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Onderwerp : Voornemen tot aanwijzen Heereweg 198 in Schoorl tot monument

Geachte heer Viegers,

Op 24 augustus jl. heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Bergen besloten te onderzoeken of het pand met adres Heereweg 198 in Schoorl 
aangewezen kan worden als gemeentelijk monument. In deze brief lichten wij kort dit besluit 
toe. Daarnaast lichten we hoe het vervolgproces eruit zal zien. Ook leggen we uit wat dit 
voor u als eigenaar van het pand betekent. 

Waardevol
Burgemeester en wethouders kunnen besluiten een monument of archeologisch monument 
dat van bijzonder belang is voor de gemeente vanwege zijn schoonheid, betekenis voor de 
wetenschap of cultuurhistorische waarde aan te wijzen als gemeentelijk monument.
De gemeente vermoedt dat de Heereweg 198 in Schoorl een monumentaal pand betreft. 
Melkfabrieken zijn een karakteristieke uiting van ontwikkelingen/moderniseringen maar ook 
emancipatie in het boeren bedrijf vanaf het einde van de 19de eeuw. In het verleden had 
vrijwel elk agrarisch dorp een coöperatieve melkfabriek; de architectuur was functioneel en 
modern voor die tijd. Veel melkfabrieken zijn verdwenen en gesloopt als gevolg van fusies tot 
de huidige grote regionale melkfabrieken. De melkfabriek de Goede verwachting aan de 
Heereweg 198 is nog in tact en een goed voorbeeld van de omschreven uiting.

De architectuurhistorische waarde is hoog. De specifieke typologie van de melkfabriek komt 
tot uiting in de functionele zakelijke architectuur; zeer specifiek voor het eerste kwart van de 
20ste eeuw. Een melkfabriek was een symbool van vooruitgang. 

De situationele waarde is buitengewoon hoog. De melkfabriek staat herkenbaar langs een 
karakteristiek dorpslint, een nog tamelijk dun bebouwd gebied tussen Schoorl (Catrijp) en 
Groet, waar ook nog zichtrelaties bestaan naar het open buitengebied. De Heereweg is door 
de provincie benoemd als provinciale stolpenstructuur; de melkfabriek maakt historisch-
functioneel deel uit van deze stolpenstructuur. In diverse provinciale en gemeentelijke 
beleidsstukken worden de volgende cultuurhistorische structuren en kenmerken als 
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waardevol benoemd: dorpslinten, stolpenstructuren, verbinding tussen duin-duinzoom en 
polder. Deze waarden komen op dit topografisch scharnierpunt tussen duin en polder (oost-
west) en Groet-Schoorl (noord-zuid) samen.

-Zeldzaamheid: in algemene zin kwamen melkfabrieken veel voor, maar is het een steeds 
zeldzamer wordend fenomeen geworden. 

Proces 
Op basis van de Erfgoedverordening Bergen 2021 kan de gemeente Bergen gemeentelijke 
monumenten aanwijzen. U kunt deze verordening online raadplegen: 
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR124935. Een aanwijzingstraject start met een 
voornemen tot aanwijzing. Daar heeft het college van B&W nu toe besloten. Na dit besluit 
volgt een periode van onderzoek. Na dit onderzoek neemt het college van B&W een definitief 
besluit om Heereweg 198 wel of niet aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Wat betekent dit voor u?
Op dit moment geldt voor het pand Heereweg 198 te Schoorl op basis van artikel 4 van de 
Erfgoedverordening voorbescherming. Deze voorbescherming is bedoeld om wijziging of 
beschadiging van het pand te voorkomen. U mag daarom tijdens de periode van 
voorbescherming het pand niet slopen, en voor werkzaamheden en/of wijzigingen aan het 
pand heeft u tijdens deze periode een omgevingsvergunning nodig. Tijdens de 
onderzoeksperiode die nu start kunt u uw reactie geven op het aanwijzingstraject. 

Tot slot
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Thomas van der Zande, 
beleidsmedewerker Plannen en Projecten  van het team Plannen en Projecten via 
telefoonnummer 06-42796265. Wilt u bij correspondentie het kenmerk 21uit02585 
vermelden?

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Bergen,

mr. M.N. (Martijn) Schroor dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
secretaris burgemeester
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