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het goed te bedenken dat de Stations-weg nog aan twee 
kanten was bebouwd. Het noordelijke deel werd later 
opgeofferd voor de verbreding van het Noordzeekanaal 
en de aanleg van een riante verkeersroute. 

Beelden uit Velsens vroege verleden 
Vanaf 24 december tot en met 21 februari 1999 is in 

Museum Beeckestijn de ten
toonstelling "Beelden uit 
Velsens vroege verleden" te 
bezichtigen. De expositie is 
opgezet naar aanleiding van 
het verschijnen het boek /I 

Aan-tekeningen bij Velsens 
vroege verleden", geschreven 
door Siebe Rolle. Het boek 
beschrijft de vroege geschiede
nis van het dorp mede aan de 
hand van nieuwe historische 
gegevens. De realisering is 
mede mogelijk gemaakt door 
de stichting Het Dorp Velsen. Het boek kost f 20,- en is 
te koop bij de museumwinkel van Beeckestijn en het 
secretariaat van de stichting. 
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;' Stichting Het Dorp Velsen ~ ~.: 

Nieuwsbrief 
Itl ae Jtiiits fe NiiùWs~rief van dit jàa; een kellr aati "lieuws 
en.berichtm. 'We gf4l11 VI op een aant,al plamfen vpor het 
o~ raadhu'is en staan nog even stil b'ij de dorpsborrel. 
Ook wordt aandac~t besfeed aa~t plamlen voor een slib
swrtpfaats in hef NoordzeekanaaJ:eiter is een reactie op . 
het artikel over het ideale mOllument in de VQnge Nieiti.osbrief. 
Let tevens op de aa'lkondiging vai( eòl feiftciònste fling 
qver hei vroe,ge 'fJer1eden van het dorp in Beeckestijn. 

"L:

Museum in Raadhuis? 
In de Nieuwsbrief van september werd aangekondigd 

dat het oude Raadhuis rond de eeuwwisseling leeg 
komt. Om eens te peilen wat er zo aan ideeen in en 
buiten het dorp leeft, is in de vorige Nieuwsbrief een 
oproep gedaan voorstellen in te dienen. 

Een aantal mensen heeft hele mooie herinneringen 
aan de tijd dat het gebouw nog een echt Raadhuis was. 
Met bodes in passende kleding en commiezen die altijd 
klaar stonden voor de burger. Er waren toen elke dag 
trouwerijen in het dorp. Met weemoed wordt door 
sommigen teruggedacht aan de koetsjes die de bruids
paren naar het Raadhuis brachten. Graag zouden zij 
zien dat de oude raadzaal in gebruik genomen wordt 
als trouwzaal. De historische sfeer van het dorp en de 
trouwzaal zullen zeker bijdragen aan het geluk van 
veleno Door anderen wordt de suggestie gedaan het 
gebouw geheel of gedeeltelijk een museurnfunctie te 
geven. Er is in de loop der jaren een enorme hoeveelheid 

<: materiaal verzameld over Velsen. Deze historisch waar· 
~. 

~ devolle voorwerpen en publicaties liggen momenteel 
~ .. opgeslagen op verschillende plekken en zijn daardoor 
~ 
§: onvoldoende toegankelijk voor het publiek. 
~. Deze collectie zou, volgens de inzenders, aangevuld 
il: kunnen worden met materiaal uit het gemeente-archief 
:? 

en gegevens voor stamboomonderzoek. Ook wordt -il 

~ 
~ voorgesteld de geschiedenis van het Noordzeekanaal 
il een plek in het Raadhuis te geven. Hierbij zou aandacht 
~ geschonken kunnen worden aan de stoomtram tussen ;.. 

~ Alkmaar en Haarlem en de industrie aan de boorden 
f van het Noordzeekanaal. De Stichting Het Dorp 
Jl 
L Velsen wil kotnend voorjaar haar pIan voor het oude 
~ ,. 
g. Raadhuis afronden. Naast bovengenoemde inzendingen 
'"Et willen wij graag suggesties uit het dorp ontvangen om 
.li 

ons pIan verder vorm te geven. ;;I 
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Slibdepot 
om de hoek? 

Rijkswaterstaat is al enige tijd op zoek naar een 
geschikte locatie om vervuild havenslib te storten. Dit 
slib ligt nu op de bodem van vaargeulen en havens in 
Noord-Holland en belemmert, volgens Rijkswaterstaat, 
de recreatie- en vrachtscheepvaart. Het omgewoelde 
slib vorrnt tevens een bedreiging voor het milieu. Eén 
van de locaties die wordt onderzocht ligt nabij de 
Ve1sertunnel. Er wordt bekeken of het Noordzeekanaal 
op deze plek verder uitgegraven kan worden om hier 
vervolgens 2,5 miljoen kubieke meter vervuild bag
gerslib te storten. Om te voorkomen dat dit slib zich 
verspreid, wordt er een afdeklaag over aangebracht. 
Het resultaat van het onderzoek zal over enkele 
maanden bekend worden gemaakt. 

