
Egmond, 14 oktober 2016 

 

Geachte raadsleden, 

Wij begrijpen dat u recentelijk door de Stichting Hafre Productions (hierna: Hafre), gebruiker 

van het rijksmonument Hoeve Overslot (hierna: Overslot) te Egmond aan den Hoef, bent 

geïnformeerd over het collegebesluit waarin beëindiging van het gebruik van Overslot door 

Hafre wordt medegedeeld. 

Uiteraard begrijpen wij de teleurstelling van Hafre, maar als lid van de voormalige werkgroep 

Slotkwartier willen wij graag enige nuance aanbrengen in de berichtgeving welke momenteel 

door Hafre over u en de media wordt uitgestort. Hieronder informeren wij u dan ook over het 

proces zoals zich dat in de afgelopen 1½ jaar heeft voltrokken. 

Aanleiding 

In het coalitieakkoord en het collegeprogramma is aangegeven dat het Slotkwartier een 

nieuwe impuls verdient en dat er een ontwikkelingsplan zal worden opgesteld. In het kader 

hiervan, heeft de gemeente Bergen in 2015 Hoeve Overslot bij “Herbestemming NH”, 

opdrachtnemer van de provincie Noord-Holland, ingebracht als mogelijk 

herbestemmingsobject. Vervolgens is Overslot samen met nog twee objecten in de provincie 

Noord-Holland door de Cultuurcompagnie hiervoor geselecteerd.  

Expertbijeenkomsten en oprichting Werkgroep Slotkwartier 

Op 2 juni 2015 vond de eerste zogenaamde Expertmeeting plaats, onder leiding van de 

Cultuurcompagnie. Helaas eindigde deze in een, door Hafre en aanhang, onaangenaam 

gevoerde discussie. Citaat: De gemeente Bergen en de Stichting Hafre blijken zeer 

verschillend te denken over het toekomstperspectief van Overslot, waardoor nog 

vervolgstappen nodig zijn om het proces op gang te brengen. Op vrijdag 28 augustus 2015 

werd daarom een tweede Expertmeeting georganiseerd. Namens Stichting Hafre Productions, 

Stichting Historisch Egmond, de stichtingen Gebruik en Restauratie Slotkapel en Stichting de 

Kapberg heeft gespreksleider Peter van den Berg het College verzocht een werkgroep, 

samengesteld uit voorgenoemde organisaties, in te stellen. Deze werkgroep Slotkwartier zou 

zich gaan buigen over de ontwikkeling van het gehele Slotkwartier en zich niet alleen richten 

op Overslot. Het College heeft hiermee ingestemd en aan de werkgroep werd de opdracht 

verstrekt te komen tot een gezamenlijk plan van aanpak. 

Het plan van aanpak 

Gedurende de maanden september t/m december 2015 werd in een tiental bijeenkomsten, en 

een door de provincie aangeboden “financieel lab”, door de werkgroep het Plan Slotkwartier 

gesmeed, waar alle betrokken organisaties achter stonden. Dit plan werd begin januari 2016 

aan het College aangeboden.  

Het plan omvatte (de omvorming van het gebied tot) een cultuurhuis, waar onderling optimaal 

gebruik zou kunnen worden gemaakt van elkaars ruimten en specialiteiten. In het gebied 

werden diverse gewenste functies in de verschillende panden ondergebracht. Het zwaartepunt 

lag bij het “Huys Egmont”, waar verschillende externe organisaties (o.a. bibliotheek, VVV) 

een aanvulling zouden zijn op het historisch verhaal wat van daaruit gebracht zou worden. 



Nadere uitwerking 

Na het indienen van het plan volgde een aantal vragen / verzoeken tot nadere uitwerking, die 

namens het College aan de werkgroep werden voorgelegd. Het College gaf hiermee de 

werkgroep verder de kans de ontwikkeling van het Slotkwartier, in samenspraak met de 

inwoners, in eigen hand te houden, zulks onder regie en met ondersteuning van de gemeente. 

Door de werkgroep werd een uitleg geven tijdens een bijeenkomst van de Dorpsraad Egmond 

aan den Hoef en werd tevens voor inwoners en belangstellenden in de Slotkapel een 

presentatie van de plannen gehouden. De plannen werden alom enthousiast door de 

aanwezigen ontvangen. 

Het College achtte het zeer belangrijk dat het plan door de gehele werkgroep werd gedragen 

en waar dit niet het geval was, wilde zij dit graag vernemen. Dit laatste bleek voor Hafre 

echter een onoverkomelijk probleem en ze weigerden bepaalde standpunten aan het College 

kenbaar te maken (ze wilden niet als “dissidente organisatie” worden gezien). 

Binnen de werkgroep is meerdere malen een verdienmodel opgesteld en doorgerekend. 

Daarnaast werden benevens gemeentelijke investeringen, provinciale en Europese 

subsidiemogelijkheden in kaart gebracht. Nadat Hafre eerst positief instemde met een 

verdienmodel zoals tijdens het “financieel lab” doorgesproken en cijfermatig uitgewerkt, gaf 

men later aan slechts inkomsten te eigen bate te willen genereren, waarbij werd gesteld dat 

voor het investerings- en onderhoudsdeel, de gemeente Bergen haar verantwoordelijkheid zou 

moeten nemen.  

Ook het concept van gezamenlijke horeca, (eventueel deels in Overslot, zoals door de 

financieel experts van de Cultuurcompagnie werd aanbevolen), werd door Hafre uiteindelijk 

afgewezen. 

Einde werkgroep 

De werkgroep heeft toch diverse pogingen ondernomen om een antwoord op de 

vervolgvragen van het College te formuleren. Echter had Hafre zich inmiddels volledig tegen 

het oorspronkelijke plan gekeerd, wat hen er uiteindelijk zelfs toe bracht buiten de werkgroep 

om een eigen plan via de e-mail richting College en fractievoorzitters te sturen. Dat hierop 

geen officiële reactie is gekomen vanuit de gemeente, verbaast ons niet. Hafre was immers op 

dat moment geen individuele gesprekspartner, de werkgroep was de partij waar mee 

gesproken werd. 

De gemeenschappelijke visie binnen de werkgroep was inmiddels dermate verstoord, dat het 

niet mogelijk bleek een eensluidend antwoord aan het College te schrijven, waar alle 

organisaties achter stonden. Uiteindelijk is er namens de werkgroep dan ook géén officiële 

reactie op de vragen gekomen, waarna het College de beslissing nam om de werkgroep te 

ontbinden en de regie verder zelf weer in de hand te nemen. 

Conclusie 

Er is de werkgroep Slotkwartier alle gelegenheid geboden met een eigen ontwikkelingsplan te 

komen. Dit traject is wat ons betreft in eerste instantie uitstekend doorlopen, wat resulteerde 

in een breed gedragen Plan Slotkwartier, met diverse functies (expositie, podium, film) in de 

verschillende panden. Middels het stellen van aanvullende vragen en verzoeken om nadere 

uitwerking, bood het College de werkgroep wederom volop de kans haar ideeën uit te werken.  



Hafre heeft echter gemeend het eigen belang boven dat van het gezamenlijk belang van de 

werkgroep en het Slotkwartier te moeten stellen. De vertegenwoordiger van Hafre binnen de 

werkgroep gaf meermaals aan “slechts in de werkgroep te zitten ter bescherming van het 

belang van Overslot en sterker te staan in de strijd tegen de gemeente”, waarbij dit 

“persoonlijk” dossier (Hafre vs. Gemeente) herhaaldelijk binnen de werkgroep op tafel werd 

gelegd. 

Door de opstelling van Hafre en het iedere keer weer terugkomen op eerder gemaakte 

afspraken, heeft zij jammer genoeg niet constructief willen bijdragen aan de ontwikkeling van 

het gehele Slotkwartier, waardoor we nu, anderhalf jaar later, opnieuw met lege handen staan.  

De beëindiging van de overeenkomst met Hafre is een direct gevolg van de houding die de 

organisatie heeft aangenomen ten opzichte van de planvorming en de toekomstvisie. Het 

opent echter wel de deur om de reeds gemaakte plannen verder uit te werken, met behoud van 

de diverse functies in het gebied. Het ‘concept Overslot’ wordt alom gewaardeerd en zou, met 

nieuwe gebruikers, een nieuwe kans moeten krijgen om van meerwaarde te zijn in de 

toekomstvisie van de gemeente Bergen. 

Plan 

Ter informatie sturen wij u hierbij het plan (met bijlagen) zoals in eerste instantie door de 

werkgroep is uitgewerkt. Wij hopen dat u hiervan kennis wilt nemen en het plan mee wilt 

nemen in uw overwegingen. 

Tot een nadere mondelinge toelichting van de plannen zijn wij graag bereid. 

Namens Stichting Historisch Egmond 

Martijn Mulder – voorzitter (2011-heden) 

Rob Leijen – vrijwilliger (voorzitter 2005-2011) 

 



 

 

BIJLAGE I:  Financiële Beschouwingen 

 
De werkgroep Slotkwartier en het voorliggende plan zijn voortgekomen uit de wens van de gemeente Bergen 
de kosten welke momenteel aan het Slotkwartier zijn verbonden, zo veel als mogelijk en liefst tot nul te 
reduceren. Tevens wordt overwogen vastgoed vreemd aan de gemeentelijke taken af te stoten. Bij het 
realiseren van de nieuwe Slotkwartier zijn echter alle opties open en zal in overleg met de gemeente Bergen 
een gedegen financieel plan worden opgesteld voor zowel bezit als exploitatie van het vastgoed in het 
Slotkwartier. 

 
Af te stoten vastgoed 
De werkgroep kan niet instemmen met het willekeurig afstoten van vastgoed. Wij zien het behoud van 
tenminste de Kapberg, Hoeve Overslot, het schoolgebouw en het raadhuisje als onderdeel van de 
gemeentelijke zorgplicht voor het cultuurhistorisch erfgoed op haar grondgebied. De werkgroep kan wel 
instemmen met het afstoten van het perceel van v/h Willem Dekker, het woonhuis gelegen aan de Weg naar 
de Oude Veert 5, zulks op voorwaarde dat de hieruit vrijgekomen gelden in zijn geheel in de vorm van 
investeringen ten goede komen aan het Slotkwartier en de bestemming van dit vastgoed past in het 
authentieke karakter van het Slotkwartier. In overleg met de familie Groot zou kunnen worden bekeken of 
ook een deel van de tuin achter Hoeve Overslot afgestoten kan worden en/of kan worden betrokken bij een 
eventuele transactie van het woonhuis Slotweg 44. 

 
Investeringen 
Er zullen de nodige investeringen moeten worden gedaan in Hoeve Overslot en het Cultuurhuis. De Slotkapel 
(eigendom Stichting Restauratie Slotkapel) en de Kapberg worden hier vooralsnog niet nader beschouwd. 
Deze investeringen moeten worden gedaan in renovatie van de bestaande panden, uitbreiding (schoolplein) 
en inrichting/isolatie. Voorts zal de technische infrastructuur onder handen dienen te worden genomen. Een 
eerste inschatting (mede voortkomend uit het door de Cultuurcompagnie georganiseerde Financial Lab) luidt 
dat voor Hoeve Overslot ca.  
€ 800.000 en voor het Cultuurhuis ca. € 1.500.000 benodigd zal zijn. Wanneer echter alle plannen worden 
gerealiseerd en dit in de best denkbare variant zal het te investeren bedrag op € 4.500.000 - € 5.000.000 
komen te liggen.  
 

