Aan de Minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap
Mevrouw mr. drs. I..K. van Engelshoven
Postbus 16375
2500 BJ DEN HAAG

Betreft: zorgen over toekomst fort bij Velsen

Amsterdam, 21 januari 2019

Geachte mevrouw Van Engelshoven,
Erfgoedvereniging Bond Heemschut volgt met groeiende bezorgdheid de discussie over het fort
bij Velsen.
In 2018 heeft de gemeenteraad van Beverwijk het bestemmingsplan van het fort gewijzigd naar
de een-na-zwaarste milieucategorie. Kort daarna is het fort te koop gezet door de particuliere
eigenaar. Met de rijks- en werelderfgoedstatus in combinatie met een milieucategorie 5.2 lijkt een
goede toekomst van dit fort uiterst onzeker. Wij vragen ons af op welke wijze een zorgvuldige
bestemming die recht doet aan het erfgoed te combineren is met de toegestane industriële
bestemming.
Recent is het fort gekraakt. Met medewerking van de krakers konden historici van het
documentatiecentrum Stelling van Amsterdam toegang krijgen tot het 19de-eeuwse fort.
Daarmee is voor het eerst in 40 jaar de toestand van het fort gedocumenteerd. Dit stuk
werelderfgoed blijkt in slechte staat te verkeren. Ook is het bouwwerk aangetast omdat in de
jaren ’80 een deel is gesloopt.
Het Fort bij Velsen ligt op de hoek van het Noordzeekanaal en Zijkanaal A bij in de gemeente
Beverwijk bij Velsen-Noord. Het fort was tot halverwege de zeventiger jaren in gebruik als
munitieopslagplaats. In 1975 droeg het Ministerie van Defensie het fort over aan de Dienst der
Domeinen voor de verkoop. Het fort genoot toen nog geen bescherming als monument. In 1979
werd het verkocht aan een particulier. In 1983 werd een deel van het fort gesloopt. Mede
hierdoor kwam de Provincie Noord-Holland hierna in actie voor het behoud van de Stelling, met
de uiteindelijke werelderfgoedstatus als gevolg.
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U schrijft in de beleidsbrief Erfgoed Telt dat u zich inspant voor meer begrip voor de grote
ruimtelijke dynamiek in Nederland en voor de Nederlandse oplossingen om de
Werelderfgoedwaarden in stand te houden. U schrijft dat u hiervoor in gesprek gaat met UNESCO.
De situatie rondom het fort bij Velsen betreft naar onze mening een dergelijke complexe situatie
waarbij wij benieuwd zijn op welke wijze de UNESCO het veiligstellen van de te behouden
werelderfgoedwaarden ziet in relatie tot de recente gemeentelijke besluitvorming en het feit dat
het fort thans te koop is aangeboden en gekraakt.
Wij zien met belangstelling uit naar uw reactie.
Wij sturen deze brief in afschrift naar de Kamerleden Financiën en Cultuur, Gedeputeerde en
Provinciale staten van de provincie Noord-Holland, het college van B & W en de gemeenteraad
van Beverwijk en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Met vriendelijke groet,

Karel Loeff
Directeur Erfgoedvereniging Bond Heemschut
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