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Oud Nieuws 
Een nieuwe 

rubrick in deze 
Nieuwsbrief. We 
kijken terug naar 
berich ten over het 
dorp Vc1sen, die 
vijftig jaar geleden 
de IJmuider 
Courant haalden . 
Dit keer een poli
tiebericht en een 
advertentie uit het 
voorjaa r va n 1948 . 

Donateursactie groot succes 
Ons verzoek om donateur van de Stichting Het Dorp 

Velsen te worden is door bewoners van het dorp royaal 
beantwoord. Er hebben zich ruim 40 nieuwe donateurs 
opgegeven en er druppelen nog steeds aanmeldingen 
binnen. Ook in financieel opzicht is de actie een succes te 
noemen. In de volgende Niemvsbrief kunt u lezen wie 
zich nog niet heeft aangemeld. Om hoon en spot van 
mededorpsbewoners voar te zijn, kunt u zich nog altijd 
aanmelden bij de penningmeester van de stichting. Het 
rekeningnummer bij de Postbank is 1621700. 

De Stichting 
De Stichting Het Dorp Vl'ben is in 1967 opgl'richt l'n ;wt z ich 

in voor behoud en herstel van dit bijzondere plaatsje. De 
stichting bl'hartigt de monurnentale belangen van het dorp, 

brengl publicaties uit, en informeert beIVoners en anderc 
belangstellenden over zakl'l1 dil' samenhangen met 

rnonurnentenzorg. Daarbij word t in alle onafhankelijkheid 
zonder cen cent subsidie gewerkt. Activite iten IVorden gcfi

nancierd uit bijdragen van donatcurs en sponsor, . Hl't 
bestuur van de Stichti.ng Het Dorp Velsen bestaat uit bewoners 
van hel dorp l'n enkele deskundigl'n /gei nteresseerden, die 

e1dl'rs wonen. Het bestuur bestaat uit Adri Arends, Jan Willern 
Bruntink, Arthur Maandag, Joke Nieuwland , Siebe Rolle, Rob 

Starn, Marga Wille Wensink l'n Jan Zeeuw. Voor nadere 
inlichtingen: Rob Stam, Torenstraat 15, tel. 0255-521711 of 
Marga WiIle-Wensink, Meervlie tstraat 54, tel. 0255-51 6078. 

(lIduerlcntic) 

RESTAURANT- EETLOKAAL 

Restaurant dagelijks geopend 
Eetlokaal op donderdag, vrijdag , 
zaterdag en zondag 

Meervlietstraat62 - 1981 BM Velsen·Zuid - Fax 0255-533960 
Restaurant tel. 0255-531717 - Eetlokaal tel. 0255-511036 
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DIENSTREGELING PINKSTEREN U5 t/m 18 MEl} 

Van !.1muJ<len .......•.•...••• 
11.30 15.30 19.3{l uur ven Velsen '" ................ . 


Terug van Amstet<lòrn lHS 1~.4~ 19.•~ Uur 

Il.lO 13.30 17.30 Uur 

ElGEN'\'lJZ"E FIETSER. 
Op òe R;jkSWCg bij de MeervUe~traat 

wcrdcn cr.ige auto's eD wielrijders in !ile 
gcpìaalst mcI het oog op hel laten springen 
van eco bunker. Terwijl een agent een aan
wijzi.ng goi flan ecn auto_bestuurder om 
:r.ich achte: aRn te sluilen, stapte ~n wiel
rijder op 7.ijn liE'ts cn hoewel bii oog ge
wanrschuwd werd, blee! bij doorrijden. 
Juist op hel ogcnbllk èet hij b\.i de bunker 
kwam, klonk de knal. De lietscr laeeg ~n 
6tuk beton tegen de orrn en wc,.d tegeo de 
grand gesm"kt: Een doktcr conststeerde 
eco cmsti"e kneuzing. 

c: 
:;. 
"ii ~ 

' ~ 
~ 
;;, 
~ :. 

o<: 
:t: 
:;. 

~ -a 
$ 
g 
;; 
"'
" " ~. 

~ 

t 
~ 

~ 
; 
-
c '" <:
<n 
:; 
.~ 

èi 
3 
;;. 
~ 
:; 

.
~ 

'" 
~ 
" 
~ 

" ~ 
c 
~ 

j 
~. 
~ 
~ 
'ù 

; 
[. 
" 

B30e jaargang nr. 1 
apri/1998 

Stichting Het Dorp Velsen 

Nieuwsbrief 

Eel1 l1ieuwe Nieuwsbrief van de Stichting Ret Dorp 
Velsen. In deze aflevering onder meer aundacll t voor 
eell kleÌtI feestje ter gelegenheid van het gereedkomen 
van de restaurntie vun de toren VaJl de Engelmllltduskerk. 
Verder niemus over Ilet alide raadhuis. Maar eerst aan
dacht voor mensen die heellang geleden tijdelijk in 
Velsen w oonden. 