Investeringssubsidies en – bijdragen 
De te investeren bedragen dienen zoveel mogelijk middels (eenmalige) subsidies en bijdragen  te worden 
gedekt zulks om de kapitaalslasten in de latere exploitatie zo laag mogelijk te houden. Hierbij denken wij 
aan: 

• Gemeentelijke bijdragen uit de verkoop van vastgoed in het Slotkwartier 
• Gemeentelijke, Provinciale, Nationale en Europese subsidies. 

 
Exploitatie 
De exploitatie zal nader worden uitgewerkt wanneer samen met de gemeente Bergen de wenselijke 
ontwikkelingsrichting is vastgesteld. 
 
 

 

 



 

 

Fase I (2016) 

Schoollokaal en raadhuis worden door de gemeente Bergen casco opgeleverd, zo mogelijk met behulp van 
vrijwillige inzet door gebruikers. In deze fase (voorzien 2016 – voorjaar 2017) zullen gebruikers een basis 
leggen voor de verdere toekomstige ontwikkelingen. De gemeente Bergen zal in de de jaren 2016 – 2017 nog 
het onderhoud, de energie en de belastingen voor haar rekening nemen. Museum Kranenburgh draagt 
financieel bij ten behoeve van ontwikkeling cultuurhistorische educatie en promotie Slotkwartier. 

 

Fase II (gereed voorjaar 2017) 

Slotpark 

Wandelroute meubilair, verlichting € 25.000 
2e brug (achter Slotkapel)  € 10.000 
Panelen Roelant Roghman Prenten met toelichting € 10.000 
Onvoorzien  €   5.000 
     Totaal Generaal  € 50.000 

 

Slotfundamenten 

m² (twee rechthoeken)  1600 m² 
m³ (ophoging 30 cm)  480 m³ 
Stenen (klinkers) € 35 / m² €   56.000 
Banden, tegels, plavuizen, overig  €   10.000 
Zand € 18 / m³ €     9.000 
Afvoer hemelwater stelpost €     3.000 
Werkzaamheden stratenmaker € 50 / m² €   80.000 
Huur transportmateriaal stelpost €     5.000 
Informatiepanelen stelpost €     2.000 
     Subtotaal (fundamenten)  € 165.000 
Steigerbouw  €   25.000 
Steigerdoek  €     5.000 
Steigerhuur  €   50.000 
Divers  €     5.000 
     Subtotaal (donjon)  €   85.000 
     Totaal Generaal  € 250.000 

 

Fase III (gereed 2022- 2023) 

Raadhuis, School en Schoolplein 

Bruto m² (raadhuis, school)  285 m² 
Casco oplevering (verwacht)  €    345.000 
Inrichting € 800 / m² €    228.000 
Inrichting (toevoeging duurzaam) € 300 / m² €      85.500 
Expositie Egmont en Kasteel  €    200.000 
     Subtotaal (noodzakelijk)  €    858.500 
m² (schoolplein)  565 m² 
Bouw en Inrichting (schoolplein) € 1.500 / m² €    847,500 
     Totaal Generaal  € 1.706.000 

 

 



 

 

Hoeve Overslot 

Bruto m²  325 m² 
Casco oplevering (verwacht)  €    377.000 
Oplevering Tuin Schoonmaak en ruiming ⃰ €      25.000 
Inrichting € 1.300 / bruto m² €    422.500 
     Subtotaal (noodzakelijk)  €    824.500 
Podium, installatie, zaal  €    100.000 
     Totaal Generaal  €    924.500 

⃰  Mogelijk door inzet vrijwilligers te realiseren. 

Opbrengsten uit verkoop gemeentelijk bezit 

Locatie v/h Willem Dekker €    450.000 
Hoekhuis – Weg naar de Oude Veert 5 €    300.000 
     Totaal Generaal €    750.000 
Tuin achter Overslot (optioneel – zie aldaar) €      50.000 
     Totaal Generaal met toevoeging alternatieven €    800.000 

 

Financiering Fase II en III 

Wie Onderdeel Bedrag 
Gemeente Bergen – Toerisme- en 
Innovatiefonds 

Panelen Roelant Roghman (II) €   10.000 

Rabo Samen Sterker Fonds Donjon (II) €   20.000 
Provincie Noord-Holland 
UvR Subsidie (toerisme, groen) 

Donjon, Wandelroute (II) € 200.000 

Provincie Noord-Holland 
UvR Subsidie (dorpsontwikkelings) 

Cultuurhuis (III) € 300.000 

POP 2 – AS-3 leefkwaliteit op het 
platteland en diversificatie van de 
plattelandseconomie. 

http://www.pvsubsidieadvies.nl/ 
uitleg/popenleader.html 

 

Prins Bernard Cultuurfonds restauratie van onroerende (gebouwde) 
openbare toegankelijk 
(rijks)monumenten die van 
bijzondere(kunst)cultuurhistorische 
waarde zijn. Fundamenten (III) 

€    200.000 

Prins Bernard Cultuurfonds tentoonstellingen die voor de aanvrager 
uitzonderlijk zijn en die gericht zijn op 
een breed publiek. Expositie (III) 

€      50,000 

VSB Fonds Expositie (III) €      50.000 
Europese Unie Creative Europe (III) € 1.000.000 
Europese Unie Europees Sociaal Fonds (ESF) (II) €      50,000 
Cultuurfonds voor Monumenten Lening  

 

Investeringen en Dekking Fase II 

Slotpark, fundamenten en donjon € 300.000 
Subsidies € 230.000 
Tekort (lening) €   70.000 
Subsidie Europees Sociaal Fonds (bestrating door kansarmen) €   50.000 
Tekort (subsidie) €   20.000 

 

 



 

 

Investeringen en Dekking Fase III 

Raadhuis, school en schoolplein €  1,706,000 
Hoeve Overslot €     924.500 
     Totaal investering €  2,630,500 
Herinvestering gemeente Bergen €     750.000 
Subsidies €  1.600.000 
Private financiering / crowd-funding / goede doelen €     300 000 
     Totaal dekking €  2.650.000 
Overschot €       19.500 

 

Exploitatie Fase II 

Kosten  
Huur steigermateriaal €   50.000 
Onderhoud bestrating, wandelroute en informatiepanelen €   10.000 
Verzekeringen €     5.000 
Inkoop materialen €   25.000 
Marketing, Promotie €   15.000 
Diversen €     5.000 
     Subtotaal kosten € 110.000 
Opbrengsten  
30.000 betalende bezoekers @ €5 € 150.000 
Netto besteding horeca  €   50.000 
Verhuur €   10.000 
     Subtotaal opbrengsten € 210.000 
     Netto Resultaat (positief) € 100.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Exploitatie Fase III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BIJLAGE II:  Toelichting financiële beschouwingen 

 

De in dit plan genoemde bedragen zijn uiteraard aannames. Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt 
met subsidieverstrekkers of met potentiële huurders, uitbaters of bespelers. Uiteraard zijn er ook geen 
afspraken gemaakt welke toekomstige verplichtingen betreffen. Wel hebben veel oriënterende gesprekken 
plaatsgehad. Deze gespreken zijn voornamelijk gevoerd door Martijn Mulder en Rob Leijen van de Stichting 
historisch Egmond (zie hieronder). 

Investeringen 

De investeringsbedragen zijn ontleent aan de rapportages van het Bureau Rekenruimte uit 2014. Verder 
werd gebruikt gemaakt van de informatie en berekeningen welke tijdens het “Financieel Lab” door de 
Cultuurcompagnie en de werkgroep Slotkwartier gezamenlijk werden gemaakt en beoordeelt. Het 
raadsbesluit van de gemeente Woudenberg inzake het cultuurhuis aldaar biedt ook diverse handvatten al 
was de voorafgaande situatie daar iets anders (de gemeente Woudenberg zocht uitbreiding van werkruimte 
en heeft daartoe een pand laten ombouwen tot cultuurhuis). Tot slot hebben wij contact gehad met de 
onderneming. Biltz uit Amsterdam. Zij hebben ruime ervaring op het gebied van nieuwbouw, renovatie, 
(her)inrichting en projectmanagement. 

Subsidies 

Wij hebben ons georiënteerd op de subsidiemogelijkheden voor het project “Herontwikkeling Slotkwartier”. 
Er blijkt een ruim aantal fondsen te zijn waaruit mogelijk een subsidie kan worden aangevraagd. Wij hebben 
eerst gekeken welk fondsen voor een dergelijk project in aanmerking zou kunnen komen en hebben 
vervolgens bekeken naar de aard en omvang van de bedragen welke voor soortgelijke projecten werden 
verstrekt. Er heeft een eerste overleg plaatsgevonden met de heer Simons van Vectrix B.V. een onderneming 
gespecialiseerd in het traceren subsidiemogelijkheden en aanvragen daarvan. Voor de bij overheden aan te 
vragen subsidies zoeken wij aansluiting bij de toegezegde ambtelijke ondersteuning.  

Exploitatie 

De in de bijlage genoemde bezoekersaantallen zijn een verwachting gebaseerd op vergelijkbare projecten en 
musea waarvan cultuurhistorie het middelpunt vormt. De geldbedragen zijn een inschatting gerelateerd aan 
de voorgenoemde bezoekersaantallen en daarvoor geschatte inkomsten en uitgeven. Ontwikkelingen, 
marges  etc. zijn mede gebaseerd op de publicaties Cijfers en Trends van ABN AMRO en Rabobank. Voor een 
nadere beschouwing van de kosten is gebruik gemaakt van de modellen “Kleine Organisaties zonder 
winstoogmerk”. Uiteraard zal in de voortgang van het proces het verdienmodel, de begroting en 
gedeeltelijke realisatie voortdurend wordt gemonitord en waar nodig worden bijgesteld. De uitkomsten van 
het Financieel Lab gehouden 4 december 2015 met de Cultuurcompagnie zijn ook in de voorlopige begroting 
verwerkt. Helaas hebben op dit moment zowel de werkgroep als de gemeente Bergen de notulen en 
rapporten van de diverse bijeenkomsten met de Cultuurcompagnie nog niet mogen ontvangen. De 
werkgroep zal in de nabije toekomst voor verder uitwerking contact leggen met Koninklijke Horeca 
Nederland, de Kamer van Koophandel en verder worden cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) bij de nadere uitwerking van het plan betrokken. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Geraadpleegde bronnen en contacten: 

• Bureau Citymarketing Gemeente Den Haag 
• Bureau Rekenruimte, rapportages inzake Slotkwartier te Egmond aan den Hoef 
• Citymarketing, Gemeente Nijmegen 
• Cultuurcompagnie, Provincie Noord-Holland 
• Gemeente Bergen - Beleidsnota kunst en cultuur 2016 – 2019 
• Gemeente Woudenberg, raadsbesluit en evaluatie inzake het cultuurhuis aldaar 
• Gemeente Woudenberg, mevrouw Meeuwenoord, beleidsmedewerker Sport, Cultuur, Recreatie en 

Toerisme 
• Provincie Utrecht - Samenwerken onder één dak - Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 
• Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – Een toekomst voor kasteelruïnes 
• Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Erfgoed als Krachtvoer 
• Jaarverslaggeving voor Kleine Organisaties zonder winstoogmerk 
• ABN AMRO Bank – cijfers en trends 
• Rabobank – cijfers en trends  
• Biltz Bouw en Onderhoud, de heer Carry Riezebos 
• Seed Architects, de heer Ir. Arnold Burger 
• Vectrix, de heer Michel Simons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BIJLAGE III:  Reeds gezette stappen & gevoerde gesprekken 

Oriëntatie 

Wij hebben contact gelegd met het Bureau Citymarketing van de gemeente Den Haag. Citaat:  

“De Haagse citymarketing is erop gericht het merk Den Haag uit te dragen en te versterken. Doel is om de stad 
aantrekkelijker te maken en ervoor te zorgen dat mensen, bedrijven en organisaties eerder en vaker voor Den Haag 
kiezen om te bezoeken of zich te vestigen. Dit stimuleert de Haagse economie en werkgelegenheid.  

Wij trekken een parallel met het merk Slotkwartier – Egmond aan den Hoef. Doel is om het gebied 
aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers van buiten er en ervoor te zorgen dat meer 
organisaties (huur) en toeristen (bezoek) kiezen voor het Slotkwartier. Dit bevordert de activiteit van het 
gebied en stimuleert de lokale economie. 

Uitgangspunt van de citymarketing is het merk Den Haag, met als kernelementen: 

• Internationale Stad van Vrede en Recht  
• én Stad aan zee. 

Uitgangspunt van de citymarketing is het merk Slotkwartier – Egmond aan den Hoef met als 
kernelementen:  

• Egmond, grootste en schoonste burcht van Holland met haar bewoners, de heren en Graven van Egmont 
• Egmond, de bakermat van Holland 

Desgevraagd gaven de medewerkers van het Bureau Citymarketing Den Haag aan dat de gemeente 
Bergen met het Slotkwartier en haar geschiedenis de spreekwoordelijke “kip met de gouden eieren” 
in haar bezit heeft. Het concept Slotkwartier verdient het volgens hen om verder te worden 
uitgewerkt teneinde de kansen dit het biedt ten volle te benutten. 

 
Ons werd sterk aangeraden om samen met de gemeente Bergen  het Nationaal Congres Citymarketing 2016 in 
Arnhem (http://www.nationaalcongrescitymarketing.nl/) te bezoeken. 

 

Projectonderdeel Fundamenten 

Wij hebben contact opgenomen met de heer Wijnand Kok, projectmanager Citymarketing van de gemeente 
Nijmegen. Hij was in 2005 namens de gemeente Nijmegen betrokken bij de tijdelijk herbouw van de donjon 
(woontoren) van de Valkhofburcht. 

In 2005 werd de replica van de reuzentoren, ter gelegenheid van het 2000-jarig bestaan van Nijmegen, in steigers 
nagebouwd. Bezoekers konden tegen betaling met een lift of trap omhoog om te genieten van het uitzicht over de stad 
vanaf een uitkijkplatform op 33 meter hoogte. 

De heer Kok gaf aan dat, zonder enige vorm van promotie (“nadat de media het project hadden opgepakt ging de 
bal als vanzelf rollen”), in de periode juli 2005 – oktober 2006 bijna 150.000 betalende bezoekers de 
nagebouwde toren hebben bezocht. Hij en de Stichting Donjon Nijmegen hebben toegezegd het Egmondse 
project met hun ervaringen en adviezen te willen ondersteunen. 

Inmiddels hebben wij de plannen voor de bestratingen van de fundamenten ook met een aantal deskundigen 
besproken. Ter plaatse, op de fundamenten, hadden wij uitgenodigd de heren Jeroen Twisk (bouwkundig 
adviseur), Martien Mol (deskundige oude bouwmaterialen), Ron de Waard (bestratingen) en Jos Hof 
(plaatselijk historicus). Gezamenlijk kwamen wij tot de conclusie dat het bestraten van de fundamenten en 



 

 

het plaatsen van informatiepanelen op en rond de fundamenten zeer wel mogelijk is. Tevens hebben wij een 
eerste inschatting van de kosten kunnen maken.  

Tevens hebben wij een bespreking met Ir. Arnold Burger gehad. Hij heeft destijds als afstudeerproject de 
gehele bouwgeschiedenis (perioden, materialen, vormgeving etc.) ontrafelt en in twee boeken 
gedocumenteerd. Ir. Burger toonde zich zeer geïnteresseerd in het project en gaf het geheel een grote kans 
op succes. Hij is bereid met zijn onderneming Seed Architects professionele medewerking aan het project te 
geven. 

 
Verkennende gesprekken 
 
Met de navolgende potentiële huurders werden verkennende en vooralsnog zonder uitzondering positieve 
tot zeer geïnteresseerde gesprekken gevoerd: 

• Bibliotheek Kennemerwaard 
• Cinebergen 
• De Huiswerkwinkel 
• Rode Kruis 
• VVV 

De werkgroep heeft ook diverse malen gesproken met de heer Lassooy en de heer Kaptein van Brouwerij 
Egmond B.V. welke het biermerk Sancti Adalberti voert. Tevens werd de presentatie van de heer Lassooy 
tijdens de voorlichtingsavond van de Dorpsraad Egmond aan den Hoef bijgewoond. Gebleken is dat Brouwerij 
Egmond B.V. binnen het Slotkwartier een totaalconcept (brouwen, proeven en beleven van het Slotkwartier) 
wil aanbieden. Hiertoe wil men op het perceel van v/h Willem Dekker een brouwerij annex proeflokaal  
bouwen. De werkgroep komt na beraadslaging tot de volgende conclusies: 

• De bierbrouwerij past niet binnen de historische context van het Slotkwartier. Het bier en het merk 
is 100% gerelateerd aan de abdij te Egmond-Binnen. Met het kasteel en haar bewoners bestond geen 
enkele historische relatie. 

• Het moderne gebouw zoals nu ontworpen past totaal niet in de middeleeuwse omgeving van het 
Slotkwartier. Nieuwbouw dient een uitstraling te hebben passend bij de overige bebouwing binnen 
het Slotkwartier. 

• Het merk Sancti Adalberti mag het merk Slotkwartier nimmer overvleugelen, daar dit afbreuk doet aan 
de herkenbaarheid van het gebied (de Citymarketing inspanning). De werkgroep ziet dit als een 
mogelijk bedreiging voor het welslagen van het project. 

• Het brouwproces dient elders (mogelijk industrieterrein De Weidjes). Een bescheiden proeflokaal, 
ondergeschikt aan cultuurhuis, Slotkapel etc. is nader te overwegen, eventueel ingepast in bv. het 
cultuurhuis.  

• Brouwerij Egmond B.V. heeft naast de inkomsten uit de verkoop van haar bieren aanvullende 
inkomsten uit andere bronnen nodig om rendabel te kunnen opereren. De directie wil deze 
inkomsten generen uit het aanbieden van o.a. rondleidingen, wandel- en fietstochten en verkoop van 
artikelen alsmede een in te richten lunchroom. Omdat deze “overige activiteiten” direct 
kannibaliseren op het verdienmodel van het Slotkwartier zelf kan de werkgroep Slotkwartier niet 
instemmen met het toevoegen van deze activiteiten aan het brouwen en verkopen van het Sancti 
Adalberti bier. 

 

 

 



 

 

BIJLAGE IV:  Definitie Slotkwartier en monumentenlijst 

 
Het Slotkwartier wordt aan de westzijde begrenst door de Schoolstraat en de Marijkelaan, aan de zuidzijde 
door de Julianaweg en de Hoevervaart, aan de oostzijde door de Kalkovensweg en de woonwijk Slot II en aan 
de noordzijde door Beatrixlaan.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rijksmonumenten: 

1. Woonhuis   Slotweg 13 
2. Woonhuis   Slotweg 15 
3. Kapberg   Slotweg 17 
4. Slotkapel   Slotweg 19 
5. FundamentenKasteel  Slotweg (ongenummerd) 
6. Hoekhuis (Pension Bult)  Schoolstraat 31 
7. Hoeve Overslot   Slotweg 42 
8. Woonhuis   Slotweg 44 
9. Raadhuisje   Slotweg (bij 46) 
10. Hoekhuis   Weg naar de Oude Veert 5 

Gemeentelijke Monumenten: 

1. Begraafplaats (oude deel) Slotweg (bij 19) 
2. Woonhuis   Schoolstraat 8 
3. Woonhuis (Eenhoorn)  Weg naar de Oude Veert 2 



 

‘Meer dan gemiddeld middeleeuws’ 
 

Plan voor de ontwikkeling van het Slotkwartier Egmond aan den Hoef 
“waar heden en verleden elkaar ontmoeten” 

 
Januari 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stichting Historisch Egmond        Stichting Hafre Productions        Stichting de Kapberg       Stichting Gebruik/Restauratie Slotkapel 
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1  Aanleiding en Probleemstelling 
 
 
In het collegeprogramma (2014 – 2018) van de gemeente Bergen (NH) is de wens opgenomen om het Slotkwartier een nieuwe impuls te geven: 
 

 
Het Slotkwartier is van onschatbare historische waarde. Het is de wens van velen om de mogelijkheden van dit unieke erfgoed beter te benutten. 

 

Mede om deze reden is Hoeve Overslot vorig jaar bij de provincie aangemeld voor een herbestemmingsproject. Tijdens de brainstormsessies die hiervoor onder 
leiding van de Cultuurcompagnie zijn gehouden, bleek dat er bij de lokale organisaties veel ideeën bestaan om het Slotkwartier vooruit te helpen. Deze ideeën 
verdienen een kans om tot initiatief te worden uitgewerkt. Een integrale ontwikkeling met lokaal draagvlak heeft immers de voorkeur en past binnen de wens 
om het initiatief bij grote ontwikkelingen in de gemeente bij derden te leggen. 

