd. 

31 Kabelpont, Schouw (ongenummerd) 
Openstelling op zaterdag 13 en zondag 14 september (tijdens 
reguliere vaartijden)
Kabelpont over het Noord-Hollands kanaal, 
bestaande uit een platte ijzeren schuit, voorzien van 
klinknagels. De pont vaart met een geleding van een 
dubbele staalkabel. De kabel wordt gestreken bij 
naderend scheepvaartverkeer.
Het aandrijfmechanisme staat op de oever van 
Akersloot. Aan de voor- en de achterzijde bevindt zich 
een klep met hefboom. Vanwege de veiligheid voor 
het doorgaande scheepvaartverkeer in het Noord-
Hollands kanaal wordt de kabelpont binnenkort uit de 
vaart genomen en vervangen door een nieuwe pont. 



Uitgeest

32 Fort bij Krommeniedijk, Lagendijk.
Openstelling zaterdag 13 september van 10.00 tot 17.00 uur
Het fort Krommeniedijk maakt onderdeel uit van 
de Stelling van Amsterdam en heeft sinds 1996 de 
UNESCO Werelderfgoedstatus. De Stelling van 
Amsterdam bestaat uit 36 forten en is één van de 
meest complete historische verdedigingswerken in 
Europa. Het unieke is dat inundatie (onderwaterzet-
ting) gebruikt werd als defensiestrategie.
In het fort zullen archeologische vondsten uit de 
nabije omgeving worden geëxposeerd.

33 Protestantse Kerk met de toren, Kerkbuurt 1
Openstelling zaterdag13 september van 10.00 tot 17.00 uur; 
toren  te bezichtigen van 10.00 tot 12.00 uur

gebouwd, voorzien van het (oude) gemeentewapen 
en een zonnewijzer. 
Het interieur bevat een laatzeventiende-eeuwse 
zeskantige preekstoel en het in 1869 gebouwde 
flaesorgel.

34 De Rooms-katholieke kerk Onze Lieve 
Vrouwe Geboorte, Langebuurt 35
Openstelling zaterdag13 september van 10.00 tot 17.00 uur.
In de 17e eeuw hadden de katholieken aan de Lange-
buurt een schuilkerk. Deze werd in 1832 vervangen 
door een Waterstaatskerk met pastorie. Vijftig jaar 
later werd de huidige kerk gebouwd, een pseudobasi-
liek in Neogotische stijl. De kerk bestaat uit 5 traveeën 
en een driebeukig schip met dwarspand. Het priester-
koor wordt besloten door een vijfhoekige apsis met 
lancetvensters met fraaie gebrandschilderde ramen 
van atelier Nicolas te Roermond.  

35 Het Regthuys, Kerkbuurt 3
Openstelling zaterdag 13 september van 10.00 tot 17.00 uur
Aan het oude marktplein staat sedert 1684 het Reg-
thuys, het oude (tweede) gemeentehuis van Uitgeest. 
De benedenverdieping deed jarenlang dienst als 
waag, terwijl boven de vroedschap zitting hield en 
rechtszittingen werden gehouden. In 1869 werd de 

De toren met stenen spits stamt uit de 14e eeuw. 
De grootste luidklok is in 1650 door de gebroeders 
Hemony gegoten. Het Laatgotische schip van de 
kerk dateert van het einde van de 15e eeuw. Aan 
de zuidzijde werd in 1635 een portaal met trapgevel 

voorgevel met cementspecie bepleisterd. Nadat in 
1917 het nieuwe gemeentehuis in gebruik werd geno-
men, heeft het dienst gedaan als onderkomen voor 
politie, brandweer en gemeentelijk elektriciteitsbedrijf. 
Na een algehele restauratie is de benedenverdieping 

Protestantse kerk Uitgeest met Castricummerweggetje, Ao 1650



trouwzaal, boven zetelt de Vereniging Oud Uitgeest. 
In de bestrating voor het pand is de oorspronkelijke 
ligging van de dorpsput aangegeven. 

36 Molen De Dog, Geesterweg 22
Openstelling zaterdag 13 september van 10.00 tot 17.00 uur
Molen De Dog bemaalt de Castricummerpolder. De 
kap kruit op houten rollen, het wiekenkruis bestaat 
uit twee ijzeren roeden, de vlucht meet ruim 25m. In 
een van de rietvelden is het bouwjaar 1896 ingedekt. 
Naast de molen staat de molenaarswoning, ook uit 
1896. Naast de molen was de ophaalbrug die toe-
gang gaf tot de wegen naar Limmen en Akersloot. Tot 
1916 stond er ook een tolhuis en moest er tol betaald 
worden. 

