
Geachte raads- en commissieleden, 

Wethouder Ernest Briët, de beleidsmedewerker Erfgoed & cultuurhistorie en het Erfgoedplatform 
BES * nodigen u uit voor een ‘erfgoedsafari’ langs 3 locaties in de gemeente Bergen.
Datum en tijd: zaterdagmiddag 26 november vanaf 13 uur tot ca 17:30 uur.

Start vanaf museum ’t Sterkenhuis’, Oude prinsweg 21, Bergen. Busrit langs 3 locaties.
Afsluitend drankje in gasterij ’t Woud. De bus brengt u terug naar het beginpunt.
Wilt u alstublieft laten weten of u komt? Dat kan door een reply te sturen naar 
stevenkalverdijk@debuch.nl. 
Dit helpt ons bij de inkoop van hapjes, drankjes en de reservering van de bus.

Erfgoedsafari; een kennismaking met erfgoed. 

Erfgoed heeft zich van klassieke monumentenzorg ontwikkeld tot erfgoed & cultuurhistorie. Wat is 
erfgoed precies en wat is het bestuurlijk belang ervan voor de gemeente Bergen? 

Tijdens de busrit geven we aandacht aan monumenten, objecten (museumstukken), immaterieel 
erfgoed (de verhalen), het historisch landschap en de archeologie. Ook lichten we de relatie van toe 
met marketing Bergen, recreatie & toerisme en kunst & cultuur. 
Erfgoed geeft de gemeente een gezicht. Erfgoed legt op veel beleidsterreinen- economie, zorg, 
participatie, kunst & cultuur, recreatie & toerisme – het fundament voor kwaliteit. Ook is erfgoed 
onderdeel van de fysieke leefomgeving: Klimaat, verduurzaming en de Omgevingswet. Erfgoed is 
een bewezen magneet voor recreatie en toerisme. 

De vorige raad heeft in ‘Nieuw Vertrouwen’ aandacht gevraagd voor het aanwijzen van 
monumenten en voor de Ruïnekerk. Ook heeft de raad zijn mening gegeven over erfgoed met 
moties over de Smeerlaan, de Oude Haaf en twee moties over de molens in gemeentelijk eigendom.

Programma:
Tijd Locatie Wat is hier te zien
12:45 (inloop) Sterkenhuis inloop
13:00 Sterkenhuis, Rijksmonument en gemeentelijk museum, 

museumobjecten en hun verhalen
 Bus naar Groet
Witte Kerkje, Groet Rijksmonument, toekomst van de 

kerkgemeenschappen, de kerkengebouwen, 
beeldbepalende panden rond de Kerkbrink

 Bus naar Egmond-
Binnen

Adelbertusakker Hier begint de geschreven geschiedenis van 
Holland. Provinciaal archeologisch monument, 
gemeentelijk monument, 100 jaar particuliere 
betrokkenheid bij de instandhouding

 Bus naar ’t Woud
17:00 Gasterij ‘t Woud Afsluitende borrel in historisch café restaurant.
Ca 17:30 – 17:45  Bus terug naar 

Bergen

mailto:stevenkalverdijk@debuch.nl


*Het erfgoedplatform BES = ruim 20 samenwerkende erfgoedpartijen: de musea in de gemeente 
Bergen (uitgezonderd Kranenburgh), 3 historische verenigingen met gezamenlijk 3000 leden, 
individuele historici en diverse erfgoedstichtingen en -verenigingen

We zien u graag
Ook namens het Erfgoedplatform BES, de voorzitter (Monique van Zelst) en de secretaris (Joop 
Bekius)

Met vriendelijke groet,

Steven Kalverdijk, bouwhistoricus
Beleidsmedewerker Erfgoed & cultuurhistorie
Domein Ruimtelijke Ontwikkeling, team Beleid en Vastgoed

Telefoon 088 909 7826
Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag

De BUCH werkt voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo


