
STICHTING OER-IJ                                                                           JAARVERSLAG 2022 

INLEIDING                                                                                                                                                       

In het vorige jaarverslag maakten wij melding van het feit dat Lia Vriend zich 

door ernstige ziekte moest terugtrekken uit de Oer-IJ organisatie.  Dit 

verslagjaar moeten we helaas melding maken van haar overlijden. Wat zullen 

wij haar enthousiasme en vakkennis missen! Gidsenwerk; wandel- en 

fietsroutes ; lezingen; educatieve projecten; kennisdocument en 

meer…..daarmee blijft ze in ons midden. Er wordt gewerkt aan een blijvende 

herinnering aan Lia. 

Na een jaar met beperkte fysieke contacten door de coronacrisis konden we dit 

jaar gelukkig weer “gewoon” bij elkaar komen met bestuur en Verenigde 

Vergadering. Na afronding van de “gesubsidieerde Projecten” eind 2021                     

(Atlas; Icoonprojecten; Oer-IJ taal; Educatie, website)  werd 2022 gekenmerkt 

door de “kennisdocumenten”, waarover verderop meer. 

BESTUUR                                                                                                                                                      

De bestuurssamenstelling was in 2022 ongewijzigd: 

Evert Vermeer                voorzitter                                                                                                          

Jos Teeuwisse                 secretaris                                                                                                            

Sjakel van Wesemael    penningmeester                                                                                                                                 

Rik Duijn                          bestuurslid                                                                                                       

Léon Klein Schiphorst   bestuurslid                                                                                                       

Hugo Snabilie                 bestuurslid                                                                                                       

Hans van Weenen         bestuurslid  

Het bestuur werd ook dit jaar bijgestaan door Renée Gelauff die naast de 

verslaglegging ook breder ondersteunde. De solide financiële administratie 

door Lukas Steenbrink gaf het bestuur weer een “veilig” gevoel.                                                

Het bestuur kwam in 2022 zeven maal bijeen, meestal in de huisvesting van de 

Werkgroep Oud  Castricum. Ook nu weer was er veel overleg in kleiner verband   

en met partner-organisaties. Nu ,na tien jaar ,hebben enkele bestuursleden  

aangegeven te willen “minderen” en zijn we actief op zoek naar nieuwe 

bestuurders.  

De Verenigde Vergadering  ( een kerngroep van actief betrokkenen van zo’n 40 

mensen) kwam twee maal bijeen. Op 22 maart in de Hoep, waarbij van 

gedachten werd gewisseld over “de toekomst”. Op 15 September kwamen we 

bijeen in de locatie van de Stichting Citymarketing Velsen en werd aandacht 



besteed aan het Icoonproject Romeinse Tijd ( Jos Teeuwisse); het 

informatiepunt in de houtdroogloods op het Erfgoedpark De Hoop ( Léon Klein 

Schiphorst); het educatieve project Schulpvaart ( Jan Hormann) en het 

Kennisdocument Cultuurhistorie ( Kees de Vré). Ook werd het dronefilmpje 

Schulpvaart van Peter Valkering van Oud Limmen getoond. 

DOELSTELLING EN MISSIE                                                                                                                    

De eerder geformuleerde doelstelling en missie blijven onverkort van kracht. 

De opbrengst van het gesprek  op de Verenigde   Vergadering van 15 maart is 

verwerkt in een aangescherpte notitie. Actueel blijft de vraag  wat wij met alle 

verzamelde informatie  nog meer kunnen doen om de waarden van het Oer-IJ 

gebied in het gemeentelijke – en provinciale beleid opgenomen te laten 

worden 

ICOONPROJECTEN                                                                                                                                

Nadat vorig jaar in het kader van het jaar: “Ode aan het Landschap” rondom de 

Icoonprojecten wandelingen met toelichting zijn aangeboden, is dit jaar 

aandacht besteed aan een mogelijke uitwerking van de concepten voor de 

Icoonprojecten.                                                                                                                                    

Hans Romeyn heeft zich ingespannen om partijen rond het project Romeinse 

Tijd bijeen te brengen om gezamenlijk te zoeken naar manieren om die 

geschiedenis meer levend te krijgen. Wel is er dit jaar door samenwerking 

tussen Spaarnwoude Park, Archeologische werkgroep Velsen, Historische Kring 

Velsen, gemeente Velsen en Stichting Oer-IJ een wandeling met toelichting 

gerealiseerd over de aanwezigheid van de Romeinen aan de oevers van het 

Oer-IJ bij Velsen.                                                                                                                 

Voor het Icoonproject Late Middeleeuwen    wordt nog steeds gezocht naar 

middelen om een “kastelentafel” te laten maken voor de expositieruimte van 

Huys Egmont.                                                                                                            