37 Molen De Kat, Limmerweg 1
Openstelling zaterdag 13 september van 10.00 tot 17.00 uur.
Schuin tegenover molen De Dog staat molen De 
Kat. Deze watermolen bemaalt de polder De Zien. 
De kap kruit op een glijkruiwerk, het wiekenkruis 
bestaat uit twee ijzeren roeden. Aan de buitenzijde 
wordt de molen gesierd door een eenvoudige baard 
met het opschrift 1567-1889-1973. In de laatste twee 
genoemde jaren werd de molen herbouwd na twee 
keer door brand te zijn verwoest.

38 Smelterij, Meldijk 23
Openstelling op zaterdag 13 september  van 11:00 tot 17:00 uur 
Dit beeldbepalende pand op het terrein van de Stok-
kenfabriek is waarschijnlijk vroeg in de 17e eeuw 
gebouwd. Vanaf 1815 tot 1880 is het pand gebruikt 
als smelterij en kaarsenmakerij. Vanaf 1880 is het 
pand voor vele doeleinden gebruikt, meestal als 
opslag voor de Stokkenfabriek. Het pand is onlangs 
geheel gerestaureerd en is nu gebruikt als kantoor 
voor schoonmaakbedrijf Hans Weeren. 

39  Het Gemaal, Meldijk 54
Openstelling zaterdag 13 september van 10.00 tot 17.00 uur
Het gemaal aan de Meldijk ligt naast de sluis met 
ophaalbrug en bemaalt de Uitgeester- en Heemsker-
kerbroekpolder, hetgeen vroeger door vijf windmolens 
aan de Lagendijk gebeurde. Het in 1874 gebouwde 
gemaal heeft een aparte architectuur: een nagenoeg 
symmetrisch gebouw met gietijzeren ramen met 
rondbogen. Kunstenaar Rob de Reus zal zijn atelier 
in het gemaal voor publiek openstellen.

 40 Industrieel Erfgoedpark De Hoop, Lagen-
dijk 31a 
Openstelling zaterdag 13 september van 10.00 tot 17.00 uur. 
Aan de zuidkant van het Alkmaarder- en Uitgeester-
meer ontwikkelt zich een erfgoedpark dat inzicht geeft 
in het belang dat Cornelis Corneliszoon van Uitgeest 
(ca 1550-1607) heeft gehad voor de ontwikkeling van 
Nederland. Cornelis Corneliszoon was o.a. uitvinder 
van de door wind aangedreven houtzaagmolen waar-
door de scheepsbouw zich in de 17e eeuw sterk kon 
ontwikkelen en waardoor de Nederlanden van die tijd 
zich konden ontwikkelen tot de belangrijkste handels-
natie ter wereld. In het Industrieel Erfgoedpark ‘De 
Hoop’ wordt het belang van Cornelis Corneliszoon 
tastbaar gemaakt. Het erfgoedpark, dat zich nog in 
de ontwikkelingsfase bevindt, wil dit laten zien door 
activiteiten te ontplooien die dit duidelijk maken.
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Heemskerk

41 Het Huldtoneel, Rijksstraatweg tegenover de  
Marquettelaan. 
Openbaar toegankelijk, dus altijd te bezichtigen
Bij huisnummer 201 ligt sinds de Middeleeuwen 
een kunstmatig opgeworpen heuvel, bekend als de 
Scepelenbergh of het Huldtoneel te Noorddorp. Op 
deze plek werd vroeger recht gesproken en legden 
de Graven van Holland hun eed van eerbiediging 
op de reeds gevestigde leenrechten van de Heren 
van Kennemerland af. Op de heuvel werd in 1863 
door Jonkheer mr. D.Th. Gevers van Endegeest een 
gedenkteken geplaatst. Deze is in 2002 door de PWN 
gerestaureerd.

42 Chateau Marquette,  Marquettelaan 34
Openstelling alleen op zondag 14 september van 10.00 tot 
17.00 uur
Het kasteel Marquette, dat in de Middeleeuwen 
bekend stond als het “Huys tot Heemskerk” is gele-
gen op het landgoed Marquette. Van oorsprong was gen op het landgoed Marquette. Van oorsprong was 
het een burcht die rond 1252 door graaf Willem II werd het een burcht die rond 1252 door graaf Willem II werd 
gesticht in zijn strijd tegen de Friezen. In de tijd van de gesticht in zijn strijd tegen de Friezen. In de tijd van de 

