Platform Erfgoed
Heerhugowaard
Vooruit kijken!
Met de activiteiten van het Platform Erfgoed kijken we
vooral naar onderwerpen en gebeurtenissen uit het
verleden. Belangrijk oogmerk hierbij is dat we de
kennis over en de verhalen rond onze geschiedenis
levend willen houden.

Programma voorjaar 2018
8 februari - Energie in het verleden.
Een toelichting op hoe we vroeger in onze energiebehoefte
voorzagen. Nederland als Energieland. Ook wordt aandacht
besteed aan de lokale energie geschiedenis. Door Els
Romeijn van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
20.00 uur Bibliotheek Parelhof 1A, Toegang gratis*

14 februari - Energie en landschap
Veel alternatieve vormen van energie hebben ook een
grote invloed op hoe onze steden en landschappen er
straks uit gaan zien. Ruut van Paridon vertelt hoe we
ruimtelijke kwaliteiten kunnen behouden en verbeteren.
20.00 uur Bibliotheek Parelhof 1A, Toegang gratis*

20 februari - Energie en de Groene stad
Een stad kan niet zonder groene en blauwe netwerken
voor een gezonde leefomgeving. Wie doet mee een
Groenspoor aan te leggen. Avond met transitiestrateeg
Atto Harsta en projectleider Groenspoor Dorien Kotterman.
20.00 uur Bibliotheek Parelhof 1A, Toegang gratis*

15 maart - Slotdebat Energietransitie
Energietransitie gaat ons dagelijks leven veranderen. Er
moeten nog vele keuzes gemaakt worden. Sprekers zijn
Diederik Samsom, Pierre Sponselee en Monique Stam. De
moderator deze avond is burgemeester Bert Blase.
20.00 uur Gemeentehuis Parelhof 1, Toegang gratis*

17 maart – Markt Duurzaam Bouwen
Tijdens deze markt wordt er praktische informatie gegeven
hoe u zelf uw woning kunt verduurzamen en wie u daarbij
kunnen helpen.
13.00 tot 16.00 uur Bibliotheek Parelhof 1A, Toegang
gratis. Zie www.heerhugowaard.nl/energietentoonstelling.

11 april Oorlogsherinneringen Veenhuizen
Van 1942-45 verbleven er onderduikers op de boerderij
Groenedijk 7. In juli 1940 stortte een Engels vliegtuig
neer, de piloten zijn begraven op het kerkhof. Lezing door
Ed Dekker, Ilona Numan en Ab Klomp.
20.00 uur Kerk, Kerkweg 26, Veenhuizen. Kosten € 5,00*

17 juni – Gemeentelijke monumenten
Anita van Breugel neemt u al fietsend opnieuw mee op reis
langs een aantal gemeentelijke monumenten. Deze keer
een ander deel van de polder en een paar nieuwe objecten
Van 12.00 tot 17.00 uur, startpunt n.t.b. Kosten € 5,00*

* In verband met het aantal beschikbare plaatsen vragen wij u van
tevoren te reserveren via www.bibliotheekkennemerwaard.nl.

Tentoonstelling
Dat doen we deze keer met de tentoonstelling ‘NoordHolland opgewekt! Energie van vroeger en voor later’.
Deze tentoonstelling laat zien waar het allemaal begon,
met turf en hout, fossiele brandstoffen als steenkool,
aardolie en (aard-)gas, oer-Hollandse molens en
gemalen. En hoe deze het landschap hebben
veranderd. Het effect van deze energie transitie zien
we nog steeds terug in onze huidige landschappen.
Energietransitie
Maar deze keer kijken we ook vooruit. We staan aan de
vooravond van een nieuwe energietransitie. De omslag
van fossiele naar hernieuwbare vormen van energie is
onvermijdelijk. Als Platform willen we aandacht
besteden aan het inzichtelijk maken welke effecten
deze nieuwe energietransitie kan hebben op onze
cultuurhistorische, groene en stedelijke landschappen.
Zodat bij de afwegingen en keuzes over onze energie
voorziening in de toekomst het belang van het levend
houden van ons bestaande en nieuwe erfgoed mee
gewogen kan worden.
Activiteiten
In samenwerking met NME (Natuur, Mensen &
Economie) Heerhugowaard organiseren we diverse
activiteiten. De energietransitie willen we dicht bij huis
brengen. Want de gevolgen zullen niet alleen ver weg
liggen (smeltende poolkappen) maar ook dicht bij
(stijgende zeespiegel en de gas-loze woning). En dit is
niet een onderwerp dat we alleen aan deskundigen
kunnen overlaten, want iedereen komt er vroeg of laat
mee in aanraking. Er is ruimte om uw mening te
vormen, het gesprek aan te gaan en standpunten uit te
wisselen. De markt duurzaam bouwen biedt informatie
over wat u zelf kunt doen.
Praktisch
‘Noord–Holland opgewekt! Energie van vroeger en
voor later’ is te zien in de hal van het gemeentehuis,
Parelhof 1 van 2 februari t/m 31 maart; de
openingstijden zijn maandag t/m vrijdag 09:00 - 20:00
en zaterdag 10:00 - 16:00.

Poldermuseum

Het tijdelijke Pop-up Museum is nu nog gevestigd
in Centrumwaard.
Na een jaar keihard werken is het in juni zover!
Het Poldermuseum wordt dan spectaculair
heropend en presenteert zich als Industrieel
Erfgoed met Museumcafé en botensteiger en
bootverhuur. Inwendig is het gebouw veelal
teruggebracht in zijn oorspronkelijke staat, dit in
contrast met een nieuwe moderne presentatie van
de historie van de polder Heerhugowaard. Voor
details zie www.poldermuseumheerhugowaard.nl.