Helaas is het oude vierkant van de stolp die in Heiloo de aanleiding was voor 

het Icoonproject Vroege Middeleeuwen, gesneuveld. In samenwerking met o.a. 

de gemeente Heiloo en de lokale historische verenigingen is een ontwerp 

gemaakt voor een nieuwe ontmoetingsplek ter plaatse. We blijven ons inzetten 

om in Heiloo een iconische plek te realiseren.                                                                                     

De uitvoering van de museale inrichting van de houtdroogloods (de Nieuwe 

Tijd) komt door de niet aflatende inzet van Léon steeds dichter bij. Tal van 

betrokken partijen met verschillende verantwoordelijkheden maakt de 

uitvoering erg complex is.                                                                                                                        

Als uitwerking van het Icoonproject  Moderne Tijd heeft Rik de Visser een 



eerste fase nader uitgewerkt. Wij hopen dat dat met medewerking van de 

gemeente Haarlemmermeer tot uitvoering kan komen.        

2000 JAAR STRIJD IN HET OER-IJ LANDSCHAP                                                                                      

In het vorige jaarverslag deden wij uitgebreid verslag van de verschijning van 

dit boek. Nu kunnen wij vermelden dat de eerste druk snel was uitverkocht en 

we – mede door de steun van NV Afvalzorg , die een afname van 150 stuks 

verzekerde – met een tweede druk konden komen! 

OER-IJ ACADEMIE                                                                                                           

Na lang werken door een groep vrijwilligers vanuit de Historische Vereniging; 

het betrokken onderwijs en Stichting Kist kon Jan Hormann , coördinator van 

de Oer-IJ Academie, het Educatieve Project “Schulpvaart” presenteren. Het 

project wordt getest op een basisschool in Castricum. Hierna wordt het op onze 

site geplaatst en aan alle scholen in Castricum aangeboden. Wij vinden dit 

educatieve werk van groot belang , maar hebben wel ervaren dat  er goede 

condities ( in personele en financiële zin) nodig zijn om een project succesvol af 

te ronden. 

INTRODUCTIECURSUS                                                                                                                      

In de IJmond werd in het najaar een zogenaamde Introductiecursus Oer-IJ 

georganiseerd. Ongeveer 25 deelnemers kregen in zes avonden en twee 

excursies een beeld van het Oer-IJ gebied. Presentaties werden door 

verschillende deskundigen verzorgd over geologie, natuur, archeologie en 

historie. Tijdens de excursies werd de theorie in het echte landschap getoond. 

Als vervolg op de Introductiecursus kon de module Oer-IJ gids worden gedaan. 

Maar liefst 11 personen namen deel aan deze module die werd verzorgd door 

Oer-IJ gids Kees Helderman. De administratie van de cursussen werd verzorgd 

door Ria Tel. 

KENNISDOCUMENTEN 

Het in 2021 gereedgekomen kennisdocument “Natuur in het Oer-IJ gebied” 

was aanleiding daarover op 14 april een werkbijeenkomst te organiseren met 

bij natuurontwikkeling betrokken medewerkers van gemeenten , provincie , 

PWN en Hoogheemraadschap.                                                                                                    

In dit verslagjaar kwam het kennisdocument “Cultuurhistorie in het Oer-IJ 

gebied” gereed. Wij danken Kees de Vré, Anita van Breugel en Gerlof 

Kloosterman  voor hun inzet hierbij!. Het kennisdocument is 12 oktober 

aangeboden aan Gedeputeerde voor o.a. Erfgoed  Rosan Kocken. Inmiddels zijn 



de voorbereidingen gestart ook over dit document werkbijeenkomsten met 

medewerkers van de gemeenten te organiseren. 

GIDSENWERK                                                                                                                                           

Om het werk binnen de stichting zo goed mogelijk te spreiden is het de 

bedoeling  om het gidsenwerk zoveel mogelijk te verzelfstandigen. De 

coördinatoren van de lokale gidsengroepen hebben dit opgepakt en zijn 

doende om voor het komende jaar een goed werkende organisatiestructuur te 

realiseren. Dankzij de recente Gidsencursus in het IJmondgebied zijn er weer   

elf nieuwe gidsen bijgekomen die het Oer-IJ gebied voor belangstellenden 

willen ontsluiten. 

OER-IJ EXPEDITIE                                                                                                                                     

Na een onderbreking als gevolg van het coronavirus kon dit jaar de 

wandeltocht weer doorgang vinden. Dank aan onze vrijwilligers die dit mogelijk 

maakten. Zo’n 2500 deelnemers liepen met mooi weer een van de vijf 

trajecten. Helaas is  dit aantal voor Le Champion onvoldoende is om dit 

evenement na 2023 door te zetten.  Zonder sponsoren zou dit wel eens de 

laatste in deze vorm kunnen zijn. 