Hoekse en Kabeljauwse Twisten (begin 15de eeuw) 
werd het grondig verwoest, maar daarna weer opge-
bouwd. In 1610 kwam het in handen van een zekere 
Daniël de Hertaing, die heer van Marquette in Hene-
gouwen was. Sindsdien heet het slot “Marquette”. De 
laatste bewoner was Abraham Daniël Gevers, die het 
in 1979 verliet. Daarna is Marquette gerestaureerd. 
Onderdeel van het rijksmonument zijn de historische 
tuin- en parkaanleg, de tuinornamenten, de brug en 
het toegangshek. Ook het koetshuis met de voorma-
lige paardenstallen behoren tot het landgoed (niet te 
bezichtigen). De in de zuidhoek van het landgoed 
gelegen duiventoren, een gemeentelijk monument, 
dateert uit de achttiende of het eerste kwart van de 
negentiende eeuw. Het is niet bekend wie het duif-
huis ontworpen en gebouwd heeft. Opdrachtgever 
was vermoedelijk de toenmalige eigenaar van het 
landgoed die als heer (of vrouwe) van Marquette het 
heerlijk recht bezat op het houden van duiven. 

43 Protestantse kerk, Kerkplein
Openstelling op zaterdag 13 september van 10.00 tot 17. 00 uur
Al in 1063 moet op deze plek een kerkgebouw hebben 
gestaan, maar dat werd in 1573 – met uitzondering 
van de toren – verwoest. In 1628 werd in opdracht 
van de Gereformeerde Gemeente een nieuwe kerk 
gebouwd. 
De toren van 44,52 m hoog is het meest bijzondere 
van de kerk, omdat de spits geheel van steen is opge-
trokken. Daarnaast zijn onder de toren nog de heel 
oude kloostermoppen uit de Romaanse periode (11de 
eeuw) te zien en zijn daarboven de kenmerken van de 
Vlaamse Gotiek te zien. De spits werd overigens in Vlaamse Gotiek te zien. De spits werd overigens in 
1585 door de bliksem getroffen, waarbij de spits naar 1585 door de bliksem getroffen, waarbij de spits naar 



beneden stortte; hij werd later weer opgebouwd in 
een nieuwe steensoort.
Andere bijzonderheden: 1. De haan op de toren 
(1728) is een zeldzaam stuk koperdrijfkunst; 2. In de 
toren hangt één van de oudste luidklokken van ons 
land (1461); 3. Een eikenhouten preekstoel (1629) en 
doophek (17de eeuw) sieren het interieur; 4. Zerken 
uit de 17e en 18e eeuw; 5. Het orgel (een zogenaamd 
éénklaviersorgel met aangehangen pedaal) stamt 
uit 1857 en is van de fa. Knipscheer uit Amsterdam. 
Dit zal regelmatig bespeeld worden op  zaterdag 14 
september.

44 De obelisk op de begraafplaats, Kerkplein.
Openstelling gelijk met de openingstijden van de 
begraafplaats
In de toren van de Protestantse Kerk staat een 
gedenknaald van Namense blauwe steen, rustend op 
een gemetselde voet en bekroond met een gesmeed 
ijzeren kruis.
De obelisk werd oorspronkelijk in 1570 door Maerten 
van Heemskerck op het naast de kerk gelegen graf 
van zijn vader geplaatst. 
Door invloeden van weer en wind raakte het monu-
ment zodanig in verval dat het niet langer verant-
woord was om het buiten te laten staan. In 1990 kon 
de obelisk in de gemeentetoren worden geplaatst. Op 
de oorspronkelijke plek op de begraafplaats werd een 
replica van het monument geplaatst.

45 Kerkhof, Kerkplein. 
Openstelling op zaterdag 13 september van 10.00 tot 17.00 uur.
Op de begraafplaats zijn 36 andere monumentale 
grafstenen te bezichtigen die tussen de honderdvijf-
tig en vijfhonderd jaar oud zijn, waaronder graven 
van de adellijke geslachten Van Poelenburg en Van 
Assendelft. Een vertegenwoordiger van de Terebinth 
(de landelijke vereniging die zich inzet voor cultuur-
historische waarden op begraafplaatsen) geeft 
rondleidingen.

46 Fort Veldhuis, hoek Communicatieweg/Genie-
weg. 
Openstelling op zaterdag 13 september van 10.00 tot 17.00 uur
Rond 1900 werd in een kring rond de stad Amsterdam 
een imposant verdedigingswerk gebouwd: de Stelling 
van Amsterdam. De Stelling bevatte 42 forten en één 
van deze forten was fort Veldhuis (1897). Water was 
net als bij andere linies het belangrijkste middel om de 

vijand af te schrikken. Dijken, sluizen en andere dui-
kers maken dan ook allemaal deel uit van de Stelling.
Tegenwoordig wordt het fort verhuurd aan de Stich-
ting Aircraft  Recovery Group. In de maanden mei 
t/m september is het fort iedere zondag geopend van 
10.00 tot 17.00 uur, toegang € 2,--. Er is een koffie-€ 2,--. Er is een koffie-€
kamer waar u iets kunt gebruiken.
De Genieweg is aangewezen als provinciaal monu-
ment en maakt deel uit van de historische Noorder 
IJ- en Zeedijken. 