Verkeersperikelen 
In het monumentale dorp is in prin

cipe geen plek voor auto's. Daar 
kan geen misverstand over bestaan. 
Maar wie dezer dagen de verkeers
borden goed bestudeert, raakt toch 

wat in verwarring. Zo is het stukje 
voor de kerk gesloten voor motor
voertuigen ('uitgezonderd bestem
mingsverkeer'), terwij1 er daar
naast ook sprake is van een zone 
met een parkeerverbod. Wie 
komend vanaf de Kerkesingel de 
kerk is gepasseerd, ontwaart bij het 
hek echter een bord dat aangeeft 
dat de parkeerzone ophoudt. En 
dat terwij1 bij andere toegangs
routes tot het dorp wel weer een 

,,0(. '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'."'"," 'beginbord' staat. Wat mag nu 
'Cc .........L... 
....... ,' precies wel, wat mag nu niet? En 
hoe zit het eigenlijk met het controlebeleid? De Velsense 
politie had even geen tijd, maar deze brandende kwestie 
komt in de volgende Nieuwsbrief terug. 

Burgerwacht in dorp? 
Bezoekers van de Ark bezorgen inwoners van het 

d0'P in !oenemende mate overlast. De belangste1
ling voor de jongerensocieteit is zo groot dat het 
bovenzaaltje van de voormalige kleuterschool allang 
te klein is om iedereen te herbergen. Gevolg is dat de 
geweigerde jongelingen hun ongenoegen afreageren 
op tuinen, bloembakken, voordeuren en straat

r:.~ '-:('~ hieven menig glaasje op elkaar en het dorp. Het Roode 
('~ Hert presenteeJde een schitterend en smakelijk buffet; 
~....... hiervoor nogmaals onze hartelijke dank. Er hebben 

. , \ zich inrniddels meer dan vijftig nieuwe donateurs bij de 
~, t\.":' stichting aangemeld. Ook in het nieuwe jaar wil de 
i j \. \ stichting haar activiteiten voortzetten en zo mogelijk uit

(~i ~ breiden. Uw bijdrage voor 1999 is van harte welkom. 

verlichting. Degenen die wel naar binnen ~ 
zijn geweest, laten na sluitingstijd duidelijk merken 
dat het heel gezellig is geweest. Scheurende scoot
ers en luid gebral zorgen voor grote "gezelligheid" op 
straat. De leiding van de Ark kan op straat weinig 
uitrichten. De politie maakt 's nachts een extra 
rondje, maar dit heeft niet het gewenste resultaat. 
Menig dorpsbewoner staat achter de voordeur om 
have en goed te beschennen. Geruchten over de 
oprichting van een burgerwacht doen de ronde. 
Ook schijnen sommige bewoners van pIan te zijn 
om het Cachot aan de Middendorpstraat de oor
spronkelijke functie terug te geven. Balorige en bene
velde lieden zouden hier tot zich zelf kunnen komen. 

Misschien helpt Koning Wmter de komende maanden 
ook nog een handje. 

Kleurstrijd 
Een reactie op een artikel in de vorige Nieuwsbrief. 
Siem Schaafsma had het daarin over het gebruik van 
de kleur rood voor luiken. Hij noemde dat historisch 
onjuist. Het zou groen moeten zijn. Siebe Rolle -zijn 
luiken zijn rood- is het oneens met de kritiek. Siebe 
heeft voor zijn schilderbeurt informatie ingewonnen 
bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en een 
gerenommeerd restauratie-architect. Zijn conclusie is 
dat er niets tegen rood is: ook vroeger werd.en al andere 
kleuren gebruikt om het eentonige grachtengroen te 
doorbreken."Ik heb een foto van mijn huis van ver 
voor de Tweede Were1doorlog. Toen waren 
op mijn luiken zogenaamde roodwitle 
zandlopers aangebracht. Dit gegeven is in 
feite bepalend voor de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg om bij restauraties te 
adviseren een kleur te gebruiken, aangezien 
er een kleurreferentie is." 

Dorpsborrel wederom geslaagd. 
De belangstelling voor de foto-expositie en de dorps

_., . borrel op Monumentendag overtrof die van vorig jaar. 
~) Bewoners en donateurs van de stichting Het Dorp Velsen 
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