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Het gemeentebestuur van Noordwijk wil ten behoeve van het erfgoedbeleid overleg en verdere
samenwerking met de plaatselijke en regionale historische kringen. Participatie van
belangstellenden is voor het college uitgangspunt bij de verdere ontwikkeling en uitvoering van
het Noordwijkse erfgoedbeleid. De Gemeente Noordwijk voert overleg met Genootschap OudNoordwijk, Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk en andere gemeentelijke verenigingen voor
het erfgoed. Eveneens gebeurt dat met de bond Heemschut, het Project Behoud en
Herbestemming Bollenschuren, het Cultuurhistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek en
andere regionale historische kringen. Een van de gespreksonderwerpen gaat over de manier
waarop zij betrokken (willen) worden bij het gemeentelijke monumentenbeleid. Daarnaast is het
belangrijk om het bollenschurenbeleid in regionaal verband verder op te pakken. De gemeente
werkt tevens samen met de gemeenten in de regio en zal ook wat betreft het erfgoedbeleid
daarin verdere samenwerking zoeken. Op het terrein van archeologie is daarin al een
samenwerking gestart met Katwijk en Teylingen.
Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk

Ten aanzien van het ontsluiten van de geschiedenis van Noordwijk is al veel werk
verricht door de vereniging Genootschap “Oud Noordwijk” en de Vereniging De
Oude Dorpskern. De vereniging Genootschap “Oud Noordwijk” wordt bemand door vrijwilligers.
Het doel van de vereniging is de bevordering van de belangstelling voor en de bestudering van
de geschiedenis van Noordwijk, alsmede het bewaren en conserveren van goederen en
documenten die daarop betrekking hebben en al hetgeen daarmee samenhangt. Onderdelen
van Genootschap “Oud Noordwijk” zijn: Museum Noordwijk, de Blauwdotter, de
klederdrachtgroep, de historische rondwandeling in Noordwijk Binnen en de modelbouw. De
doelstelling van de Vereniging De Oude Dorpskern is: de bevordering en het behoud van de
leefbaarheid op zowel historische en sociale grondslag, als op economische grondslag in en
rondom de oude dorpskern in Noordwijk Binnen en de gemeente Noordwijk. Zij tracht dit doel te
bereiken door actieve samenwerking van bewoners en ondernemers (in dit gebied), in nauw
overleg met de overheid en door alle middelen die het doel van dienst kunnen zijn.
Stichting Atlantikwall, Museum Noordwijk, Stichting Veldzicht en Vereniging De Oude
Dorpskern vormen samen het Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk.
Cultuurhistorisch Genootschap Duin en Bollenstreek (CHG)

De stichting CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek, opgericht in 1997, zet zich
op streekniveau in voor behoud en bescherming van de cultuurhistorische waarden die
kenmerkend zijn voor de gehele Duin- en Bollenstreek en die haar wereldwijd uniek maken,
zoals behoud en herbestemming van bollenschuren. Zij doet dit in samenwerking met



 

       

   

gemeenten, lokale cultuurhistorische stichtingen, verenigingen, musea, landgoederen en
kastelen. Bollenerfgoed. Noordwijk heeft een samenwerkingsverband met het CHG.
Provincie Zuid-Holland

De Provincie maakt beleid op basis van het motto ‘behoud door ontwikkeling’. Het streven is er
op gericht cultuurhistorie afwegingsfactor en inspiratiebron te laten zijn voor ruimtelijke
ontwikkeling. Het accent ligt daarbij op gebiedsgericht beleid met aandacht voor structuren en
objecten. Van belang voor Noordwijk is de cultuurhistorische Hoofdstructuur van de provincie
Zuid-Holland, waarin de Duin- en Bollenstreek wordt aangemerkt als waardevol provinciaal
landschap. De Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland (kortweg CHS) geeft een
overzicht van cultureel erfgoed in Zuid-Holland op drie thema's:
• archeologie
• landschap
• nederzettingen
Voor elk van deze drie thema's zijn steeds twee zaken in kaart gebracht:
• kenmerken (wat is het?)
• waarden (wat is het belang ervan?)
Er zijn dus drie kenmerkenkaarten en ook drie waardenkaarten (respectievelijk voor
archeologie, landschap en nederzettingen). De drie waardenkaarten zijn nog eens
gecombineerd in één overzichtskaart. Zodoende bevat deze website in totaal zeven kaarten.
Een en ander wordt verder in detail beschreven op de Cultuurhistorische Waardekaarten.
Belangrijk is ook de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek als
kaderstelling voor de ruimtelijke ontwikkeling van de regio.
Erfgoedhuis Zuid-Holland