47 Kwekerswoning, Kleine Houtsweg 6
Openstelling op zaterdag 13 september van 10.00 tot 17.00 uur

Dit tuinderhuisje, gebouwd in 1873 is in 1996 geres-
taureerd. De buitenkant is daarbij praktisch nog in 
geheel originele staat behouden. Het woonhuis met 
bijbehorende regenbak en waterpunt is vanwege de 
cultuurhistorische waarde in 2001 aangewezen als 
rijksmonument.

48 Stolpboerderij, De Kruisberg 4a
Openstelling op zaterdag 13 en zondag 14 september van 10.00 
tot 17.00 uur.
Deze stolpboerderij van het afgeleide West-Friese 
type werd gebouwd in 1869 is vanwege haar cul-
tuur- en architectuurhistorische waarde aangewe-
zen als rijksmonument. In deze boerderij is een 
gasterij gevestigd, die zowel zaterdag als zondag is 
geopend.



Beverwijk

49 Huize Akerendam,  Velserweg 20
Openstelling op zaterdag 13 september van 10.00 tot 17.00 uur
Akerendam is tussen 1635 en 1639 gebouwd door 
Dr. Jan Bicker. Deze was handelaar op het Midden 
Oosten, voorts scheepsbouwer en meerdere malen 
burgemeester van Amsterdam. Zijn dochter Wendela 
Bicker trouwde met de bekende raadpensionaris 
Johan de Witt. De huizen werden van mei tot oktober 
“bewoond”. “bewoond”. 

Rond 1720 legde de eigenaar Jan Lucas Pels de 
vijver aan. Ook liet hij tegen de achtergevel de tuin-
deur en het middenraam met ornamentwerk omlijs-
ten, de achtergevel hoger optrekken, de ramen van de 
eerste verdieping hoger maken dan de huidige eerste 
verdiepingramen aan de voorkant, de keuken naar 
het huis zelf overbrengen en een nieuw trappenhuis 
aanbrengen. 
In 1852 werd het huis gekocht door Mr. W.L. Sluy-
terman van Loo (kantonrechter te Beverwijk). Vanaf 
1916 is het eigendom van de Stichting Sluyterman 
van Loo. De stichting is een stichting voor ouderen-
huisvesting. Sinds de uitbreidingen in 1977 en 1988 
met Nieuw Akerendam zijn er 170 oudere mensen in 
140 appartementen gehuisvest.

50 Sint Agathakerk,  Breestraat 93 
Openstelling op zaterdag 13 september van 10.00 tot 17.00 uur
De Rooms-katholieke Sint Agathakerk aan de 
Breestraat is een rijksmonument en één van de 
markantste gebouwen van Beverwijk. De kerk is 
in 1924 ingewijd en had enkele voorgangers. De 
eerste Sint. Agathakapel werd rond 885 gebouwd 
en toegewijd aan de Heilige Agatha, die volgens de 
legende een meisje op wonderbaarlijke wijze redde. 
De kapel werd een bedevaartskerk. Beverwijk werd 

in die jaren  Beêvaartswijk genoemd en ook wel Sint-
Aagtenkerke en Agathenkyrica. 
Tijdens de Successieoorlog in 1203 brandde de 
kerk af, maar kort hierna werd op dezelfde plek een 
tufstenen kerk in Romaanse stijl gebouwd. In 1400 
werd toestemming gegeven het bestaande gebouw 
te vervangen door een nieuwe kerk. Het werd een 
kerk in gotische stijl, een driebeukige hallenkerk met 
houten gewelven, compleet met toren. 
In 1573 werd door de Staten van Holland de katho-
lieke eredienst verboden en kwam de inmiddels ver-
woeste kerk in 1576  in handen van de Hervormden. 
Het zou nog tot 1840 duren voordat aan de Peper-
straat een nieuwe kerk gebouwd werd. 
Omdat de kerk te klein was, werd deze in 1924 
vervangen door de huidige kerk aan de Breestraat. 
Architect was de bekende Joseph Cuijpers en zijn 
zoon Pierre. Het altaar, de gebrandschilderde ramen 
en de kandelaars zijn ontworpen door Lambert 
Lourijsen uit Haarlem. Zeer bijzonder is het oude 
Mariabeeld uit de 16e eeuw. In 1958 is in samen-
werking met de Stichting Vrienden van de Beiaard 
een 46 klokken groot carillon op de kerk geplaatst. 
In 2003 kwam een ingrijpende restauratie en reno-
vatie gereed. 

