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Velsen-Noorder Stam werkt aan motie van wantrouwen
Velsen Q Volgens het Velsen-Noordse raadslid Peter Stam (Velsen Lokaal) heeft wethouder Arjen Verkaik
de Velsense gemeenteraad verkeerd
voorgelicht. Volgens Stam zijn er
wel degelijk containerwoningen te
koop. ,,Ze kunnen over twaalf weken in Velsen staan.’’
De raad verkeerd inlichten is een politieke doodzonde en Stam overweegt daarom een motie van wantrouwen tegen de VVD-wethouder.

Hij wil daarvoor eerst binnen de
fractie en daarna met andere politieke partijen overleggen. Als zo’n motie wordt aangenomen door een
meerderheid van de gemeenteraad
moet Verkaik vertrekken.
Afgelopen donderdagavond bespraken enkele gemeenteraadsleden de
kwestie ’spreiding van statushouders’. Een idee van raadslid Leen de
Winter (ChristenUnie) om in elke
woonkern enkele containerwonin-

gen neer te zetten, werd die avond
door de wethouder afgeserveerd.
’De wooncontainers zijn op in heel
Europa’, zei wethouder Arjen Verkaik.
Peter Stam vertrouwde het niet. ,,De
wethouder zegt al anderhalf jaar dat
hij alle mogelijkheden onderzoekt.
Van woonschepen tot kantoren en
containerwoningen. We horen daar
als raad verder niets over. Mij bekruipt het gevoel dat er helemaal

geen onderzoek wordt gedaan.’’
En dus belde Stam gisteren wat leveranciers van wooncontainers af. ,,En
wat blijkt? Ze zijn gewoon verkrijgbaar. Levertijd is tussen de twaalf en
zestien weken. De offertes krijg ik
nog binnen. Als Verkaik een veldje
aanwijst, kunnen daar over een paar
weken wooncontainers staan inclusief inrichting.’’
Arjen Verkaik wil niet reageren, later deze week wel.
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Jos Teeuwisse van de stichting Oer-IJ bij de Schulpvaart in Castricum, een ’restant’ van het Oer-IJ.
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’Op Oer-IJ past geen sticker’
Sporen van
het Oer-IJ

Castricum Q Waterland, WestFriesland, de Gooi- en Vechtstreek,
Texel. Herkenbare gebieden in
Noord-Holland die nauwelijks
toelichting behoeven. Het Oer-IJgebied - deze regio - mist die herkenbaarheid. De Stichting Oer-IJ is
hard bezig dat te veranderen.
Anders dan al die andere regio’s in
Noord-Holland, heb je bij het
Oer-IJ niet meteen een plaatje in je
hoofd. Secretaris Jos Teeuwisse van
de Stichting Oer-IJ pakt er een
hoogtekaart bij waarop hij de (subtiele) hoogteverschillen laat zien,
ontstaan door de geulen in de
voormalige rivierendelta.

Hollandse delta

Het Oer-IJ, een noordelijke
vertakking van de Rijn,
meanderde vroeger door
de regio en mondde bij
Castricum uit in zee. Deze
krant gaat op zoek naar
sporen van het Oer-IJ in
het landschap.

,,Het feit dat ik een kaart moet
pakken om te laten zien wat ik
bedoel, geeft het probleem aan
waar wij tegenaan lopen. Mensen
zien het Oer-IJ niet. De regio tussen - grofweg - Alkmaar, Zaanstad
en Haarlem lijkt een heel gewoon
gebied. Maar het is juist ontzettend bijzonder. Het vertelt de ontstaansgeschiedenis van ons land.
Het is het verhaal van de Hollandse
delta’’, aldus Teeuwisse.

Maar probeer dat maar eens voor
het voetlicht te krijgen tijdens een
provinciale bijeenkomst, zoals
afgelopen vrijdag, waar gesproken
wordt over de nieuwe ’provinciale
leidraad landschap’. Teeuwisse: ,,Er
past geen stickertje op het Oer-IJlandschap. Daar komt bij dat het
politieke geheugen kort is. We
moeten ons verhaal blijven herhalen. Dat geeft niet, het is nu eenmaal een kwestie van lange adem.
Maar we boeken bescheiden succesjes. Zo zijn we door de IJmondgemeenten uitgenodigd om in archeologisch centrum Huis van Hilde
ons verhaal te komen doen. Nu
worden wíj uitgenodigd. Dat is
mooi.’’
De stichting, bestaande uit een
groep enthousiaste vrijwilligers,
wil de verhalen over het Oer-IJ
vertellen aan de hand van fiets-,
wandel- en kanoroutes, een atlas en
nog veel meer. Er zijn al twintig
Oer-IJ-gidsen opgeleid voor rondleidingen en arrangementen. Nog
eens 25 gaan de cursus volgen.
Gewerkt wordt aan lange-afstandswandeltochten langs ’landmarks’
in het Oer-IJ, waarbij tussendoor

aan de hand van muziek en toneel
het Oer-IJ tot leven wordt gebracht.
Overigens spreekt de stichting niet
van landmarks maar van poorten.
Deze ontsluiten het grotendeels
onder de grond gelegen Oer-IJlandschap, dat met het oog van de
leek nauwelijks herkenbaar is.
Teeuwisse: ,,Om te beginnen natuurlijk het Huis van Hilde. Dat is
voor ons een geschenk. Eigenlijk is
het Huis van Hilde het binnenmuseum van het Oer-IJ, alles daaromheen is het buitenmuseum. Waar
het Huis van Hilde over archeologie vertelt, denken we aan PWNbezoekerscentrum De Hoep als
ideale plaats om het verhaal te
vertellen van de geologie. Op die
locatie mondde het Oer-IJ ooit uit
in zee.’’
Een andere belangrijke poort is de
locatie ten zuiden van het Noordzeekanaal waar de Romeinen 2000
jaar geleden twee forten bouwden.
De stichting denkt aan de herbouw
van een Romeinse castellum, net
zoals de stichting denkt aan het
bouwen van een boerderij uit de
ijzertijd in het geulengebied tussen

Heemskerk, Uitgeest, Limmen en
Castricum. Een andere wens is het
nieuw leven inblazen van erfgoedpark De Hoop in Uitgeest, dat staat
voor de late middeleeuwen met
Cornelis Cornelisz. als uitvinder
van de houtzaagmolen.

Unesco Geopark
Het uiteindelijke doel is te komen
tot de status van Unesco Geopark.
Teeuwisse: ,,Niet om dit gebied uit
te sluiten van elke vorm van activiteit, maar wel om beleidsmakers de
belangen van het Oer-IJ steeds
opnieuw te laten meewegen in
belangrijke beslissingen. Neem de
kwestie van het opstelterrein voor
sprinters. Waar moet die heen?
Niemand wil ’m. Dan maar langs
de weg tussen Uitgeest en Krommenie. Dat daar een belangrijke
geul van het Oer-IJ ligt, maakt
niemand uit. Want niemand weet
het. Met de status van Geopark
wordt het belang van het Oer-IJ in
elk geval meegewogen. Daar willen
we naar toe.’’
Koen van Eijk
(Dit is de laatste aflevering)