Een projectgroep onder leiding van Dr. Peter van de Berg heeft de gemeente en provincie overtuigd om de herontwikkeling breder te zien en niet alleen naar 
hoeve Overslot te kijken, maar naar het hele gebied. Het Slotkwartier maakt deel uit van het gebied dat in 1970 door de Minister van cultuur, recreatie en 
maatschappelijk werk en de Minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening aangewezen werd als beschermd dorpsgezicht in de zin van artikel 20 van de 
Monumentenwet. Volgens de toelichting wordt de waarde van de kasteelruïne en de zuidelijk daarvan gelegen dorpsbebouwing bepaald door hun onderlinge 
relatie, alsmede door aard en aanleg van de bebouwing, een historisch. waardevol geheel vormen, dat een beeld oplevert dat van algemeen belang is vanwege de schoonheid en 
het karakter ervan. Ook het slotpark, het terrein waarop het huisje van Willem Dekker (in de volksmond bekend als Bangkoe) stond en de zgn. Eerste Hofweide 
vallen onder het beschermd dorpsgezicht. Het gebied bevat behalve een aantal gemeentelijke monumenten ook een opvallend groot aantal rijksmonumenten. 
In het Slotkwartier zijn dit o.a. de Kapberg, de Slotkapel, Overslot, het woonhuis van de familie Groot, het Raadhuis en de woning op de hoek van de Weg naar 
de Oude Veert. Het Slotkwartier benut momenteel onvoldoende de potentie van het gebied (“de gouden eieren”), maar kan, door toevoeging van functies en 
een intensivering van de onderlinge samenwerking tussen gebruikers, een breder aantrekkelijk aanbod voor inwoners en bezoekers van buiten bieden. 

 
Opdracht  
De gemeente Bergen heeft de wens het gebied te (her)ontwikkelen waarbij verkoop van gemeentelijke bezit tot de mogelijkheden behoort. Deze laatste 
mogelijkheid wordt door inwoners en de gebruikers van het Slotkwartier echter als ongewenst ervaren. De gemeente heeft de gebruikers wel de kans 
geboden een eigen plan te ontwikkelen dat, indien realistisch, haalbaar en gewenst, in samenwerking met de gemeente en overige belanghebbenden, zal 
worden uitgewerkt en uitgevoerd. 

Het College van de gemeente Bergen heeft de nieuw gevormde Werkgroep Slotkwartier opdracht gegeven tot het opstellen van een (voorlopig) plan voor de 
ontwikkeling van het Slotkwartier. Deze opdracht is neergelegd in het document “Een nieuwe impuls voor het Slotkwartier  - Plan van aanpak” van 6 september 
2015. De kaders waarbinnen deze opdracht kon worden uitgevoerd waren bewust breed gehouden, om alle mogelijkheden open te houden. 
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Werkgroep Slotkwartier 
Uit de eerdere projectgroep is een werkgroep samengesteld, waarin vertegenwoordigers van de vier actieve organisaties wekelijks overleg hebben gevoerd 
over een gezamenlijk plan voor het Slotkwartier. De gemeente heeft een projectleider aangesteld om het proces te begeleiden.  
 

Betrokken Partij Vertegenwoordiger 
  
Gemeente Bergen NH Peter Trauschke (zonder stemrecht) 
Stichting De Kapberg Kees Oosterbaan / Renee Ausems 
Stichting Gebruik Slotkapel / Stichting Restauratie Slotkapel Arie Visser 
Stichting Hafre Productions Hans van den Berg / Fred Valkering 
Stichting Historisch Egmond Martijn Mulder / Rob Leijen 

 
 
 
 

  
Het Slotkwartier, geschilderd door Alice Blair-Ring (1906) Het Slotkwartier, op de vertelselplaat van Jetses (1909) 
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2  Huidige activiteiten en visies van de afzonderlijke partijen 
 

1. Gemeente Bergen 

De gemeente Bergen is eigenaar van diverse percelen en panden in het Slotkwartier. Zij verzorgt het noodzakelijk onderhoud aan deze panden en draagt ten 
dele de energielasten en belastingen. Als zodanig faciliteert de gemeente Bergen in deze panden momenteel de huidige activiteiten van een groot deel van de 
actieve organisaties in het Slotkwartier. Uitzondering hierop is de Slotkapel, die eigendom is van Stichting Restauratie Slotkapel. 

De gemeente Bergen onderkent de potentie van het Slotkwartier en wil het gebied een nieuwe impuls geven, aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers. Ze 
heeft hiervoor allereerst de huidige actieve organisaties in het gebied de mogelijkheid geboden om met een gezamenlijk plan te komen. 
 

2. Stichting Galerie de Kapberg 

Stichting Galerie de Kapberg profileert zich met het organiseren van exposities van hedendaagse kunst en met activiteiten om actuele kunststromingen op 
een toegankelijke wijze onder de aandacht bij  het publiek te brengen. Ook educatieve programma’s krijgen aandacht. De Stichting organiseert tevens 
incidenteel relevante lezingen en filmvertoningen. Onder de noemer Kapberg-lab ontwikkelt De Kapberg het concept “Artist in Residence”. De galerie biedt 
hiermee hedendaagse kunstenaars de mogelijkheid in het pand werkzaam te zijn. Publiek toegankelijk, om het werkproces te kunnen volgen. Om ook in de 
wintermaanden het pand intensiever te gebruiken, wordt het concept Kapberg Winter Academie ontwikkeld. Hiermee komt de stichting met een interessant 
workshop aanbod, waarin allerlei beeldende activiteiten plaats vinden voor zowel beginners en gevorderden, onder leiding van professionele docenten. 
 
Galerie de Kapberg is in staat om als een zelfstandige  galerie te functioneren. Het pand biedt door de diverse ruimtes voldoende mogelijkheden om 
kunstwerken te presenteren. Door inrichting (kleur en belichting) komen de geëxposeerde werken uitstekend tot hun recht.  Professionele kunstenaars 
(zowel regionaal als nationaal) willen graag in de galerie exposeren. De stichting voert een autonoom tentoonstellingsbeleid, dat door bezoekers en een 
groeiend aantal Vrienden van de Kapberg wordt gewaardeerd. De Kapberg heeft de ambitie om haar aanbod uit te breiden en te vernieuwen. Naast het 
organiseren van beeldende kunst “aan de muur en op de sokkel”, wil de galerie meer aandacht gaan besteden aan hedendaagse kunstvormen zoals 
performances en installaties, film en video. Realisatie hiervan is voor een deel afhankelijk van geschikte ruimtes. Door samenwerking met de andere partijen 
in het Slotkwartier, gebruik makend van elkaars kwaliteiten, zal een aanbod worden gecreëerd waarin samenhang tussen verleden, heden en toekomst 
zichtbaar en weer actueel wordt.       
 
 

3. Stichting Gebruik Slotkapel / Stichting Restauratie Slotkapel 

Stichting Restauratie Slotkapel is eigenaar van het rijksmonument de Slotkapel en tracht deze in stand te houden en te restaureren door middel van het 
verkrijgen van subsidies en inzamelen van gelden. Stichting Gebruik Slotkapel organiseert culturele activiteiten als concerten en zang. In de Slotkapel vinden 
voorts rouw- en trouwactiviteiten plaats en worden rondleidingen georganiseerd. Ook wordt jaarlijks een kerstmarkt georganiseerd. De Slotkapel wordt 
tevens verhuurd voor bijeenkomsten en lezingen. De inkomsten komen ten goede aan het behoud van de Slotkapel. 
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Met de in 1433 gebouwde Slotkapel bezit de stichting een tastbare historische parel, die van grote waarde is in het Slotkwartier. Voortzetting van de huidige 
activiteiten ligt voor de hand en zal in samenhang met de overige activiteiten in het gebied bijdragen aan de doelstelling van de werkgroep. 

 

4. Stichting Hafre Productions 

Stichting Hafre Productions is sinds 1998 huurder van de zeer oude hoeve Overslot, dat bestaat uit een woonhuis, stal en een deel of vierkant. Het is een 
broeinest van kunst en cultuur met een unieke, authentieke sfeer. Momenteel bevinden zich in de hoeve diverse kunstexposities, fossielen, schelpenkabinet, 
mineralen, etnografica, antiquiteiten en een gezellig kleinkunst-podium met aanvullende horeca. Ook is Museumhoeve Overslot al menigmaal gebruikt als 
locatie voor theaterstukken, zoals bijv. Oorlog aan Zee, en De Karavaan. Er is in samenwerking met het HIC en dr. Peter v.d. Berg een permanente 
tentoonstelling over de schilderskolonie van George Hitchcock en de Egmondse School ingericht, waarvan het borstbeeld voor Museumhoeve Overslot staat, 
De film over de Egmondse School, ingesproken door Jeroen Krabbé, wordt vertoond tijdens de openingsuren.   

Inmiddels heeft Museumhoeve Overslot zich ontwikkeld tot dé culturele ontmoetingsplek van de Egmonden, waar jaarlijks gemiddeld zo’n 5000 bezoekers uit 
binnen en buitenland naar toe gaan om te genieten van laagdrempelige kunst en cultuur op een vaak verrassend hoog niveau. Het uitgangspunt van Stichting 
Hafre Productions is ‘groot denken, maar klein beginnen’. Door samen te werken, maar toch autonoom te blijven, wil de stichting met een jaarrond 
programmering en enkele aanprekende toevoegingen het unieke, “onbetaalbare” historische Slotkwartier voor de toekomst voor de gemeenschap behouden. 
Hiervoor is echter wel een meewerkende en meedenkende overheid nodig, die de organisaties in het Slotkwartier steunt. 

 

5. Stichting Historisch Egmond 
 

Stichting Historisch Egmond houdt zich bezig met de geschiedenis van de Egmonden en directe omgeving, van het vroegste begin tot heden én met het 
opwekken (educatie) van de belangstelling daarvoor. Stichting Historisch Egmond probeert waar mogelijk het verband te leggen tussen vroeger en nu. Ook 
zoekt zij naar raakvlakken met de regionale, vaderlandse of algemene geschiedenis. Stichting Historisch Egmond organiseert momenteel historische 
lezingen, rondleidingen, film- en fotoavonden. De stichting heeft een eigen toevoeging als uitgeverij en publiceert, naast jaarlijks enkele boeken, ook 
driemaal per jaar het tijdschrift Geestgronden. In het oude schooltje (Slotweg 46) is één schoollokaal ingericht als Historisch Informatiecentrum, waar 
bezoekers tijdens Open Dagen zelf onderzoek doen en waar onder het genot van een kop koffie gekletst wordt over vroeger. Ook bevindt zich hier een kleine 
expositie over de heren van Egmont, ingericht door lokaal historicus en Egmont-expert Jos Hof. 

De stichting is van mening dat samenwerking essentieel is en onderkent, net als de overige organisaties, de behoefte aan diverse aanvullende functies in het 
Slotkwartier. De historie en de beleving hiervan behoort een centrale plaats in te nemen in het Slotkwartier en dit dient breder getrokken te worden dan 
alleen het kasteel. Het (inter)nationaal aansprekende geslacht Van Egmont en de belangrijke rol die de familie gespeeld heeft in het gewest Holland en de 
totstandkoming van de Nederlanden, verdient in het Slotkwartier dan ook een permanente expositie. 
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3  Doelstelling en ambitie:  
 
Het Slotkwartier als landelijk bekend en aansprekend merk, voor en door bewoners en voor bezoekers van buiten 
 

“Als ontmoetingsplaats kan erfgoed bewoners verbinden. De lokale betekenis van het erfgoed wordt dan kracht bijgezet 
door het letterlijk te benutten als plek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Juist in krimpgebieden is de behoefte 
aan plekken waar mensen elkaar kunnen blijven ontmoeten groot.  
 