51 Evangelisch Lutherse Kerk “Wijcker 
Swaen”, Koningstraat 119

52 Tuinhuisje Betje Wolff en Aagje Deken, 
Peperstraat (ingang Lommerlust)

53 Doopsgezinde Kerk, Meerstraat 62 / Meer-
plein.



51 Evangelisch Lutherse Kerk “Wijcker 
Swaen”, Koningstraat 119
Openstelling op zaterdag 13 september van 10.00 tot 17.00 uur

In 1774 is het huidige kerkgebouw aan de Konings-
traat door de Lutherse gemeente in gebruik geno-
men. Helaas waren de bouwkosten niet op te 
brengen. De Amsterdamse koopman Johan Coen-
raad Brandt redde de gemeente van haar financiële 
ondergang. Hij kocht het gebouw en gaf het aan de 
Lutheranen terug! 
De meest spraakmakende dominee is ongetwijfeld 
ds. F. Domela Nieuwenhuis geweest, -later socia-
listisch en anarchistisch voorman-,  die tijdens zijn 
dienstverband van 1871 tot 1875 vurig pleitbezorger 
was van de komst van een nieuw orgel. In 1978/1979 
vond een grondige restauratie van de kerk plaats. 
De Stichting Oude Hollandse Kerken (SOHK) nam 
de kerk in 1996 over. Aan de buitenzijde valt de 
zwaan op het dak op, die algemeen geldt als het 
symbool voor Luther. Het intieme kerkje biedt plaats 
aan maximaal 80 toehoorders. 
De plaatselijke commissie organiseert in samen-
werking met het Kennemer Theater culturele activi-
teiten, zoals concerten en literaire avonden.

52 Tuinhuisje Betje Wolff en Aagje Deken,
Peperstraat (ingang Lommerlust)
Openstelling op zaterdag 13 september van 10.00 tot 17.00 uur
Het tuinhuisje is een replica van het oorspronkelijke 
“Riete Kluisje” dat in de tuin van het oude Lommerlust 
stond. De schrijfsters Betje Wolff en Aagje Deken 
woonden op Lommerlust en schreven hun boeken in 
het “Geldersche huisje”. Dat geschiedde in de peri-
ode 1782 – 1788. De Beverwijkse schrijfster Meta 
Bison, die geijverd heeft voor het behoud van het 
kluisje, is aanwezig en zal rondleidingen geven en 
veel over de schrijfsters en het kluisje vertellen.

Verder zal de Beverwijkse kunstenaar Peter Schelvis 
tijdens deze dag enkele krachtige, figuratieve beel-
den rondom het tuinhuisje exposeren. Schelvis werkt 
in marmer, kalksteen of giet zijn beelden af in brons. 
Uit zijn fascinatie voor de mens ontstaan beelden met 
een verstilde, ingetogen sfeer. Vrouwfiguren met volle 
ronde vormen, die in zichzelf lijken op te gaan en por-
tretten waarin karakter en eigenheid van het model in 
een natuurlijke eenvoud tot uiting komen.

53 Doopsgezinde Kerk, Meerstraat 62 / Meer-
plein.
Openstelling op zaterdag 13 september van 10.00 tot 17.00 uur
Het ontstaan van de Doopsgezinde gemeente in 
Beverwijk is moeilijk te traceren. Bekend is dat in 
1535 in Beverwijk vier zogenaamde Wederdopers 
gevangen genomen werden, waarvan er twee op de 
brandstapel terechtkwamen. Deze vervolging is ook 
de reden van de grote verspreiding van de Doops-
gezinden. De oudste ledenlijst met een zestigtal 
namen, stamt uit 1693. Omstreeks deze tijd kocht de 
gemeente een huis “Meerwijk” genaamd, met uitzicht 
op de Wijkermeer. Op deze plaats staat nu Beverhof. 
In 1758 werd de eerste voorganger benoemd. In deze 
tijd verhuisde de gemeente naar de huidige plek, 
toentertijd een azijnmakerij aan de Meer. Het was ook 
een schuilkerk en stond niet aan de openbare weg. 

De huidige kerk werd in 1912 gebouwd. Het oudste 
deel is het orgel, dat meeverhuisde en opgebouwd 
werd in 1890. Opvallend, zeker voor een Doopge-
zinde Vermaning, is het Christusbeeld achter de 



preekstoel. Het is een replica van een beeld van 
Bertel Thorvaldsen en werd door de gemeenteleden 
aangeboden bij de ingebruikname van de kerk. In 
1992 vond een ingrijpende renovatie plaats, welke 
mede ten doel had de kerk geschikt te maken voor het 
optreden van koren en muziekgezelschappen. De 
akoestiek leent zich hiervoor uitstekend.

