Historische
Nieuwsbrief

Vereniging
Oud-Akersloot

.

Jaargang 19, nr. 2

Akersloot, november 2012

Van de voorzitter
De najaarsstorm waait over Akersloot en het wordt
’s avonds steeds vroeger donker. Een mooi moment om
terug te kijken naar de ontwikkelingen in Akersloot en
omgeving.
We zijn alert op bouwplannen en veranderingen in het
dorp. Sommige dingen zijn zeer zeker de moeite waard
om te behouden. Zoals het Spinnelaantje tussen de
Buurtweg en Waterzijde. Uiteraard ook het gebouw van
de voormalige St. Jacobusschool aan de Kerklaan.
Meer informatie hierover leest u elders in deze
nieuwsbrief. Maar er is ook positief nieuws. De ruimte
rondom onze verenigingsruimte is door de gemeente
onder handen genomen. Het terrein is uitgevlakt,
ingezaaid en voorzien van beplanting. Daarnaast is
door ons een hekwerk geplaatst, afkomstig van de
voormalige R.K. pastorie. Het totaalplaatje ziet er mooi
en aangekleed uit. Het wandelpad over de Boekelerweg
(voorheen
Oosterhoogeweg/dijk)
is
weer
vrij
toegankelijk. Vooral dankzij betrokkenheid van
Akersloter gemeenteraadsleden, die zich hiervoor sterk
hebben gemaakt. Het pad is recent onderhanden
genomen en zonder obstakels is deze eeuwenoude
grasdijk weer te betreden. Nu zult u misschien denken
waar is dat!

Hierin staan vier verrassende wandelroutes rond
Akersloot beschreven, compleet met kaart en verdere
achtergrondinformatie.
Wandelboekje de Strandwalroute is te koop voor € 3,95
in onze verenigingsruimte ‘De Groene Valck’ (iedere
woensdag open van 10.00 uur tot 16.00 uur) of bij
Veldt’s Toko.
Hiernaast ziet u een uitsnede van de wandelkaart waar
op dit gedeelte van de route staat aangegeven.
Veel wandelplezier!

Frans Zonneveld

Nieuws van de penningmeester
Zoals eerder aangekondigd in de nieuwsbrief en tijdens
onze laatste jaarvergadering zijn we dit jaar overgegaan
op automatische incasso. Ruim 75% van onze leden
heeft hier voor inmiddels goedkeuring verleend. Hier
voor zijn we een ieder veel dank verschuldigd. Uiteraard
kan een ieder die toestemming heeft gegeven en
wijzigingen hierop wil doorgeven (bijv. i.v.m. een extra
jaarlijkse bijdrage) te allen tijde hier voor met mij contact
opnemen.
Van de laatste 25% heeft bijna iedereen de contributie
voor 2012 betaald. Herinneringen zijn uitgestuurd aan
degenen die hun contributie nog niet hebben
overgemaakt. Indien u dit nog niet heeft gedaan hierbij
nogmaals het verzoek dit zo snel mogelijk te doen of de
goedkeuring voor automatische incasso bij mij in de bus
te doen.
Zoals het er nu naar uitziet blijven we dit jaar wederom
binnen onze begroting. Dit is een mooi resultaat en laat
zien dat wij gezamenlijk door uw steun onze
doelstellingen waar kunnen maken.

Hans Oud, penningmeester

Jaarvergadering 2013
De Boekelerweg of dijk begint vanaf het ’t Schouw en
eindigt op de Hoogegeest ter hoogte van de boerderij
van Sander.
Wilt u meer weten? Verdere informatie vindt u in het
wandelboekje de Strandwalroute.

In 2013 zal de jaarvergadering worden gehouden op 18
april in bar ’t Achterom te Akersloot. Het ontvangst zal
zijn vanaf 19.30 uur. Noteer deze datum alvast in uw
agenda.
In de nieuwsbrief van maart 2013 zal het programma
van deze avond worden gepresenteerd.

Bestuur HVOA
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Expositie pastoor A. van den Berg
In samenwerking met het
R.K.
kerkbestuur,
de
Historische
Vereniging
Oud-Akersloot en Pieter
Hacquebard organiseren
wij een expositie over het
leven van Pastoor Van
den Berg, vooral tijdens
zijn ambtsperiode van
1939 tot 1964. Het is een
initiatief
van
Piet
Hacquebard die in het
kader van zijn studie,
Cultuur Wetenschappen,
A. A. van den Berg
De bijzondere historio(1891 – 1981)
grafie van deze
Tekenaar onbekend.
pastoor bestudeerde.
Hij kwam veel verrassende dingen over deze pastoor
tegen wat zeer de moeite waard is, we noemen de
schilderijen van zijn hand en de boekwerken over de
geschiedenis van Akersloot en omgeving.
Er is verrassend veel te zien op deze expositie.
Bent u nieuwsgierig geworden,kom dan op 24 en 25
november 2012, beide dagen van 14.00 tot 17.00 uur,
naar de R.K. kerk.