Tips:   1. Koester het cultureel erfgoed en concentreer er zo veel mogelijk sociale activiteiten. 
2. Zet initiatieven laagdrempelig op. 
3. Laat bewoners zelf betekenis geven aan de plek en functie er van. Zet lokale 
    bedrijven, organisaties en krachten in die bijdragen aan het herstel en beheer.”  
 
- uit Erfgoed als Krachtvoer door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

 

 
 
Het Slotkwartier kan worden (her)ontwikkeld tot een bruisend gebied, waarin de diverse gebruikers in onderlinge samenwerking een aantrekkelijk pakket 
van activiteiten, belevings- en gebruiksmogelijkheden aanbieden aan inwoners en bezoekers van buiten. Het Slotkwartier Egmond moet een landelijk bekende 
merknaam worden, zoals bijvoorbeeld het Muiderslot. De nu in gemeentelijk bezit zijnde objecten dienen zoveel als mogelijk te worden behouden en zonder 
uitzondering voor het realiseren van de hoofddoelstelling te worden aangewend.  
 
Alle partijen zien de historie van het Slotkwartier (het kasteel en het geslacht Egmont) als het centrale thema waarmee de merknaam Slotkwartier Egmond 
dient te worden geassocieerd. Dit gegeven, gekoppeld aan “Egmond, de bakermat van Holland” levert dat het Slotkwartier op de regionale, nationale  en 
internationale kaarten moet worden gezet.  
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4  Benodigde middelen en functies 
 
Het Slotkwartier dient te worden ingevuld met een breed aanbod van culturele, educatieve, historische en maatschappelijke activiteiten voor en door zowel 
inwoners als bezoekers van buiten. Het aanbod richt zich op een gedifferentieerd publiek van zowel jong als oud en heeft een sterk educatief en 
maatschappelijk karakter. Als toeristische attractie zal het Slotkwartier een versterkende economische ontwikkeling hebben en zal dit de plek zijn waar de 
gemeente Bergen met trots haar grootste cultuurhistorische schatten in Egmond aan het publiek moeten kunnen aanbieden. Het cultuurhistorische aanbod 
wordt versterkt door de vorenstaande activiteiten welke, in ruimere mate dan nu het geval is, het jaarrond zullen worden geprogrammeerd. Met dit plan zal 
het Slotkwartier veranderen van een relatief onbekend gebied in het veel interessanter en bruisend cultuurhistorisch hart van de Egmonden en de gemeente 
Bergen. 

De volgende middelen en functies in het Slotkwartier achten wij wenselijk, om 
bovenstaande doelstelling te kunnen behalen en bovenstaande ambitie waar te 
kunnen maken:  
 

1. (Wissel)Expositieruimte(n) voor de rijke Egmondse (cultuur)historie en kunst 
2. Multifunctionele ruimte(n) voor cultuureducatie, lezingen, filmvertoning 
3. Vergader- annex. werkruimten voor verhuur en representatie 
4. Theaterzaal annex podium voor dans, kleinkunst, muziek, toneel en zang 
5. Ondersteunende (dag)horeca:  koffiecorner, lunchroom, terras en restaurant  
6. Opwaardering slotfundamenten met bestrating en (tijdelijke) opbouw donjon 
7. Opwaardering slotpark met informatieve en visuele wandelroute 
8. Opwaardering tuin achter Hoeve Overslot 
9. Verbetering van de bereikbaarheid van het Slotkwartier (vanaf de randweg) 
10. Goede bewegwijzering naar en binnen het Slotkwartier 
11. Aansluiting op regionale fiets-, kano- en wandelroutes 
12. Overkoepelende website met agenda voor het gehele Slotkwartier 
13. Eén culturele evenementencoördinator voor het gehele Slotkwartier 
14. Eén culturele educatiecoördinator voor het gehele Slotkwartier 
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5a  CultuurHuys Egmont 
 
Als centrale spil van het vernieuwde Slotkwartier ziet de werkgroep een cultuurhuis op de plek van het schooltje, schoolplein en raadhuis, waar een groot 
aantal van bovenstaande functies in ondergebracht kunnen worden.  

Wat is een cultuurhuis? 
Een cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar tal van lokale activiteiten plaatsvinden. Kortom, een 
multifunctioneel gebouw waarin verschillende instellingen met elkaar samenwerken en gebruik maken van elkaars ruimte, expertise en vrijwilligers.  
 
In een cultuurhuis wonen meerdere samenwerkingspartners onder één dak. Samen ontwikkelen ze nieuwe ideeën, daarbij gebruik makend van elkaars sterke 
punten. Het resultaat: een creatief, verrassend aanbod voor het publiek in een vaak sfeervol gebouw. Het cultuurhuis is in opmars: niet alleen in Nederland, 
ook in bijvoorbeeld Duitsland, Spanje, Scandinavië en Angelsaksische landen verrijzen steeds meer van deze bruisende ontmoetingsplaatsen. In Nederland 
heeft de provincie Utrecht enige jaren geleden een belangrijke voortrekkersrol gespeeld bij de totstandkoming van 35 cultuurhuizen, verspreid over de hele 
provincie. Het cultuurhuis zoals de werkgroep voor ogen heeft, is dan ook gebaseerd op één van deze cultuurhuizen, namelijk het cultuurhuis in de Utrechtse 
gemeente Woudenberg (zie www.cultuurhuiswoudenberg.nl). 
 
Rijke historie centraal 
In het CultuurHuys Egmont staat de rijke geschiedenis van het Slotkwartier centraal: De Heren (en later Graven) van Egmont speelden vanuit hun grootste en 
schoonste burcht van Holland een zeer belangrijke rol bij de totstandkoming van Holland en, daaruit voortvloeiend, het staatkundig ontstaan van de 
Nederlanden. Door dit verhaal op een moderne doch laagdrempelige manier te vertellen en te visualiseren, wordt een onderbelicht en haast vergeten stuk 
Nederlandse geschiedenis weer nieuw leven ingeblazen en wordt een landelijke (door experts erkende) leemte opgevuld: Dit verhaal wordt namelijk nog 
nergens in Nederland verteld. 

Gebruikers CultuurHuys Egmont 
Bij de invulling van het cultuurhuis denken wij aan de volgende partijen: 

• Stichting Historisch Egmond 
Hoofdgebruiker en verantwoordelijk voor de historische expositie. Werkgroepen en particulieren kunnen hier hun onderzoek verrichten en 
bezoekers kunnen workshops volgen en  lezingen bezoeken. Leerlingen van de basisscholen en uit het voortgezet onderwijs kunnen rondleidingen 
krijgen en cultuureducatie genieten. Stichting Historisch Egmond wil graag de coördinerende rol in het Slotkwartier op zich nemen. 
 

• Bibliotheek Kennemerwaard 
Een kleinschalig servicepunt, volledig in lijn met de hedendaagse wensen van Kennemerwaard zelf en met de cultuurnota van de gemeente Bergen. 
Bibliotheken vormen zich om tot meer dan een uitleenplek en krijgen (vooral binnen de kleinere kernen) steeds meer een  ontmoetingsfunctie en een 
centrale plek in de informatievoorziening aan inwoners. Deze spilfunctie maakt de bibliotheek tot een aantrekkelijke samenwerkingspartij in een 
Cultuurhuis. De culturele activiteiten van Kennemerwaard passen volledig bij de overige activiteiten die wenselijk zijn in het Slotkwartier en alle 
partijen zullen enkel profijt hebben van elkaars aanwezigheid. Bibliotheek Kennemerwaard heeft aangegeven graag deel te willen nemen. 
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• Toeristisch informatiepunt 
Al dan niet onder de vlag van VVV / Holland boven Amsterdam, dient het Cultuurhuis voorzien te worden van een toeristisch informatiepunt. dat 
bezoekers bedient met informatie op het gebied van de vele culturele en cultuurhistorische bezienswaardigheden in onze gemeente en omliggende 
regio. Stichting Historisch Egmond is bereid deze taak op zich te nemen en d.m.v. haar vrijwilligers inwoners, toeristen en dagjesmensen te 
informeren. Al jaren verzamelt de stichting informatie over de bezienswaardigheden met bijbehorende openingstijden. Deze informatie is nu o.a. 
beschikbaar op haar website. De VVV is reeds enthousiast en heeft aangeboden de inrichting van het servicepunt te willen verzorgen. 
 

• De Huiswerkwinkel 
De Huiswerkwinkel biedt huiswerkbegeleiding aan middelbare scholieren in de Egmonden. Binnen een huiselijke setting zijn 
gestructureerde werkplekken gecreëerd. Een neutrale omgeving, tussen school en thuis, waar in rust, met dagelijkse regelmaat en met de 
aandacht die het nodig heeft, gewerkt kan worden aan al het schoolwerk. Huiswerkbegeleiding is voor iedereen! Van kinderen waarbij het 
even niet zo goed loopt op school, kinderen met dyslectie of een concentratieprobleem, tot kinderen die het gewoon prettig vinden om 
huiswerk te kunnen maken in een prachtige, rustige omgeving. De Huiswerkwinkel heeft reeds aangegeven graag gebruik te willen maken 
van de mogelijkheden die het cultuurhuis te bieden heeft. 
 

• Gemeente Bergen 
Een kleinschalig servicepunt van de gemeente Bergen, waarmee ambtenaren, raadsleden en het college dichter naar de bevolking toe komen. Met het 
oog op een mogelijk toekomstige BUCH-gemeente, zullen lokale servicepunten moeten worden ingericht. Ook kan het cultuurhuis dienst doen als 
representatieve ontvangstruimte op één van de meest bijzondere plekken in de gemeente Bergen. 
 

• Rode Kruis 
Het Rode Kruis kan gebruik maken van de multifunctionele ruimtes in het cultuurhuis voor haar oefeningen, bijeenkomsten en opleidingen, en van 
het schoolplein achter het schooltje als opslagruimte voor haar materialen. 
 

• EHBO 
De EHBO kan gebruik maken van de multifunctionele ruimtes in het Cultuurhuis voor haar oefeningen, bijeenkomsten en opleidingen, en van het 
schoolplein achter het schooltje als opslagruimte voor haar materialen. 
 

• Cinebergen 
Cinebergen heeft aangegeven haar activiteiten graag uit te willen breiden met o.a. een tweede filmzaal. Deelname als gebruiker van het cultuurhuis 
behoort wat ons betreft zeker tot de mogelijkheden. Een kleine filmzaal (in een multifunctionele ruimte) zou een aanwinst zijn voor het Slotkwartier 
en voor de Egmonden in het algemeen, waar het op dit moment aan een dergelijke faciliteit ontbreekt. Voor Cinebergen betekent dit een kans om een 
nieuw en groter publiek te bereiken. 
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• Overige organisaties 
Vanwege het multifunctionele karakter van de diverse ruimtes in het cultuurhuis, kunnen alle organisaties in het Slotkwartier hier, indien nodig, 
gebruik van maken. Voorts staat het cultuurhuis ter beschikking als repetitieruimte voor bijv. theater- toneel en muziekverenigingen. 
 