54 Protestantse Kerk , Kerkstraat 37a
Openstelling op zaterdag 13 september van 10.00 tot 17.00 uur
De Protestantse Kerk is de oudste kerk van Beverwijk 
en kent een veelbewogen historie. Op de plaats van 
de huidige kerk bevond zich in 1063  een beschei-
den kapel, mogelijk reeds omstreeks 725 gebouwd. 
In de 13de eeuw werd een tufstenen kerk gebouwd, 
die in de jaren 1400 - 1475 plaats moest maken voor 
een grotere kerk in gotische stijl. Na het vertrek van 
de Spaanse troepen in 1567 lag de kerk in puin. In 
1592 werd begonnen met de herbouw van de kerk, 
die inmiddels door de Staten van Holland en West-
Friesland was toegewezen aan de aanhangers van 
de reformatie. Deze herbouw kwam gereed in 1648. 
Aan de kerk zijn drie grafkapellen van regentenfa-
milies gebouwd, waarvan die van de familie Van 
Harencarspel met de indrukwekkende rouwborden 
de belangrijkste is. 
Wanneer het weer het toelaat kan de toren tegen een 
kleine vergoeding worden beklommen. Verder zal het 
kerkzilver worden tentoongesteld. Tijdens de open-
stelling zal het orgel regelmatig worden bespeeld.

55 Onze Lieve Vrouw van Goede Raadkerk,  
Arendsweg 59 
Openstelling op zaterdag 13 september van 10.00 tot 17.00 uur
De kerk, pastorie en parochiezaal (Jozefzaal) zijn op 
de rijksmonumentenlijst geplaatst. Deze kerk werd 
gebouwd in de jaren 1914/1915 naar een ontwerp 
van de architect A.J. Kropholler, een leerling van 
de beroemde architect Berlage. De kerk werd op 10 
mei 1915 door Monseigneur A.J. Callier, bisschop 
van Haarlem, geconsacreerd. In 1927 werd de kerk 
compleet met toren, voltooid. Kropholler was een 
voorstander van het constructief en ambachtelijk 
zuiver bouwen. Zo gebruikte hij bij voorkeur de rode 
baksteen en weinig natuursteen. Zijn werken hebben 
een robuust karakter dat soms herinnert aan de 
Romaanse bouwstijl. 
Binnenkomend in de kerk wordt de aandacht getrok-
ken door een polyptiek (veelluik) van keramiek 
waarop de vier evangelisten en de kruisiging van 
Christus staan afgebeeld. Het werkstuk dateert uit 
1941 en is van de hand van Charles Hubert Eyck. Het 
orgel is in 1925 gebouwd door de orgelbouwer J.J. 
van de Bijlaardt uit Dordrecht. De 14 kruiswegstaties 
zijn vervaardigd door der Haarlemse kunstschilder 
H.A. Bijvoet. Voorts telt de kerk een groot aantal 
gebrandschilderde ramen. Kenmerkend aan de kerk 
is het ontbreken van pilaren en het duidelijk tonen 
van de materialen; zo is de kapconstructie met opzet 
zichtbaar gelaten.
Ook is het mogelijk het bij de kerk gelegen oude kerk-
hof  (1915) te bezoeken.

56 Museum Kennemerland,  Westerhoutplein 1 
Openstelling op zaterdag 13 september van 10.00 tot 17.00 uur 
en op zondag 14 september van 14.00 tot 17.00 uur
Sinds 1991 is het Museum in het oude raadhuis 
gevestigd. Het raadhuis werd gebouwd in 1908 en 
diende ter vervanging van het raadhuis dat aan de 
Zeestraat stond, iets voorbij de Creutzberglaan. Op 1 
mei 1936 werd de gemeente Wijk aan Zee en Duin bij 
Beverwijk gevoegd. Natuurlijk opent het museum op 
de Open Monumentendag de deuren om het publiek 
niet alleen opmerkzaam te maken op het bestaan, 
maar ook een blik te laten werpen op de mooie ver-
zameling die hier in de ruim 75 jaar van het bestaan 
bijeengebracht is. 
In samenwerking met het Historisch Genootschap 
wordt een fietsroute langs de verdedigingslinie van 
Beverwijk georganiseerd. ’s Morgens kan men onder 
leiding van een gids een fietstocht maken langs de 



overgebleven lunetten in Beverwijk. Deze lunetten zijn 
opgeworpen direct na de inval in 1799 van de Russen 
en Engelsen in Noord-Holland en zijn in Beverwijk 
goed herkenbaar in het landschap. ‘s Middags gaat 
de fietstocht naar Wijk aan Zee, waar gezocht wordt 
naar restanten van deze lunetten. Informatie en aan-
melding bij de heer A. Kok, telefoon 0251-228755 of 
e-mail: a3aadkok@casema.nl.

