Tour d’Histoire

BEM450

zondag 13 september 2015

Fietsroute langs bezienswaardigheden, monumenten en historische centra met presentaties over de (tijd van de) droogmaking en
verdere geschiedenis van de Berger- en Egmondermeerpolder

Volg de volgende fietsknooppunten tussen Alkmaar, Bergen, Egmond en Heiloo:
Hele route  73, 74, 50, 72, 71, 49, 07, 05, 04, 30, 31, 32, 33, 34, 33, 73 
Halve route  73, 74, 50, 72, 71, 49, 07, 06, 73  (Bergermeer)
Halve route  73, 06, 05, 04, 30, 31, 32, 33, 34, 33, 73  (Egmondermeer)

ca. 32 km.
ca. 22 km.
ca. 27 km.

BEZIENSWAARDIGHEDEN
1 Stedelijk museum Alkmaar

nabij fietsknooppunt 73

Canadaplein 1, 1811 KE Alkmaar
info@museumalkmaar.nl / tel. 072 548 9789
Openingstijden:
dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur.
Entreeprijs:
Volwassenen € 8,00. 65+ € 4,00. Alkmaar-pas € 4,00. Cultuurpas € 4,00. museumjaarkaart gratis, Jongeren t/m 18 jaar gratis. Vrienden van museum gratis. ICOM
gratis. Vereniging Rembrandt gratis.
Vaste tentoonstelling:
“Victorie!”, over het beleg van Alkmaar in 1573 en over rol Lamoraal, de graaf van Egmond en bedijker van de Egmondermeer en de Geuzen onder leiding van
Diederik van Sonoy.
Actuele tentoonstelling:
“Dit is Van der Heck”, Schilderswerkplaats in de Gouden Eeuw
Van 4 september tot en met 24 januari zijn het onderzoek naar Van der Heck, de gezichten op de Egmonden, gerechtigheidstukken en vele andere van zijn indrukwekkende werken te
bewonderen in de tentoonstelling.

2 Het regionaal Archief

afslag Scharlo op route tussen fietsknooppunten 73 en 06

Bergerweg 1, 1815 AC Alkmaar
info@archiefalkmaar.nl / tel 072-8508200
LET OP: regionaal archief is op 13 september gesloten!
Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur
Entreeprijs:
nvt
Actuele tentoonstelling:
kaartmateriaal in de expositieruimte van de voormalige Ambachtsschool
Komt u met de fiets dan kunt u uw fiets aan de voorkant van het gebouw neerzetten.

3 Geestmolen

op route tussen fietsknooppunten 73 en 06

Hoeverpad 13, 1816 HJ Alkmaar
Entreeprijs:
nvt
Openingstijden:
alleen op zondag 13 september van 11.00 tot 17.00 uur

4 Wimmenummermolen (molenerf)

afslag op route tussen fietsknooppunten 06 en 05

Krommedijk 2, 1934 PP Egmond a/d Hoef
Entreeprijs:
nvt
Openingstijden:
alleen op zondag 13 september van 11.00 tot 17.00 uur (HEKKEN SLUITEN S.V.P. !!!)

5 Museum Kranenburg
Hoflaan 26, 1861 CR, Bergen
Hoflaan is zijweg op route tussen fietsknooppunten 49 en 07
info@kranenburgh.nl / Tel. 072 589 8927
openingstijden:
dinsdag t/m zondag 11.00 - 17.00 uur. Kranenburgh is gedeeltelijk geopend van 8 t/m 13 september: villa, winkel, café en beeldentuin.
Entreeprijs
: Volwassenen € 8,-. Kinderen t/m 16 jaar gratis. Studentenpas € 2,50. CJP-pas € 2,50.
Museumjaarkaart gratis. ICOM-kaart gratis . Rembrandtpas gratis. Vrienden van K. gratis.

6 Het Sterkenhuis
nabij fietsknooppunt 49
LET OP: Sterkenhuis is op 13 september gesloten!

Oude Prinsweg, 1861 CS. Bergen

Tel: 072: 5898927
Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag 13:00-17:00 uur.
Entreeprijs:
volwassenen € 2,00. Jongeren t/m 16 jaar en Museumkaart gratis. Groepen boven 10 personen € 1,50 per persoon.
Actuele tentoonstelling:
Er zijn pronkstukken uit uiteenlopende eeuwen; van textiel tot zilver tot tekeningen en schilderijen. Een groot glazen bokaal herinnert aan het polderbestuur van
de in 1564 drooggemaakte Bergermeer. Verder: Het dorp Bergen is fraai in kaart gebracht in een aantal topografische prenten. Vier jaar na de droogmaking verschijnt Bergen in 1568 op
een topografische kaart van Adriaan Anthonisz. Een eeuw later maakt de bekende landmeter Johannes Dou een plattegrond van de Heerlijkheid Bergen. Ook zijn er twee ontwerptekeningen
uit 1908 van het dorp Bergen aan Zee, van de hand van architect Berlage.

