
Verslag Verenigde Vergadering Oer-IJ initiatief  

 

Datum: 15 september 2022  

Tijd: 20.00 - 22.00 uur  

Locatie: Stichting Citymarketing Velsen, Helmstraat 9 te IJmuiden.  

  

Op 15 september is de tweede Verenigde Vergadering van het  Oer-IJ initiatief van 2022 

gehouden. We zijn dit keer te gast geweest bij Citymarketing Velsen.  

 

Evert Vermeer stond als voorzitter van Stichting Oer-IJ stil bij het alom betreurde overlijden 

van Lia Vriend, een van de initiatiefnemers van onze stichting. Ook secretaris Jos Teeuwisse 

haalde herinneringen op aan de bijzondere samenwerking en benoemde de enorme kennis 

over het gebied die ze al die jaren heeft ingebracht en gedeeld met zoveel mensen.    

 

Bij afwezigheid van de gastheer Friso Huizinga, citymarketeer voor de gemeente Velsen, 

vertelde Jos Teeuwisse iets meer over de doelstelling van deze organisatie die zich vooral 

bezighoudt met stadspromotie en netwerken. Bij de laatste activiteiten gaat het ook om 

verbinding leggen met andere organisaties in de regio die sociaal maatschappelijk of 

cultuurhistorisch actief zijn. Stichting Oer-IJ wordt als zodanig beschouwd.  

 

Jos Teeuwisse noemde het Icoonproject Romeinse Tijd een goed voorbeeld van een 

onderwerp waar we iets voor elkaar kunnen betekenen. Met oud-wethouder van Velsen 

Hans Romeyn als vertegenwoordiger van Stichting Oer-IJ proberen we in Velsen partijen bij 

elkaar te brengen om de historisch gezien zo belangrijke aanwezigheid van de Romeinen 

hier blijvend te markeren in het landschap. Samen kunnen we daar vorm aan geven. 

Stichting Oer-IJ is daarbij de aanjager, anderen mogen dan de plannen uitvoeren. 

 

Een ander mooi concreet resultaat van onze betrokkenheid bij deze regio en dit onderwerp 

is het bedenken en realiseren van twee wandelroutes langs de locaties waar de Romeinse 

havenforten hebben gelegen. Hier trekken de Archeologische Werkgroep Velsen, 

Historische kring Velsen, gemeente Velsen, Recreatie Noord-Holland en Stichting Oer-IJ 

samen op. De presentatie is half oktober, zo vertelde Jos Teeuwisse. 

 

Samenwerking met overheden, andere cultuurhistorische organisaties in de regio en 

recreatieondernemers in de buurt is ook een kenmerk van het plan om in een bestaande 

houtdroogloods op het Erfgoedpark De Hoop een infopunt in te richten, waar met een 

museale presentatie aandacht zal zijn voor twee onderwerpen; de geschiedenis van het 

Oer-IJ landschap en het belang van de uitvinding van de houtzaagmolen rond 1600 door 



Cornelis Corneliszoon van Uitgeest. Léon Klein Schiphorst, die dit project namens ons 

begeleidt, lichtte de aanpak toe en liet met een korte documentaire van Mart Pot zien wat 

het houtzagen op windkracht betekende voor de economische ontwikkeling van ons land. 

 

Jan Hormann, namens onze stichting betrokken bij het Educatieproject Schulpvaart, gaf een 

presentatie over de stand van zaken rond dit initiatief, waaraan al jaren door een grote 

groep vrijwilligers wordt gewerkt. Het lespakket is nagenoeg klaar en inmiddels worden 

opzet en uitwerking op een school uitgeprobeerd. Ook hier wordt samengewerkt met 

anderen, zoals historische verenigingen, het onderwijs en Stichting Kist. Jan Hormann liet 

een drone-filmpje zien dat door Peter Valkering van de Schulpvaart is gemaakt. Het 

lespakket is straks voor iedereen beschikbaar en kan dan worden gevonden in het 

onderdeel Educatie van onze website. 

 

Kees de Vré, journalist en econoom, legt de laatste hand aan het Kennisdocument 

Cultuurhistorie in het Oer-IJ gebied.  Het rapport moet een informatiebron zijn voor 

anderen die zich al dan niet beroepsmatig met de inrichting van het landschap bezighouden. 

Eerder publiceerden we al de Kennisdocumenten Aardkundige Waarden en Natuur.  Als 

afsluiting van de reeks volgt nog het Kennisdocument Economie. De publicaties 

inventariseren, beschrijven, trekken conclusies en doen aanbevelingen. Kees de Vré ging in 

zijn presentatie vooral in de invloed van de mens op zijn omgeving en zoomde daarbij in op 

het Oer-IJ gebied, dat altijd in verandering is. Zijn notitie geeft concreet aan hoe dat met 

aandacht en respect voor de cultuurhistorie in de toekomst kan of moet gebeuren. 

 

Voorzitter Evert Vermeer memoreerde bij zijn afsluiting van de bijeenkomst het feit dat 

Stichting Oer-IJ in 2023 tien jaar bestaat. Een mooi moment om op een bijzondere manier 

stil te staan bij wat we hebben bereikt en nog belangrijker hoe we de toekomst willen 

ingaan. Hij deed een oproep aan de vergadering met suggesties voor zo’n jubileumactiviteit 

te komen. 
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