57 Vondelloge, Prinsesselaan 17-19
Openstelling op zaterdag 13 september van 10.00 tot 17.00 uur.
Tijdens de Open Monumentendag houdt de “Inde-
pendent Order of Odd Fellows” (IOOF) open huis. 
De IOOF werd zo’n 180 jaar geleden opgericht. 
Momenteel zijn er wereldwijd circa 600.000 leden. De 
IOOF is een vriendenkring van geestverwanten die 
in een ontspannen sfeer samenkomen in een huis, 

dat ‘tempel’ wordt genoemd. Zo’n regionale vrienden-
kring van de IOOF wordt traditioneel ‘loge’ genoemd 
en bestaat uit mensen die op basis van ‘vriendschap, 
(naasten) liefde en waarheid’ onze samenleving voor 
nu en in de toekomst leefbaar willen houden. Tijdens 
de Open Monumentendag wordt U uitgenodigd om 
hun gebouw te bezichtigen en eventueel kennis te 
maken met deze organisatie

58 Rooms-katholieke Parochiekerk Heilige 
St. Odulphus, Sint Odulfstraat 4, Wijk aan Zee
Openstelling op zaterdag 13 september van 10.00 tot 17.00 uur
Deze kerk dateert uit 1890. In de kerk staat een his-
torisch orgel dat onlangs is gerestaureerd. Het orgel 
werd gebouwd in 1754 en werd in 1881 gekocht van 
een parochie in Kethel. 

De Alkmaarse orgelmakers Ypma hadden voor de 
Kethelse kerk een nieuw orgel geleverd en plaatsten 



het oude orgel over naar de oude parochiekerk in Wijk 
aan Zee, waar het orgel een volgende fase zou ingaan 
toen in 1890 een nieuwe kerk was verrezen. Zo’n 
kleine twintig jaar geleden begon het orgel schrikba-
rende tekenen van verval te vertonen. In 1981 was de 
subsidie rond en kregen de orgelmakers de opdracht 
voor de restauratie. Het resultaat is een juweel voor 
oog en oor.

59. Protestantse Kerk, Julianaplein, Wijk aan Zee
Openstelling op zaterdag 13 september van 13.30 – 17.00 uur.
Tot de bouw van een nieuwe kerk in Wijk aan Zee 
werd rond 1420 besloten. De Hervormde kerk is 
opgetrokken van rode bakstenen in de stijl van de 
Laat-Brabantse Gotiek. De kerk bestond oorspronke-
lijk uit een schip van zeven traveeën met daarachter 
een hoger koor. De 33 meter hoge toren was gedekt 
door een hoge spits. Tijdens de 80-jarige oorlog, en 
in het bijzonder in de periode 1572-1576, had Ken-
nemerland veel te lijden van het oorlogsgeweld. De 
Spanjaarden sloopten uit de kerken de steun- en trek-
balken om hun schansen mee te bouwen. In 1573 viel 
ook de kerk van Wijk aan Zee aan deze plundering ten 
prooi met als gevolg dat de kerk gedeeltelijk instortte 
en de toren haar spits verloor. De ruïne werd aan de 
Hervormde Gemeente toegewezen en in 1609 her-
bouwd. De laatste algehele restauratie vond plaats in 
1936-1937. Daarbij werd de kerk zoveel mogelijk in de 
oorspronkelijke staat teruggebracht.
In de toren hangen drie luidklokken, een Hemony-
klok uit 1658 en twee Eijsbout-klokken uit 1959. De 
laatste twee zijn afkomstig uit de gesloopte kerk “ De 
Opgang”.
In het kerkje valt vooral de kopie van een 17e eeuws 
scheepje op dat aan het gewelf hangt. Dit model van 
een gewapende koopvaarder, een zogenaamde 
Pinas, is een bekend verschijnsel in kustkerken. Aan-
dacht verdient verder het koperwerk in de kerk.

60 Fort aan de Sint Aagtendijk, Sint Aagten-
dijk
Openstelling zaterdag 13 september van 10.00 tot 17.00 uur
Bereikbaar via de Sint  Aagtendijk, net voor het tunnel-
tje onder de A9. Het fort is te vinden achter de Bazaar. 
Parkeren kan op het veldje achter de genieloods. Dit 
fort, deel uitmakend van de Stelling van Amsterdam, 
is voor het eerst voor het publiek geopend.
Het fort, waarvan de bouw gereed kwam in 1900, had 
een bezetting van 288 man en is ruim opgezet. Het 

had tot doel de Sint. Aagtendijk en de linie Aagtendijk-
Zuidwijkermeer (Vuurlinie) te beschermen. 