Het Erfgoedhuis Zuid-Holland is in 1999, op initiatief van onder meer het erfgoedveld en de
Provincie Zuid-Holland, gesticht. Het heeft zich ontwikkeld tot een gerespecteerd en
gewaardeerd provinciaal kennis- en servicecentrum. Zonder directe publiekstaken werkt de
instelling aan vraaggerichte producten en diensten waardoor erfgoedbeheerders en –
gebruikers beter en gemakkelijker hun erfgoed kunnen behouden, ontsluiten en gebruiken. Doel
van het Erfgoedhuis is om door het bundelen van kennis en krachten op provinciale schaal het
rijk gevarieerde erfgoed van Zuid-Holland mooi te houden en voor zoveel mogelijk bewoners
attractief en toegankelijk te maken, nu en in de toekomst.
Het Erfgoedhuis ZH werkt daarbij als uitvoerder van provinciaal cultuurbeleid en ondersteuner
van het (historische) erfgoedveld.
Naast de stafafdeling zijn bij het Erfgoedhuis vier 'product'-afdelingen ondergebracht:
• Erfgoededucatie
• Monumentenwacht
• Provinciaal Historisch Centrum
• Provinciaal Steunpunt voort Monumentenzorg en Archeologie

     

 

                  

  

    

Archeologische Werkgroep Nederland (AWN)
De AWN is een vereniging van amateur-archeologen. De organisatie heeft een aantal landelijke
werkgroepen en 24 afdelingen, elk met een eigen bestuur. De amateur-archeologen leveren
een belangrijke bijdrage aan het archeologisch onderzoek in Nederland. De leden houden zich
bezig met het opsporen van archeologische locaties. Daarnaast werken ze mee aan
opgravingen, conserveren en documenteren van vondsten. Door hun bijdragen wordt veel werk
gedaan waar professionele archeologen niet altijd aan toe kunnen komen. In Noordwijk is de
afdeling Kennemerland actief.
Provinciaal depot voor bodemvondsten
In de Monumentenwet is vastgesteld, dat archeologische vondsten en grondsporen gemeld moeten
worden bij een bevoegde persoon of instantie. Van de vondstmelding worden de gegevens
vastgelegd in Archis2, het geautomatiseerde archeologische informatiesysteem van Nederland. De
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is verantwoordelijk voor het beheer van Archis2. Het
provinciaal depot voor bodemvondsten Zuid-Holland is de bevoegde instantie voor aanmelding en
opslag van bodemvondsten in Noordwijk.
Monumentenwacht en onderhoudscontracten
Gestimuleerd moet worden dat een monument, eenmaal in goede staat, in goede staat van onderhoud
blijft verkeren. Een mogelijkheid om monumenteneigenaren te stimuleren hun eigendom goed te
onderhouden, is door een abonnement op de De Stichting Monumentenwacht Zuid-Holland te nemen. Aan
het inspectierapport kan een meerjarenonderhoudscontract worden gekoppeld. Op deze manier houdt de
gemeente een vinger aan de pols voor wat betreft de investeringen die in het gemeentelijke
monumentenbestand worden gedaan en worden eigenaren gestimuleerd tot het plegen van onderhoud.
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), onderdeel van het ministerie van OCenW, is het centrale
punt op rijksniveau voor kennis en onderzoek op het gebied van monumentenzorg, archeologie en
cultuurlandschap. De RCE is namens de minister van OCenW verantwoordelijk voor de uitvoering van de
Monumentenwet 1988 en de subsidieregelingen. Daar waar monumentale, archeologische of
cultuurlandschappelijke waarden van nationaal of internationaal belang in het geding zijn, neemt de dienst
het voortouw in behoud, (wettelijke) bescherming, onderhoud en onderzoek van het erfgoed.
Naast de uitvoering van deze belangrijke taak is de RCE belast met:
•

subsidies toekennen voor restauratie en onderhoud van rijksmonumenten;

•

wetenschappelijk onderzoek doen op het gebied van monumentenzorg;

•

advies geven op technisch, stedenbouwkundig, cultuurhistorisch en juridisch gebied;

•

ondersteunen en adviseren van gemeenten, provincies en particuliere organisaties;

•

onderhouden van de database ARCHIS;

•

plaatsing en vergunningverlening voor archeologische rijksmonumenten;

•

beheer van archeologische rijksmonumenten;

•

het geven van voorlichting.