• HORECA 
Ondersteunende HORECA is nodig om de bezoekers en gebruikers van het cultuurhuis te voorzien van koffie/thee en eventueel een sandwich. Een 
bescheiden koffiecorner zou in dit geval voldoen, echter de toevoeging van een proeflokaal hoeft niet te worden uitgesloten. Met de toevoeging van 
een lunchroom kan worden voorzien in de vraag van o.a. passanten naar de Egmondse strand. 
 

• Shop 
In het Cultuurhuis past ook een kleine shop, waar allerhande Egmond-gerelateerde producten worden verkocht, zoals boeken, dvd’s, oude 
ansichtkaarten en de Egmondse vlag. 
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Cultuureducatie 
Belangrijk onderdeel van CultuurHuys Egmont is het geven van cultuureducatie. Te denken valt hierbij aan de volgende activiteiten: 

• Rondleidingen voor schoolklassen 
• Lezingen over tal van onderwerpen, dus niet noodzakelijk beperkt tot historie 
• Literaire bijeenkomsten 
• Workshops 
• Muziekonderwijs 
• Leestafel (kranten en tijdschriften) 

 
 

Bovenstaande is goed te combineren met de wensen van bijvoorbeeld Bibliotheek 
Kennemerwaard en met de activiteiten van cultuuronderwijsorganisaties als 
Stichting Tijdgeest, reeds actief in deze regio.  

Eén van de ideeën die in de komende jaren uitgevoerd gaat worden, is het 
schrijven en publiceren van een kinderboekenreeks, waarin vaste hoofdpersonen 
allerlei avonturen beleven in verschillende periodes van de lokale geschiedenis. In 
het Slotkwartier zullen deze hoofdpersonen een centrale plek innemen in de 
marketingcampagne en symbool staan voor ‘spannende kinderavonturen in het 
Slotkwartier’.  

Ook zullen zij een belangrijke rol spelen in een nog te ontwikkelen 
familiespeurtocht, die families met kinderen van 4 t/ m 8 jaar op speelse wijze iets 
leren over het kasteel en het Slotkwartier. Voor meer informatie, zie 
www.familiespeurtochten.nl voor voorbeelden hoe dit in de provincie Utrecht met 
steun van o.a. de Rabobank, op diverse plekken is gerealiseerd. 

 

 

Aanvullende dienstverlening 
Sommige diensten binnen een cultuurhuis vullen elkaar uitstekend aan. Scholen kunnen kunst- en cultuureducatie afnemen bij samenwerkende culturele 
instellingen. Zo geven zij hun leerlingen een breder aanbod. Ook kan een dienst door samenwerking op ruimere tijdstippen worden aangeboden. Gaat de 
gemeentebalie bijvoorbeeld ’s middags om drie uur dicht, dan kan men daarna terecht in de bibliotheek voor gemeentelijke informatie in de vorm van 
folders. Er is ook een meer uitgebreide dienstverlening denkbaar, waarbij de bibliotheek raadsstukken en bestemmingsplannen neerlegt of maquettes 
neerzet. Er bestaan zelfs voorbeelden waarbij de gemeente met samenwerkingspartners afspraken maakt over het verstrekken van gemeentelijke 
formulieren (aanvragen paspoort, rijbewijs aangifte van geboorte en huwelijk etc.). 
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Als organisaties onder één dak wonen, ontstaat de mogelijkheid ruimten te delen. Voor de hand ligt het gezamenlijk gebruik van een ontvangstruimte, 
toiletten en kopieerplekken. Maar er zijn meer mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan een cursusruimte die voor verschillende doeleinden kan worden 
gebruikt, kantoorruimte die flexibel inzetbaar is of vergaderruimte die door meerdere partijen wordt benut. 
 
 
Waarom samenwerken? 
Er zijn verschillende argumenten voor samenwerking in een cultuurhuis: er ontstaat een nieuwe uitstraling, de samenwerkingspartners kunnen overlap in 
dienstverlening voorkomen en elkaars diensten aanvullen, ze kunnen gezamenlijk gebruik maken van de ruimten en er zijn financiële voordelen mogelijk. 
 
In een cultuurhuis ontwikkelen de samenwerkingspartners samen een (jaar)programma van activiteiten. Daarbij maken ze gebruik van elkaars sterke 
punten. Klanten worden steeds kritischer en verwachten meer van de diensten en producten die ze afnemen. Door samen te werken, kunnen de 
samenwerkingspartners beter inspelen op wat de markt vraagt. Ook subsidieverstrekkers kijken vanuit een prestatiegedachte naar het aanbod van diensten 
en vinden een meerwaarde steeds belangrijker. Het resultaat van samenwerking in een cultuurhuis is een toegenomen creativiteit en daardoor een 
meerwaarde in de dienstverlening, grotere aantallen bezoekers en ontmoeting tussen mensen. 
 
 
De bibliotheek en het cultuurhuis 
De richtlijn voor basisbibliotheken noemt vijf kernfuncties voor bibliotheken: 
 

1. educatie en ontwikkeling, 
2. cultuur en kunst, 
3. lezen en literatuur, 
4. ontmoeting en debat, 
5. kennis- en informatievoorziening. 

 
Met het oog op deze functies kan de bibliotheek in een cultuurhuis (extra) bezoekers genereren, informatie verstrekken, een educatieve rol vervullen, (samen 
met anderen) inhoudelijke activiteiten opzetten, dienst doen als ontmoetingsplaats en ruimte en faciliteiten beschikbaar stellen. 
 

‘Organisaties krijgen een meerwaarde wanneer ze geïntegreerd gaan werken. Ze motiveren elkaar zo om breder te kijken en nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Een 
bibliotheek speelt daarbij een centrale rol. Allereerst omdat een bibliotheek laagdrempelig is en dus gemakkelijk bezoekers trekt. Maar ook omdat bibliotheken toch al 
samenwerken met veel partners, bijvoorbeeld stichtingen welzijn, scholen en kinderopvang. Een bezoeker komt naar een bibliotheek met een informatievraag. Die vraag 
kan op allerlei manieren beantwoord worden. Daarom pleit ik ook altijd voor één balie waarvan alle partners gebruik kunnen maken. Ik zie in een Cultuurhuis alleen maar 
voordelen. Natuurlijk vraagt het een flinke investering, maar dat geldt voor elke relatie. Organisaties moeten voordat ze in een gebouw trekken veel met elkaar bespreken 
en op elkaar afstemmen. Wat willen ze samen doen, wat bieden ze, en wat verwachten ze van elkaar? Met die stevige basis wordt elk cultuurhuis een succes.’  
 
Mariet Wolterbeek, directeur Regiobibliotheek Zuid-Oost Utrecht in Samenwerken onder één dak - Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis, 
een publicatie van de provincie Utrecht. 
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5b  Museumhoeve Overslot 
 
In het nieuwe Slotkwartier zet Stichting Hafre Productions haar activiteiten voort in 
de oude hoeve Overslot. De ANWB schreef in het blad OP PAD over Hoeve Overslot: 
“Het tegenover het slot gelegen museumhoeve Overslot is een uitje met een stip! Op de 
zomerzondagmiddagen extra leuk tijdens de jazz jamsessies.” Het pand dient middels een 
aantal aanpassingen echter geschikt te worden gemaakt voor een jaarrond 
programmering van activiteiten.  

 

In het vierkant van de hoeve kan de bezoeker hedendaagse kunst bekijken. Ook is er een permanente expositie over de Egmondse School, de verzameling 
kunstschilders, die tussen 1884 en 1905 werkzaam waren in en rond het Slotkwartier. Centrale figuren binnen de kolonie waren de Amerikaan George 
Hitchcock, die hier zijn "Art Summer School" startte, en zijn vroegere studievriend Gari Melchers. Een bont gezelschap kwam jaarlijks vanuit alle 
windstreken van de wereld om in Egmond te schilderen bij Hitchcock’s Art Summer School. Onder hen inmiddels wereldberoemde namen als Florence Kate 
Upton, Tamine Tadama-Groeneveld, Fokko Tadama, Paulus Adriaan Gildemeester, Alice Blair Ring, Hans Hermann, Heinrich Petersen-Angeln, Letta Crapo 
Smith en Karl Anderson. 

In deze ruimte bevindt zich ook het kleinkunstpodium, een centraal punt in de culturele activiteiten van museumhoeve Overslot. Hier vinden wekelijks 
optredens plaats, in het weekend van 14:00 uur tot 18:00 uur. Tot slot bevindt ook de ondersteunende HORECA zich in dit deel van de hoeve. Bezoekers van de 
hoeve kunnen hier een kopje koffie, kopje thee of een drankje nuttigen. 

Het woonhuis van de hoeve is ingericht als boeken- en platenantiquariaat en bevat verder een voor Nederland uniek schelpenmuseum, ingericht met een 
kostbare en zeer uitgebreide particuliere collectie schelpen. Bovendien is hier een kleine, maar voor de regio unieke, tentoonstelling etnografica 
gerealiseerd. De bovenverdieping is in gebruik als atelier ruimte. 

De voormalige stal is momenteel een sfeervolle museale ruimte waar kwalitatief hoogwaardige antiquiteiten, naturalia en etnografie word getoond. 

Achtertuin 
Voor de achtertuin van de hoeve, deels in bezit maar geheel in beheer van de familie Groot, kunnen verschillende ideeën worden uitgewerkt. Zo kan er een 
theetuin of pluktuin en een terras worden gerealiseerd, maar ook kan het terrein geschikt worden gemaakt voor alternatieve overnachtingsmogelijkheden. 
Stichting Hafre Productions denkt bijvoorbeeld aan het plaatsen van middeleeuwse tenten. 

Straatkant 
Aan de voorzijde van de hoeve, bij het borstbeeld van schilder George Hitchcock, kan een klein terrasje het nu nog wat saaie straatbeeld al behoorlijk 
opvrolijken. Een oplaadpunt voor E-bikes is hier mogelijk. Het plaatsen van een aantal robuuste picknicktafels in de grasstrook voor de hoeve maakt het 
gebied gezelliger en bruikbaarder. Deze tafels kunnen tevens gebruikt worden voor een gezellige brocante-, bio- en kunstmarkt, wekelijks georganiseerd 
door Stichting Hafre Productions. 
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5c  Galerie de Kapberg 
 
Stichting Galerie de Kapberg zet haar activiteiten voort in de oude Kapberg en 
breidt deze activiteiten uit, mede in samenwerking met de overige 
organisaties. 

Onder de noemer “Kapberg-lab” ontwikkelt De Kapberg het concept “Artist 
in Residence”. De galerie biedt hedendaagse kunstenaars de mogelijkheid in 
het pand werkzaam te zijn. Publiek toegankelijk om het werkproces te kunnen 
volgen. Een eerste opzet hiervan vindt plaats in januari 2016. Het Kapberg-Lab 
biedt prachtige mogelijkheden om het heden met de cultuur van het verleden  
(cultureel erfgoed) te verbinden door de uitgenodigde kunstenaars een 
historisch cultuurthema te laten uitwerken, i.s.m. de Slotkapel en/of 
Historisch Egmond. Ook educatieve activiteiten worden hieraan verbonden.  