Bij Jupiter! 
Jaren geleden was in de vraegere raadszaaI in het 

Oude Raadhuis in de Tarenstraat een tentoonstelling 
ingericht aver de Romeinen in Velsen. Door verschil
lende apgravingen was aver deze zuidelijke indrin
gers steeds meer bekend gewarden. Wie nu iets aver 
de Romeinen te weten wiI komen, kan in het darp 
niet meer terecht: de e).:pasitie in de raadszaal is 
apgeruimd. 
In het Archealagisch Museum Haarlem valt momen
teel echter meer over de Romeinen en Velsen te 
weten te komen. 'Bij Jupiter" is de naam van de ten
toonstelling, die nog tot en met 9 oktaber is te bezich
tigen. In de stemmige kelderruimte aan de Grate 
Markt staan de Romeinse forten bij Velsen centraaJ. 
De tentaonstelling geeft met vondsten, striptekenin
gen en een maquette een beeld van het Romeinse 
Ieven in onze contreien, kort na het begin van onze 
jaartelling. "Kennemerland is dan een moerassig en 
onherbergzaam gebied", heet het in de toelichting bij 
de expositie, "Bevolkt door vrijheidslievende 
Friezen. De rust vvordt wreed verstoord als Romeinse 
legers in opdracht van hun keizer de Alpen overtrek
ken en heel Europa trachten te onderwerpen." 
"Wat moet het een wonderlijke ervaring zijn geweest 
voor die Romeinen' Ze kwamen uit het warme zui
den, waar Rome reeds een 
welvarende stad was met 
een verfijnde cultuur. Ze 
kenden badhuizen, 
theaters en eethuizen. Ze 
kwamen hier na een lange 
reis om het gebied in te 
Iijven bij het Romeinse rijk 
en ontmoetten er "barba
ren". Forten werden 
gebouwd aJs steunpunten 
voor het leger." 
De Romeinen zijn niet 
erg lang in Velsen 
geweest. Bij apgravingen 

II JU'PITEIZ 


http:wijzi.ng
http:Stichti.ng


(ij 

zijn ten oosten van het huidige dorp de restanten van 
twee forten aangetroffen. Het eerste, Castellum Flevum, 
was tussen 15 en 30 na Christus in gebruik. Rond het 
jaar 40 werd een tweede fort gebouwd dat zo'n tien jaar 
in stand bleef. Daarop verlieten De Romeinen deze 
woeIige regio. De Rijn vonnde vanaf dat moment de 
noordgrens van het Romeinse rijk. 

Adres van het museum: Grate Markt 18k (ander de 
Vleeshal) . Wegens succes verlengd tat en met 9 aktaber. 
Geapend van waensdag t/m zandag van 13.00 tat 17.00 
uur. De taegang is gratis. 

Raadhuis kornt vrij 
Het ziet er nu toch echt naar uit dat het Woning

bedrijf Velsen, gevestigd aan de Torenstraat, gaat ver
huizen. Eerdere pogingen van de gebruikers van het 
oude raadhuis om naar een ander pand te verhuizen, 
mislukten jammerlijk. Directeur Jaap Lubach heeft nu 
een nieuw pIan gemaakt voor een nieuw kantoor aan 
de Lange Nieuwstraat. De discussie over de toekomst 
van het oude raadhuis is hiennee ook weer opgelaaid. 
Eerdere plannen voor de bouw van seniorenapparte
menten zullen ongetwijfeld weer te voorschijn komen. 
Maar wellicht komen er ook nieuwe plannen op tafeI. 
Gezien de centrale plek van het gebouw in het dorp 
en het belang van een goede inpassing vart een . 
eventuele andere besternrning, zal de Stichting 
Het Dorp Velsen de ontwikkelingen 
alert volgen. Wij houden u op 
de hoogte. 

tt 
Beschennd 
Dorpsgezicht 

Bezoekers en 
bewoners van het 
dorp Velsen kun
nen zich bijna niet 
meer voorstellen m·'-·-' ~--_·c 
dat het bestaan 

I 	 van het dorp zo'n 
dertig jaar geleden 
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. W---- --- aan een zijden 
draadje hing. De 

sloop van het noordelijk deel ten behoeve van de 
kanaalverbreding en de verwaarloosde staat van de 
overgebleven bebouwing gaven voeding aan de gedach
te het gehele dorp maar van de kaart te poetsen. 
Doordat de toenmalige Minister van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk inzag dat hierdoor een authentiek 
dorpsgezicht zou verdwijnen, kreeg het resterend deel in 
1970 de status van Beschermd Dorpsgezicht in de zin van 
de Monumentenwet. Deze status is vastgelegd in het 
bestemmingsplan "Beschermd Dorpsgezicht Velsen". Dit 
pIan vonnt de juridische basis voor de conservering van 
de bebouwing, de bestrating, het groen en de bestemmingen. 
Alle verbeteringen en restauraties die vanaf dat moment 
plaatsvonden, zijn op dit pIan gebaseerd . Het historisch 
karakter van het dorp is daannee veilig gesteld. Van de 
54 panden in het dorp is ongeveer de helft ook officieel 
aangewezen als monurnent. Dat betekent dat er voor 
deze woningen ook bijzondere voorschriften en bepalin
gen gelden. Sommige bewoners hebben inrniddels erva
ren dat veranderingen aan hun woning niet zo maar 
kunnen. Bouwaanvragen voor uitbreidingen (b.v. aan
bouw, dakkapel, erfafscheidingen e.d.) worden door de 
gemeente getoetst aan het bestemmingsplan en aan de 
monumentenvoorschriften. Deze voorschriften zijn nogal 
streng en hebben betrekking op vormgeving, materiaal
keuze, kleurgebruik e.d . 
Mocht u plannen hebben tot veranderingen of verbou
wingen dan is het raadzaam om eerst het bestemmings
pIan en de monumentenvoorschriften te raadplegen. 
Het pIan is in te zien bij het stadhuis en bij het secre
tariaat van 
de stichting. 	
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