ROUTES   

Op verzoek van de cultuurcoach van de gemeente Castricum is voor een 

basisschool in Akersloot een wandelroute rond Akersloot gemaakt; “Rondje 

Akersloot”. Gebruik werd gemaakt van reeds bestaande routes van Lia Vriend. 

Deze aantrekkelijke wandelroute is ook verkrijgbaar voor andere 

belangstellenden. Op de zondagen vanaf april, tijdens de openingsuren van 

Museumgemaal 1879 te Akersloot, kan het routeboekje daar gratis worden 

afgehaald.                                                                                                                                                

Ook kwam er, dankzij onze inspanningen  een herdruk van de e-bikeroute 

”Langs de Oevers van het Oer-IJ” beschikbaar. Een bijdrage van Rijkswaterstaat 

maakte dit mogelijk. In deze druk is een extra katern opgenomen , geschreven 

door Marco van Wieringen, waarin aandacht wordt besteed aan  

vismigratieprojecten rondom het Noordzeekanaal. De route is nu onderdeel 

geworden van het Knooppuntenroutenetwerk en wordt bewegwijzerd als 

Streekroute. Daarmee is een blijvend beheer verzekerd. Komend jaar worden 

langs de route bordjes met de tekst “Oer-IJ route” geplaatst en wordt “Langs 

de oevers van het Oer-IJ” een volwaardige streekroute. Dit werd financieel 

mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland en drie Recreatieschappen ( 



RAUM, Twiske en Spaarnewoude) en wordt gerealiseerd door Recreatie Noord-

Holland. 

RUIMTELIJKE PROJECTEN                                                                                                                    

Helaas valt op dit terrein weinig voortgang te melden. De nog doorlopende 

discussie over de verbinding A9-A8 blokkeert een verdere kwalitatieve 

versterking van het landschap. De inspanningen van de Groene Combinatie 

door middel van gesprekken en geschriften met en naar de Statenleden heeft 

nog niet tot een besluit geleid er een punt achter te zetten. Vanuit onze 

overtuiging dat het resterende open/groene gebied niet verder versnipperd 

moet worden blijven wij ons daarvoor inzetten. 

Ook de oproep vanuit PWN om de binnenduinrand meer in te richten vanuit 

het behoud van de zoetwateropslag in het duingebied heeft nog niet geleid tot 

provinciale actie.  

Er werden zienswijzen ingediend bij de omgevingsvisies van de gemeente 

Castricum en Heiloo. Over de inhoud werd overlegd met de bond Heemschut 

en lokale belanghebbende verenigingen. 

De discussie over een oostelijke randweg rondom Castricum is wel tot een goed 

einde gekomen. In het coalitieakkoord van het nieuwe gemeentebestuur van 

Castricum is deze randweg geschrapt en daarmee een waardevol stuk 

buitengebied gespaard. 

OER-IJ TAAL                                                                                                                                    

De realisatie van een eerste brugleuning over de Schulpvaart lijkt na veel 

inspanning  nu toch nabij. Wij hopen dat de realisatie zal inspireren tot een 

vervolg.  

COMMUNICATIE                                                                                                                                   

Door de niet aflatende inspanning van Léon Klein Schiphorst en Gerard 

Hogervorst was onze website steeds up-to-date. Het is dé plek waar alle 

verzamelde kennis/informatie bijeen wordt gebracht en daarmee bereikbaar is 

voor iedere geïnteresseerde. 

NIEUWSBRIEF                                                                                                                                  

Het afgelopen jaar verschenen er 4reguliere Nieuwsbrieven en een extra 

Nieuwsbrief. Deze laatste verscheen om aan te kondigen dat er een herdruk 

was verschenen van het themaboek “ 2000 jaar strijd in het Oer-IJ landschap”. 

De Nieuwsbrief gaat naar ongeveer 750 volgers van de Stichting Oer-IJ. 



CONTACTEN                                                                                                                                          

Ook dit jaar was er weer veel overleg met bestuurders en medewerkers van 

provincie , gemeenten , en tal van aanverwante organisaties.                                                       

Er werden brieven naar alle fracties van gemeenteraden gestuurd met de 

oproep in de verkiezingsprogramma’s aandacht  aan het Oer-IJ gebied te 

besteden. 

FINANCIËN                                                                                                                                                                   

Zoals gebruikelijk wordt de jaarrekening als een afzonderlijk stuk aangeboden. 

-0-                                                                                                                                                                                                        