Ontwikkelingen nieuwbouwplan Hr.
Derckplantsoen
Als historische vereniging houden wij ontwikkelingen, in
het bijzonder de oude kern van Akersloot, in de gaten.
In onze optiek mag het karakter en de sfeer niet te
ingrijpend worden aangetast.
Vandaar dat wij vanaf het begin nauw betrokken zijn bij
de nieuwe invulling van het Hr. Derckplantsoen. Na
publicatie van de eerste schetsontwerpen hebben wij
ons hierover beraden en in juli 2011 tijdens een
raadsbijeenkomst onze afkeur over het plan
uitgesproken. In onze optiek was het allemaal veel te
massief en stads wat totaal niet bij de dorpse omgeving
paste. Ons betoog heeft als zodanig bijgedragen aan
het afwijzen van het bouwplan. Vervolgens hebben we
aan een tweetal "atelier-sessies" deelgenomen waarbij
betrokkenen hun ideeën en wensen konden inbrengen.
Dit heeft geresulteerd in een schetsontwerp voor een
nieuwbouwplan, ditmaal van een andere architect wiens
roots in het oude dorp liggen. Voornamelijk het in de
architectuur refereren aan historische gebouwen als het
penhuisje, Akersloter bollenschuren etc. en het in de te
gebruiken materialen verwijzen naar o.a. de vroegere
scheepsbouw spraken ons bijzonder aan.

HVOA

Aanwinsten (schenkingen)
In de periode van 8 februari 2012 tot 1 oktober 2012
heeft HVOA onderstaande giften, die een koppeling
hebben met Akersloot, mogen ontvangen:

-

C.Putter-Dekker
J. Tiebie
H. Leijen
J.Tiebie
E.Tymes
E.Tymes
P.Velzeboer
Fam. Krom

Kaasplankje Lelievereniging
Film Meervogels 5 tegen Limmen 6
Krantenknipsels betr. Akersloot
Meerbodes
Div.Plakboeken betr. Akersloot
Div. Groene Valcken
Drie dvd`s Storeyclub
IJzeren hekwerk (voorm. R.K.
pastorie)
S.Verduin-Krom Negen plakboeken met krantenknipsels over Akersloot

Penhuisje in Akersloot

Gevers zijn: A. Blokker-Spaan, J. Kaptein, G. Blokker,
L. Tiebie, Gemeente Castricum, C. Sander.

We hopen dan ook dat de laatste formaliteiten snel
worden afgehandeld zodat de nieuwe bewoners
volgend jaar kunnen gaan genieten van een mooi stukje
nieuwbouw dat zal passen in de sfeer van de huidige
rustieke omgeving.
Wij, als historische vereniging, zijn in ieder geval blij dat
we hieraan een bijdrage hebben kunnen verlenen.

Jan Kaptein

Hans Oud, penningmeester

Daarnaast ontvangen diverse boeken, schilderijen,
gebonden katholieke illustraties.
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Spinnelaantje
Op 11 april 2012 hebben burgemeester en wethouders
in het nieuwsblad van Castricum bekend gemaakt dat
zij voornemens zijn om een gedeelte van het graspad
langs de woning Buurtweg 7 te Akersloot
(Spinnelaantje) als zogenaamde ‘strook snippergroen’
te verkopen. Historische Vereniging Oud-Akersloot is
hier op tegen en heeft bezwaar tegen dit voornemen
ingediend. Hieronder een samenvatting uit het
bezwaarschrift die naar de gemeente is verstuurd.
In 1540 koopt Jacob Dilofse een strookje grond
'besuijden de rouge acker' ten behoeve van de pastoor
en andere bewoners die de pastorie bewonen aan de
Waterzij. De aankoop van deze gronden heeft als reden
dat op die wijze door de pastoor, de koster en andere
medewerkers van de pastorie, via een snelle route naar
de kerk gegaan kan worden. Het bewuste pad, welke
om voornoemde reden destijds is aangelegd, loopt
vanaf de Waterzij naar de Kerkbuurt, alwaar de kerk is
gelegen (de huidige Protestantse Kerk). Het pad dat in
1540 is aangelegd, is identiek qua situering (lengte en
breedte) aan het pad dat op dit moment nog altijd
aanwezig is op de betreffende locatie, ook wel het
“Spinnelaantje” genoemd (zie foto).

Een situatie die zich nu al ruim 450 jaar voordoet, en
waar menig Akersloter gebruik van maakt dan wel heeft
gemaakt.
Als Historische Vereniging Oud-Akersloot zijn wij dan
ook van mening dat dit graslaantje niet mag verdwijnen
door middel van verkoop als ‘snippergroen’ en dat op
die wijze de bestemming openbare weg wordt
opgeheven, wat tot gevolg heeft dat een ieder geen
gebruik meer kan maken van het “Spinnelaantje”. Het
“Spinnelaantje” past mooi in de historische “Kerkbuurt”
en is ons inziens van hoge cultuurhistorische waarde en
dient als zodanig te worden beschermd, zodat het
“Spinnelaantje” en haar historische achtergrond,
bewaard blijft voor de toekomstige generaties.
Dit kan worden verzekerd, indien het “Spinnelaantje”
eigendom blijft van de gemeente. Verkoop van het
“Spinnelaantje” aan een particulier komt het karakter,
de uitstraling en de historische achtergrond absoluut
niet ten goede, zeker niet als de betreffende gronden
als particulier erf en/of tuin worden ingericht, en het
“Spinnelaantje” niet meer openbaar toegankelijk is.
Op 26 juni heeft HVOA van de gemeente een
schriftelijke reactie ontvangen.
De gemeente gaat niet over tot verkoop van het
“Spinnelaantje”. Goed nieuws dus!