 

 
Het digitale wandelproject de HOEVERTURE, in 2014 ontwikkeld en uitgevoerd door  Elly Baltus i.s.m. de galerie, is een aansprekend  voorbeeld hoe door  
samenwerking tussen allerlei partijen in het Slotkwartier een uniek project is gerealiseerd. Met je smartphone als gids maak je met de Hoeverture-app een 
wandeling door het historische Slotkwartier.  

    
Om ook in de wintermaanden (januari, februari) het pand intensiever te gebruiken wordt het concept “Kapberg Winter Academie” ontwikkeld. De galerie 
komt met een interessant workshopaanbod, waarin allerlei beeldende activiteiten plaats vinden voor zowel beginners en gevorderden. De workshops worden 
door professionele docenten gegeven. Het onderscheidend karakter met ander vergelijkbaar aanbod is dat de Egmondse cultuurhistorie van het Slotkwartier  
inspiratiebron wordt voor docenten en deelnemers.            

   
De galerie organiseert voor  haar “Vrienden van de Kapberg” incidenteel een filmvertoning over kunstenaars(stromingen), die een relatie hebben  met het 
geëxposeerde werk in de galerie. De beschikbare ruimte in de galerie is te beperkt om grote groepen te ontvangen. I.s.m. het toekomstig cultuurhuis en/of 
museumhoeve Overslot wil de galerie dit filmaanbod verder ontwikkelen tot een structureel hedendaags  kunstzinnig filmaanbod (de zogenaamde artfilm).  

     
De galerie organiseert incidenteel lezingen in verband met de exposities. De galerie wil deze activiteiten (passend binnen het thema “verleden is het 
toekomstige heden”) i.s.m. de andere cultuurorganisaties verder uitwerken en een structureel karakter  geven.   

 
Naast het organiseren van beeldende kunst “aan de muur en op de sokkel” wil de galerie meer aandacht gaan besteden aan hedendaagse kunstvormen zoals 
performances en installaties, film en video. Realisatie hiervan is voor een deel afhankelijk van geschikte ruimtes, dus samenwerking met de overige 
organisaties is hierbij van groot belang.  
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5d  De Slotkapel 
 
Ook in het oudste pand van de Egmonden zullen de huidige activiteiten worden voortgezet. Historische rondleidingen worden hier binnen gehouden door 
lokaal historicus Jos Hof, waarbij ook museumhoeve Overslot, de historische expositie in het toekomstig cultuurhuis en de Slotfundamenten zullen worden 
betrokken.  
 
De unieke sfeer en akoestiek van de kapel heeft al eerder prachtige concerten opgeleverd, zoals bijvoorbeeld de Holland Music Sessions. Er wordt naar 
gestreefd dit ook in de toekomst te blijven doen. Tevens zal de Slotkapel beschikbaar blijven voor speciale bijeenkomsten waarbij een unieke ambiance een 
meerwaarde is. Te denken valt hierbij aan lezingen, presentaties, prijsuitreikingen en andere culturele manifestaties. Rouw- en trouw evenementen zullen in 
de Slotkapel blijven plaatsvinden. 
 
 

5e  Het Slotpark 

 
Het Slotpark dient duidelijker bij het Slotkwartier te worden 
betrokken cq. hieraan onlosmakelijk te worden verbonden. Goede 
bewegwijzering naar en in het Slotkwartier is hierbij essentieel. Het 
park verdient een opknapbeurt en de toevoeging van kunst in het 
park is een interessante optie.  
 
De bosschages langs de wandelpaden rondom de slotgracht, kunnen 
worden voorzien van enkele prachtige informatiepanelen, waarop 
bezoekers de beroemde tekeningen van Roelant Roghman kunnen 
aanschouwen. Roghman tekende in 1645 de ruïnes van het kasteel 
vanuit verschillende hoeken. Door deze tekeningen, waarvan de 
originelen zich in het Rijksmuseum en in het Teylersmuseum 
bevinden, op vandalismebestendige panelen, op de juiste plaats in 
het park te plaatsen, kan de bezoeker vanuit diverse hoeken zien hoe 
de ruïne er ooit bij lag. Dit zal de historische beleving enorm 
verhogen en het gebied aantrekkelijker maken voor zowel bewoners 
als bezoekers. 

 

 De ruïne van het Slot op den Hoef, getekend door Roelant Roghman (1645) 
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5f  De Slotfundamenten 

Kasteelruïnes en –terreinen zijn boodschappers uit ons verleden. Door hun lange historie, vaak in combinatie met een intrigerende verschijningsvorm, 
bepalen zij in sterke mate de identiteit van hun omgeving. De maatschappelijke aandacht voor dit erfgoed groeit en daarmee de wens om het voor iedereen 
beleefbaar te maken. 

“De ruïne van het kasteel van Egmond is onlosmakelijk verbonden met het omringende landschap met daarin waterpartijen, voormalige grachten en de nog 
bestaande slotkapel. Het terrein vertelt het verhaal van de bouw en gebruiksgeschiedenis van dit type complex. De omgeving is afgestemd op de aanwezigheid van 
het kasteel. Deze verbondenheid van de ruïne met de omgeving en de aanwezigheid van grachten, dienstgebouwen, kapel en park verhoogt de ensemblewaarde.”  
 
– uit Een toekomst voor kasteelruïnes door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 

De fundamenten van het oude Kasteel Egmont, of het Slot op den Hoef, worden nu slechts bezocht door een enkele wandelaar die er zijn / haar hond uitlaat, 
sportvissers en (hang)jeugd. De aanleg van de nieuwe brug aan de Slotwegzijde heeft reeds een positieve uitwerking op de bereikbaarheid van de 
fundamenten, echter bevindt de noodzakelijke ondersteunende informatie zich momenteel op een te grote afstand (in de zuidoostelijke hoek van de gracht), 
waardoor de belevingswaarde sterk gereduceerd wordt. 

De familie Egmont en hun kasteel (het familie-stamslot) zijn slechts zeer beperkt bekend doch minstens zo belangrijk zo niet belangrijker dan de welbekende 
Floris V en zijn Muiderslot. Ook het feit dat de voorvaderen van onze huidige koning uit het geslacht Egmont stammen is nauwelijks bekend. Het onder de 
aandacht brengen van (de betekenis van) de slotfundamenten is dus van eminent belang en absolute noodzaak als onderdeel van het ontwikkelen van het 
Slotkwartier. 

Wij constateren dus dat van de cultuurhistorische en omgevingswaarde nauwelijks gebruikt wordt gemaakt. Bezoekers kunnen geen enkele informatie aan de 
huidige situatie van de fundamenten ontlenen en de betekenis van de fundamenten wordt derhalve ook niet duidelijk. Ons plan bestaat er dan ook uit de 
fundamenten integraal bij alle activiteiten te betrekken, de aantrekkingskracht en herkenning van de fundamenten te bevorderen en het gebruik van de 
fundamenten middels cultuurhistorische uitingen te stimuleren. Dit willen wij doen op de volgende manieren: 

1. Inrichten van de fundamenten 
De fundamenten zouden bij voorbaat geschikt, ingericht en goedgekeurd moeten worden voor kleine, lokale evenementen, zodat organisaties die hier 
gebruik van willen maken geen problemen ondervinden bij het indienen van een vergunningaanvraag. Te denken valt aan openluchtconcerten en 
filmvertoningen. Momenteel kan er echter weinig tot niets worden georganiseerd, vanwege het ontbreken van een tweede (nood)uitgang. Het 
terugbrengen (en desnoods tijdelijk afsluiten) van de originele toegangsbrug aan de slotpark-zijde is daarom een pré.  Het bestemmingsplan voorziet 
hier nog steeds in. 
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2. Bestraten van de fundamenten 
Om geïnteresseerden en bezoekers een goed inzicht te 
verschaffen in de betekenis van de fundamenten willen 
wij deze met stenen in diverse formaten en kleuren 
bestraten. De toenmalige functies van de ruimten en 
vertrekken binnen de muren zouden als volgt duidelijk 
kunnen worden gemaakt: 

• Grafelijke vertrekken : zwarte plavuis (vierkant) 
• Ridderzaal : rode plavuis (ruit) 
• Pleinen : rode klinker 
• Personeelsruimten : gele klinker 
• Poortgebouw : leisteen 
• Keuken : groene (geglazuurde) plavuis 
• Sekreten (toiletten) : bruine klinker 

Op zorgvuldig gekozen locaties worden, ter 
ondersteuning van looproute en richting, genummerde 
informatietegels op de grond geplaatst, die gegevens 
bevatten over functie, bouwperiode etc. van de 
betreffende locatie.  
 
Ook kan gedacht worden aan het toevoegen van een 
gereguleerde stookplaats op de plaats van de vroegere 
keuken, dus in historische context. Nu worden er 
geregeld kampvuren ontstoken op diverse plekken, en 
dat is niet wenselijk.  

 

 

 
 
 
 
 
 

19



3. Tijdelijk opbouwen van de donjon 
Om inzicht te geven in de enorme afmetingen van het slot wordt de 
donjon middels steigermateriaal tijdelijk weer opgebouwd. De Egmondse 
donjon had een grondoppervlak van ca. 8,5m x 8,5m en een hoogte van 28 
meter. Het geheel kan worden omhangen met doek (gelijk bij grote 
bouwprojecten) waarop de buitenzijde van de donjon is afgebeeld. Deze 
toren is tegen betaling te beklimmen, zodat men zich boven kan 
realiseren hoe dit machtige kasteel de omgeving beheerste (zicht op 
Alkmaar en de voormalige Egmonder- en Bergermeer in het oosten, op de 
abdij in het zuiden, de zee in het westen). In de donkere uren zal deze 
toren op spannende wijze worden aangelicht.  
 
Elders is dit idee reeds succesvol uitgevoerd. De viering van “Nijmegen 
2000 jaar” in 2005, bleek dé gelegenheid om de plannen tot een 
reconstructie van de donjon aldaar tijdelijk te realiseren. Met behulp van 
een uitgekiend fundament, kilometers steigerpalen bekleed met fotodoek 
waarop de contouren van de ramen, kantelen en metselwerk geprint zijn, 
bleek tijdelijke herbouw van de donjon mogelijk. Het NVOB Cultuurfonds 
verklaarde zich bereid de reconstructie te bouwen. Uiteindelijk bezochten 
tienduizenden mensen dit majestueuze uitkijkpunt in de periode tussen 
juli 2005 tot oktober 2006. Er zijn inmiddels contacten gelegd met mensen 
die nauw betrokken zijn geweest bij het project in Nijmegen. Door gebruik 
te maken van reeds bestaande expertise moet het mogelijk zijn dit ook op 
de slotfundamenten tijdelijk te realiseren. 
 

