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Digitale Beemster erfgoedkaart
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Geachte leden van de raad,
Het culturele erfgoed van de Beemster is voor onze gemeente van groot belang. De
Beemster bezit vele cultuurhistorische waarden: rijks- en provinciale monumenten,
honderden stolpboerderijen, elementen van het werelderfgoed Stelling van Amsterdam en
het uit de 17e eeuw geometrische verkavelingspatroon van regelmatige vierkanten. Voor het
overgrote deelzijn deze waarden geihventariseerd en beschreven, maar deze kennis is
echter niet ovezichtelijk bijeengebracht en ontsloten. Hierdoor is de kennis over het
Beemster erfgoed nu niet makkelijk raadpleegbaar.
Om deze reden hebben wij besloten om een erfgoedkaart op te stellen. Dit wordt een
digitale, via internet raadpleegbare, interactieve kaart waarop het erfgoed van de Beemster
is weergegeven en beschreven. Niet alleen de bestaande erfgoedwaarden
(rijksmonumenten, forten, historisch sloten- en wegenpatroon), worden afgebeeld, ook
verdwenen erfgoed zoals de voormalige buitenplaatsen kan een plaats krijgen. De reeds
bestaande archeologische verwachtingskaart wordt gedigitaliseerd en aan de erfgoedkaart
toegevoegd. Een erfgoedkaart is niet alleen belangrijk voor het waarborgen van de
cultuurhistorische waarden bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, maar kan ook in het kader
van toerisme, recreatie en educatie van grote waarde zijn. Met het Historisch Genootschap
Beemster wordt contact opgenomen om te bespreken in hoeverre van hun kennis en
expertise gebruik kan worden gemaakt.

ln november 2017 heeft de gemeente Purmerend een erfgoedkaart vastgesteld, deze is via
de website www.purmerend.nl/kaarten/erfgoed te vinden. Deze kaart geeft een goede
indruk hoe de erfgoedkaart voor de Beemster eruit kan komen te zien.
De kaart wordt ontsloten via een nieuw te maken erfgoedwebsite. Hier kan ook informatie
over de geschiedenis van de Beemster, het aanvragen van een omgevingsvergunning voor
een monument en de mogelijkheden tot het verkrijgen van een monumentensubsidie op
geplaatst worden. Voor Purmerend is reeds een dergelijke site opgezet,
Www.erfooedourmerend.nl. De site voor de Beemster zal eenzelfde opzet kunnen krijgen.
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De verwachting is dat de kaart in het derde kwartaal van 2019 gereed zalziin. De kaart
wordt intern opgesteld. Het project is reeds opgenomen in de begroting voor 2019.

Hoogachtend,
burgemeeste r en wethouders van Beemster.
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