7 Museum Egmond

Zuiderstraat Egmond a.Z nabij route tussen fietsknooppunten 04 en 30

Zuiderstraat 7, 1931 GD. Egmond aan Zee.
info@museumvanegmond.nl /tel: 072 5070000 (Mw. M.Edel )
Openingstijden:
dinsdag t/m zondag van 14.00 tot 17.00 uur.
Entreeprijs:
€ 2,50 p.p. Kind. € 1,00 Museumjaarkaart en donateurs gratis
Actuele tentoonstelling:
“450 jaar droge voeten”. Heer Lamoraal, graaf van Egmond, en heer Hendrik van Brederode, heer van Bergen begonnen 450 jaar geleden gelijktijdig met de
droogmaking van het Berger- en Egmondermeer. Het gebied van plassen, met hier en daar eilandjes, bewesten Alkmaar was ruim 1300 hectare groot.

8 Historisch Informatiecentrum , Egmond aan de Hoef

nabij fietsknooppunt 31

Slotweg 46 (t.o. Slotfundamenten), 1934 CN Egmond aan den Hoef.
info@historischegmond.nl /tel. 06-51689620
Openingstijden:
zaterdag 12 september en zondag 13 september Open Monumentendagen
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Entreeprijs:
vrijwillige bijdrage is welkom.
Actuele tentoonstelling:
Dit is dé plek om informatie te vragen of te delen, boeken en kranten in te zien en soms oude films en foto’s te bekijken. Hier zijn kleine exposities zoals van de
heren van Egmond, die verwant zijn aan alle vorstenhuizen in Europa en ook aan ons koningshuis. Het informatiecentrum is ondergebracht in een oud schooltje (1959) waarvan de voorloper
nog is afgebeeld op een oude schoolplaat van Jetses

9 Museumhoeve Overslot

nabij fietsknooppunt 31

Slotweg 42, Egmond aan den Hoef
Openingstijden:
zaterdag 12 september en zondag 13 september, tijdens de Open Monumentendagen
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Entreeprijs:
vrijwillige bijdrage is welkom.
Actuele tentoonstelling:
Ecce mare: schelpenkabinet. Een bijzondere presentatie van een schelpen-verzameling. Expositie Egmondse School van George Hitchcock en Gari Melchers.
Reproducties op linnen met afbeeldingen van de huizen waarin de schilders woonden, huizen die nog bestaan. Wisselende kunstexposities . 2ehands boeken- en platen

10 Slotkapel + Slotruïne

nabij fietsknooppunt 31

Slotweg 19. Egmond aan den Hoef
Openingstijden:
zaterdag 12 september en zondag 13 september tijden de Open Monumentendagen
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Entreeprijs:
vrijwillige bijdrage is welkom.
Actuele tentoonstelling:
De ruïne van het Slot op den Hoef, het slot van Lamoraal, de graaf van Egmont is verwoest in 1573 door de Geuzen bij het beleg van Alkmaar door de Spanjaarden.
Mogelijkheid tot bezoek van ruïne is afhankelijk van restauratiewerkzaamheden.

11 Oudheidkamer Heiloo

zijweg van Holleweg tussen fietsknooppunten 33 en 34

Bergeonstraat 30. 1851 KB Heiloo
pjkuijper@planet.nl / tel. 072 5320332
Openingstijden:
zaterdag 14.00 - 17.00 uur, zondag van 12.00 – 17.00 uur
Entreeprijs:
vrijwillige bijdrage
Actuele tentoonstelling:
In de Oudheidkamer Heiloo is een permanente expositie over de historie van Heiloo te bezichtigen met interessant kaartmateriaal van de Egmonder- en de
Bergermeer. De expositie biedt een overzicht van de ontstaansgeschiedenis van Heiloo en vervolgens via een tijdlijn en thema's de geschiedenis van Heiloo vanaf de achtste eeuw tot 1950.
Archeologische vondsten, afbeeldingen en documenten van verschillende herkomst maken deel uit van de expositie.