Frans Zonneveld

Monumentenbordjes
Vanuit verschillende potjes (onder andere de ANWB) is
er geld beschikbaar voor het plaatsen van
monumentenbordjes in de kernen van Castricum. U
kent ze wel, de ANWB bordjes op of bij een monument
met een korte omschrijving van het object. De
eigenaren van monumenten zijn gevraagd of ze willen
meewerken en/of toestemming verlenen voor het
plaatsen van een monumentenbordje.
In totaal hebben ongeveer 25 eigenaren gereageerd en
ingestemd met het plaatsen van een bordje.

Tevens wordt het pad ook wel het pastoorslaantje
genoemd, en in de akten van 1600 is het pad bekend
als het 'laentgen van Heer Jacob' (Jacob Dilofse).
Enkele jaren later wordt besloten het betreffende pad
als openbare weg aan te merken, en mag een ieder van
het “Spinnelaantje” gebruik maken.

In Akersloot zijn er 6 eigenaren die positief hebben
gereageerd. De Historische Vereniging Oud-Akersloot
heeft zitting in de werkgroep die de teksten voor de
bordjes aangeleverd. In samenspraak met de eigenaren
zijn de teksten opgesteld. Op het bordje komt ook een
QR-code. Met een smartphone kan deze code worden
ingescand en aanvullende informatie, foto’s of filmpjes
worden gedownload. Er wordt dus volop rekening
gehouden met toekomstige ontwikkelingen. De planning
is dat de bordjes eind 2012 worden geproduceerd en
geplaatst.

HVOA
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Sint Jacobusschool, Kerklaan

Hekwerk afkomstig van pastorie
“Jacobus de Meerdere”
Akersloters die rond kijken zal het niet zijn ontgaan,
afgelopen zomer is een hekwerk geplaatst tegen onze
verenigingsruimte “De Groene Valck”. Dit hekwerk
stond voor de “oude” pastorie van de R.K. kerk aan de
Kerklaan. Tijdens de sloop van het kerkgebouw rond
1970 is het hekwerk verplaatst naar de tuin van
Emeritus-Pastoor v/d Berg. Hier heeft het vele jaren
gestaan, maar de huidige eigenaar heeft het enige tijd
geleden geschonken aan de Historische Vereniging
Oud-Akersloot.

De HVOA maakt zich ongerust over de toekomst van
het
schoolgebouw
van
de
voormalige
St.
Jacobusschool aan de Kerklaan. We hebben als
vereniging een brief naar de gemeente gestuurd waarin
we dit kenbaar hebben gemaakt. In september 2012 is
de R.K. Jacobusschool te Akersloot gefuseerd met de
Johannesschool en verhuisd naar de Buurtweg. De
nieuwe gebruiker van het schoolcomplex aan de
Kerklaan/Julianaweg is de Antoniusschool uit Bakkum.
Op hun website geven ze aan dat het gebruik van het
complex in Akersloot van tijdelijke aard is. Het
schoolcomplex Kerklaan/Julianaweg is aangewezen als
inbrei locatie voor woningbouw. Het is dus niet
uitgesloten dat over enkele jaren het schoolcomplex zal
worden gesloopt om plaats te maken voor woningbouw.
Als historische vereniging Oud-Akersloot hebben we
daar geen bezwaar tegen, we willen wel een
kanttekening maken en pleitten we voor behoud van
het schoolgebouw aan de Kerklaanzijde. Via deze brief
hopen we dat de gemeente ons verzoek meeneemt in
de toekomstige bouwplannen voor woningbouw op
deze locatie.

Bestuur HVOA

De conditie van het hekwerk was ronduit beroerd.
Gelukkig was Jan Sombroek bereid om het hekwerk te
restaureren en de ontbrekende ornamenten weer te
maken. Daarnaast is het hekwerk voorzien van
hulpmiddelen waardoor het geheel stevig kon worden
verankerd in de ondergrond en aan de gevel.
Nadat het hekwerk was geplaatst heeft Co Kerssens de
roest aangepakt en het geheel gespoten/geverfd met
een roestwerende primer, het resultaat mag er zijn.
Dankzij de inspanningen van Jan en Co is het hekwerk
behouden en kan een ieder er weer van genieten. Op
het hekwerk staat de tekst “potmenika” wat
vermoedelijk betekent; “herdershut”. Helemaal 100%
weten we dit niet, want de vertaalcomputers herkennen
het woord niet.

HVOA