4. Lichtpresentatie 

In de huidige tijd is het middels technische hulpmiddelen zeer goed 
mogelijk de contouren van het kasteel op andere wijze te laten zien. Het 
kasteel zou bijvoorbeeld met laser worden “opgebouwd” en zelfs de 
bewoners kunnen “tot leven” worden gebracht, middels virtual reality of 
augmented reality. Realisatie van dit onderdeel zal naar verwachting veel 
belangstelling wekken, dus het voornemen bestaat deze mogelijkheid 
serieus te onderzoeken. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

De tijdelijk opgebouwde donjon te Nijmegen (2005) 
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5g  Hoekwoning Weg naar de Oude Veert 
 
De werkgroep ziet geen toegevoegde waarde in aanhouden van de hoekwoning en/of het betrekken van de woning bij de planvorming en acht het niet 
bezwaarlijk dat deze verkocht wordt, mits dit de planvorming in het Slotkwartier niet dwarsboomt. De huidige huurder, Bas van Nieuwburg, heeft er 
momenteel een klein atlier aan huis en voortzetting hiervan zou prima aansluiten op de overige culturele activiteiten in het Slotkwartier. 
 

5e  Terrein v/h Willem Dekker 

De werkgroep, met uitzondering van Stichting Hafre Productions, stelt dat het nu braakliggende terrein ten oosten van de Slotfundamenten bij voorkeur 
conform het huidige bestemmingsplan gebruikt zou moeten worden of bij het park zou moeten worden getrokken. De eventuele komst van een bierbrouwerij 
aldaar (industrieklasse III) is niet wenselijk in verband met het ontbreken van een historische context en de vercommercialisering van deze unieke locatie. 
Het commerciële merk Sancti Adalberti hoort in de ogen van de werkgroep niet de overhand te krijgen op het cultuurhistorische merk Slotkwartier en het 
brouwproces hoort thuis op het even verderop gelegen bedrijventerrein. De bierproeverij zou wel een dienende rol in het Slotkwartier kunnen spelen en zou 
om die reden bijvoorbeeld als ondersteunende horeca gerealiseerd kunnen worden in het cultuurhuis, waarmee een soort literair café zou kunnen ontstaan.  

Stichting Hafre Productions ziet op het stuk grond ook mogelijkheden voor een kwalitatief goede uitstalling in de stijl van Boerderij Nieuwe Westert 
(Egmond-Binnen), het Ruiterhuis of Johanna’s Hof (beide in Bakkum). Eventueel voorzien van een kleine kinderboerderij, zou deze uitstalling een 
publiekstrekker kunnen worden en het Slotkwartier aantrekkelijk maken voor bezoekers. Ook de bierproeverij zou in dit concept kunnen passen. 

5f  Eerste Hofweide 
 
De Eerste Hofweide (destijds bij het kasteel behorend land) gelegen tussen Weg 
naar de oude Veert, Slotweg, Kalkovensweg en Lamoraalweg zou – in overleg met 
de huidige eigenaar – bij het geheel betrokken kunnen worden door het naar 
middeleeuws voorbeeld te laten begrazen door een middeleeuws koeienras 
(bijvoorbeeld de Witrik). 
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6  Marketing en P.R. 
 

Wanneer er straks meer te beleven valt, wordt het zaak om het Slotkwartier beter onder de aandacht te brengen van een breder publiek. Schoolklassen 
worden uitgenodigd voor een excursie naar het Slotkwartier, waar zij kennis kunnen nemen van kunst, cultuur en historie.  

Er moet aangehaakt worden op reeds bestaande recreatieve wandel- en fietsroutes en nieuwe, aanvullende routes moeten worden gezocht. De organisaties en 
ondernemers binnen het Slotkwartier zouden zich gezamenlijk moeten presenteren d.m.v. een overkoepelende website en foldermateriaal. Ook zullen 
bestaande activiteiten op elkaar afgestemd dienen te worden en nieuwe, gezamenlijke activiteiten als de Egmondse Kunst en Cultuurdagen uitgevoerd 
moeten worden. Door de namen Slotkwartier en Egmond te koppelen aan de slogan “Bakermat van Holland” hebben we een ijzersterk merk in handen. Een merk 
dat niet alleen lokaal en regionaal, maar ook nationaal en internationaal aan zal spreken. Een uitgekiende marketingcampagne zal worden opgezet, waarbij 
Egmond als oorsprong van ons huidig Koninkrijk centraal zal staan.  
 

 
Voor deze zaken, de marketing, P.R. en communicatie, dient één content manager & 
activiteiten coördinator te worden aangesteld, die verantwoordelijk is voor de 
afstemming van alle berichtgeving, waarbij men kan denken aan het volgende: 

• Meertalige, informatieve folders, voor lokale en regionale verspreiding bij 
culturele en toeristische instellingen 

• Informatieve artikelen in lokale, toeristische bladen en kranten 
• Een overkoepelende website www.slotkwartier.nl , waarop o.a. de diverse 

activiteiten en openingstijden worden getoond van alle zich in het Slotkwartier 
bevindende instellingen. Ook zouden hier webcambeelden getoond kunnen 
worden vanuit het Slotkwartier. 

• Berichtgeving over exposities en openstellingen via social media 
• Persberichten naar landelijke, culturele en cultuurhistorische tijdschriften 
• Persberichten naar zowel regionale als landelijke dagbladen 
• Reclamecampagnes gericht op toerisme uit binnen- en buitenland 
• Oprichting van een toeristisch samenwerkingsverband tussen de belangrijkste 

kastelen in de geschiedenis van Holland. 
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7  Conclusie 
 

De werkgroep denkt met dit plan het unieke, historische Slotkwartier voor de toekomst te kunnen behouden voor de gemeenschap en op gepaste wijze te 
laten bruisen van activiteiten. Een aantrekkelijk gebied, bol van cultuur en historie, voor zowel de bewoners als voor bezoekers vanuit de regio. 
 
De basis van dit plan wordt gevormd door de gedachten en ideeën welke al jarenlang leven bij bewoners, gebruikers en tal van organisaties in en rond het 
Slotkwartier. Het is verheugend te constateren dat veel van de speerpunten van dit plan zeer wel overeenkomen met de visie van onze gemeente zoals 
neergelegd in de beleidsnota kunst en cultuur 2016 – 2019. De in het plan verweven speerpunten zijn: 

Speerpunten: 

• vernieuwing, uitbreiding en onderlinge versterking van het culturele aanbod in de gemeente Bergen 
• het naast Kranenburgh in de markt plaatsen van het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef (spreiding en diversificatie van het aanbod), zulks op 

regionaal, nationaal en internationaal niveau (marketing) 
• bewoners en vrijwilligers worden participant 
• het op locatie zichtbaar maken van de cultuurhistorie 
• creatie van toeristisch aanbod en de daarmee samenhangende economische impuls 
• educatie (bibliotheekfunctie, scholen, lezingen) voor jongeren en ouderen 
• plaats van maatschappelijke ontmoeting, ondersteuning en verbondenheid 

Kernwoorden 

• Door en voor onze inwoners 
• Voor bezoekers, toeristen 
• Uitbreiding en versterking van het cultureel aanbod 
• Educatie 
• Maatschappelijk brandpunt 
• Versterking economie 

 
Stappenplan en tijdlijn  
Het plan kan snel worden opgestart en in diverse fasen worden uitgevoerd waarbij de voorafgaande fase dienstbaar is aan de daaropvolgende fase. 
Door de aantrekkelijkheid van het park en de fundamenten te verhogen, hebben bezoekers een middel om de historie te beleven. Het beklimmen van de 
donjon (tegen betaling) kan inkomsten genereren, waar weer nieuwe vervolgprojecten mee kunnen worden gefinancierd.  
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Het zal minimaal enkele jaren in beslag nemen voordat de ambities van de werkgroep werkelijkheid zijn geworden. De afronding van de inrichting van het 
CultuurHuys Egmont zou in 2022 gereed moeten zijn, exact 1100 jaar na het – in Egmond – ontstaan van het Graafschap Holland. Het jaar 2023 zou 
streefdatum moeten zijn waarop het gehele project voltooid zou moeten zijn, exact 450 jaar na de verwoesting van het kasteel. 
 
FASE 1 (2016): 
Wat is er op de korte termijn al mogelijk om de aandacht op het Slotkwartier te vestigen? Op dit moment valt te denken aan: 
 

• Bereikbaarheid  
Allereerst zou de bereikbaarheid van het Slotkwartier verbeterd moeten worden door het laatste stuk van de Slotweg, tussen de Weg Naar De Oude 
Veert en de Kalkovensweg weer een twee-richtingsweg te maken.  

• Bewegwijzering 
Het Slotkwartier moet d.m.v. passende bewegwijzering duidelijk aangegeven staan en ook binnen het Slotkwartier moeten de diverse panden 
aangewezen worden. Ook het Slotpark moet duidelijk aangegeven staan. 

• Aansluiting zoeken op bestaande en nieuwe routes.  
Bijvoorbeeld aanhaken op de landelijke fietsroute LF1, en er is een fietsroute in de maak die Egmond met Heerhugowaard verbindt. Ook de route 
tussen de kastelen van Holland kan tot stand worden gebracht. 

• Aanstellen PR / evenementen coördinator 
Door direct iemand aan te stellen als PR / evenementen coördinator, kan worden begonnen met de marketing van het Slotkwartier. Het Slotkwartier 
en Egmond, als Bakermat van Holland, moet op de kaart worden gezet d.m.v. een gezamenlijke website en een slimme marketingcampagne.  

• Opslag HIC  gebouw ontruimen.  
In het raadhuisje en het oostelijk gelegen klaslokaal vindt op dit moment opslag plaats van de musicalverenigingen Horizon en Flierefluiters, en de 
Salsaclub Samba Salad. Door deze ruimtes alvast vrij te spelen, wordt het gebouw gereed gemaakt voor een nieuwe functie als CultuurHuys Egmont en 
kan begonnen worden met het inrichten van de expositieruimte. 

• Oplaadpunt voor E-Bikes 
Langs de stal van museumhoeve Overslot zouden fietsen gestald kunnen worden bij een oplaadpunt voor E-Bikes, terwijl bezoekers het Slotkwartier 
bekijken. 
 

• Picknicktafels en terras 
In het plantsoen evenwijdig aan Hoeve Overslot zouden een aantal robuuste picknicktafels geplaatst kunnen worden, die met een kleine aanpassing 
als marktkraam voor bijv. de zaterdag dienst kunnen doen wekelijkse bio, kunst & brocante markt. Ook zou hier reeds een klein terras kunnen 
worden gemaakt.  
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FASE 2 (2016-2017):   
Opknappen en opwaarderen van de omgeving (Slotpark en Slotfundamenten) 
 
FASE 3 (gereed 2022/2023):   
Realisatie CultuurHuys Egmont en voor jaarrond activiteiten geschikt maken museumhoeve Overslot. Alle benodigde vergunningen dienen te worden 
verstrekt, waardoor een exploitabel geheel ontstaat. 

 

 

 

“Een nieuwe kans voor het Slotkwartier” 

Werkgroep Slotkwartier – januari 2016 
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