Tot het complex behoren het forteiland met bebou-
wing, de fortgracht en grachtkade, de nog aanwezige 
genieloods (nu in gebruik als schietbaan) en de fort-
wachterswoning (kantine). Opmerkelijk is de  “stenen 
beer” aan de andere kant van de Sint Aagtendijk. 
Deze muur was een onderdeel van de inundatiesluis 
om het gebied onder water te kunnen zetten. Door 
een laag water van 50 tot 100 cm. waren de forten 
moeilijk te benaderen. Het water was namelijk te diep 
om snel doorheen te kunnen waden en te ondiep om 
te varen. Hierdoor was de Stelling moeilijk in te 
nemen. Er wordt wel beweerd dat dit de reden was dat 
Nederland niet betrokken is geraakt bij de 1e Wereld-
oorlog (1914-1918).

61 Fietstocht “Sporen van verdediging” Zie 
ook Museum Kennemerland, Westerhoutplein
Activiteit op zaterdag 13 september: 
Onder leiding van een gids kunt u deelnemen  aan 
een fietstocht langs de overgebleven lunetten in 
Beverwijk en Wijk aan Zee. Deze lunetten zijn opge-
worpen direct na de inval in 1799 van de Russen en 
Engelsen in Noord-Holland en zijn in Beverwijk goed 
herkenbaar in het landschap.
’s Morgens worden de lunetten in Beverwijk bezocht. 
’s Middags is er een fietstocht naar Wijk aan Zee waar 
gezocht wordt naar de restanten van deze lunetten.
Om deel te nemen kunt u zich vooraf opgeven bij de 
gids, de heer A. Kok, e-mail a3aadkok@casema.nl of 
telefonisch 0251-228755.
De start is om 10.00 uur in Museum Kennemerland, 
Westerhoutplein in Beverwijk. 
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62 Kunstmanifestatie ‘Beek als Bron’, Huize 
Scheijbeeck, nabij station
Activiteit op zaterdag 13 september van 16.00 uur tot zondag 
14 september 16.00 uur
Deze kleine en unieke kunstmanifestatie valt samen 
met de Open Monumentendag en vindt plaats op en 
rond een paradijselijke plek die Beverwijk nog rijk 
is: de Scheijbeeck. Landelijk bekende kunstenaars 
als Pé Okx, Birthe Leemeijer, Regula Maria Muller, 
Lambert Kamps en Florentijn Hofman beantwoor-
den dan de vraag of er -  los van het verleden - ook 
nieuwe oases denkbaar zijn. Wie deze manifestatie 
bezoekt, ervaart een sprookjesachtig avontuur dat al 
wandelend overdag, maar ook ’s avonds en ’s nachts 
kan worden beleefd. Licht, geluid, grote objecten en 
strooiwerk leiden de nieuwsgierige wandelaar langs 
de beek.
De manifestatie bestaat uit een kunstwandeling van 
ongeveer 2,5  kilometer. Het startpunt is bij huize 
Scheijbeeck, nabij station Beverwijk.

De Scheijbeeck is al eeuwenlang een bijzondere plek. 
In de 17e en 18e eeuw was de beek, samen met het 
gelijknamige landgoed, een ‘lustwarande’ voor Amster-
damse regentenfamilies die hier naar toe trokken voor 
de jacht en een lang, lui zomerverblijf. In diezelfde tijd 
was de beek een muze voor Vondel en Gorter en aldus 
een bron voor poëzie. Vandaag vormt de beek met zijn 
heldere en stromende water een groenblauwe oase 
in een sterk verstedelijkt industriegebied. Een van de 
weinige pareltjes nog in de IJmond. Voor liefhebbers 
van monumenten biedt Beek als Bron de unieke gele-
genheid om af te dalen in de kelder van het herenhuis 
Scheijbeeck, waar zich een put bevindt waaronder de 
Scheijbeeck stroomt. De kunstenaar Pé Okx laat zich 
door dit gegeven inspireren en maakt specifiek voor 
deze kelder een kunstwerk. Ook in andere kamers van 
het herenhuis worden kunstwerken getoond.  
De manifestatie is kort, maar duurt wel één dag en 
één nacht continu: van zaterdag 13 sep tem ber 16.00 
uur tot zondag 14 september 16.00 uur.



Langs de lijn.

 Winnen is natuurlijk altijd leuker dan verliezen. Maar een goede 
sfeer is net zo belangrijk. En die maak je samen. Van het allerkleinste 
F-je tot de meest doorgewinterde veteraan. Van de trouwe vrijwilliger 
tot de fanatieke supporter. Plezier hebben in je sport, daar gaat het in 
de eerste plaats om. Rabobank Heemskerk-Uitgeest onderstreept dat 
door als hoofdsponsor actief betrokken te zijn bij ADO ‘20. 

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor 
monumenten.
 De Rabobank hecht veel waarde aan het behoud van lokale monu-

menten. En aan de mogelijkheid om deze monumenten open te stellen 

voor publiek. En dat gebeurt jaarlijks op de Open Monumentendag. Dat 

initiatief steunen we daarom graag.


