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Lentebode met lammetjes 
Net als eieren en paashazen horen lammetjes bij Pasen. Er 
zijn al veel lammetjes geboren op de boerderij van de 
familie Lodewijks. Zaterdag 4 april van 11.00 tot 15.00 uur 
zetten zij de deuren van hun stal open voor 
belangstellenden. Wie de schapen en hun lammetjes wil 
bekijken kan dan terecht op Bergerweg 149 in Alkmaar. 
Parkeren kan op de parkeerplaats van het kantoor van 
TAQA aan de overkant van de weg. Op het bedrijf van de 
familie Lodewijks staan ook veel koeien en met het mooie 
weer van de afgelopen tijd zou het kunnen dat zij dat 
weekend ook weer naar buiten kunnen. Een feest om te 
zien. 

 

 
 

Vliegshow als hoogtepunt van 
BEM-wandeling 
Nog in het schemerdonker gingen ze op al pad 
zaterdagochtend 21 maart, de deelnemers aan het 
Lentekrieken, de natuur- en landschapswandeling rond 
polder het Maalwater in Heiloo, georganiseerd in het 
kader van 450 jaar Berger- en Egmondermeer. Eerst door 
het Heilooër bos vol met lentegeluiden, waar gids Timon 
Ytsma zijn verhaal deed over de Ronde O, de prachtige 
bomenlaan van Landgoed Nijenburg,  en over de bron 
waarmee de strandwal  afwatert op de polder. Vervolgens 
ging het tussen de Maartse buien door verder over de 
kades en dijken rond het Maalwater, waar polderfanaat 
Kees Kraakman vertelde over de wonderbaarlijke 
verschijning van de Varnebroekermolen en de al even 
miraculeuze archeologische vondsten uit de Spaanse tijd 
in polder Zuidermeer. Hoogtepunt van de wandeling was 
zonder twijfel de heuse vliegshow boven het land van 
boer Kaatee, waar baltsende grutto’s en kieviten vol 
lentekriebels in de lucht luid roepend over elkaar heen 
duikelden. Maar ook tureluurs, een school met 
scholeksters, een koppel bergeenden, de roerdomp en 
zelfs de verloren gewaande kemphaan, ze kwamen 
allemaal in beeld. De wandelaars genoten ondanks de nog 
wat gure lenteochtend zichtbaar van al die polderpracht.  
Met als toetjes het Monnikenpad langs de 
Egmondbinnervaart, het  ‘oerbos’ Noorderneg én … het 
overheerlijke BEM-gebakje aan het eind van de wandeling 
in de paardenschuur van de familie Meijer, werd het een 
zeer geslaagde eerste activiteit van BEM450!  
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Het is lente 
Let’s ‘Toer de Boer’ 
De lente is officieel begonnen op 21 maart, en op 25 april 
kan iedereen daar van genieten. De bloembollenvelden 
kleuren prachtig, koeien staan in de wei en alles groeit en 
bloeit. Dan openen dertien bedrijven in de agrarische 
sector hun deuren voor het publiek. Koeien, schapen, 
geiten, paarden, bloembollenteelt, weidevogelbeheer, 
loonwerk en nog veel meer komt allemaal voorbij op één 
dag, zaterdag 25 april. Dus doe de Toer de Boer! De folder 
wordt met deze nieuwsbrief meegestuurd en is te 
verkrijgen bij alle VVV-kantoren in de gemeente Bergen 
en bij veel winkels en horecagelegenheden, maar is ook te 
downloaden via www.bem450.nl/toer-de-boer 

 
Helpen? 
Draag je het initiatief van BEM450 en warm hart toe en 
wil je helpen bij de uitvoering daarvan? Meld je dan aan 
als vrijwilliger van Toer de Boer. Het wordt een gezellige 
dag op het platteland en er is van alles te doen. Je kunt je 
aanmelden bij Jaap Kraakman op 
kraakmanhoek@planet.nl voor 25 april. Mocht je die dag 
geen tijd hebben maar tijdens een van de andere 
activiteiten wel willen helpen kun je ook een mailtje 
sturen naar bem450jaar@gmail.com. We kunnen elke 
datum en op elke functie nog mensen gebruiken, dus geef 
in je mail aan wat je graag zou willen doen, dan hoor je zo 
snel mogelijk van ons wat mogelijk is. 

 

BEM-vlag met zorg gehesen 
Op Zorgboerderij Egmondermeer, locatie nummer 8 van 
Toer de Boer, hebben de hulpboeren,  stagiaires, 
vrijwilligers en de zorgboer de BEM-vlag gehesen. Het 
werd een mooi plechtig moment en iedereen is trots op 
de wapperende vlag. Varend of wandelend langs de 
Hoevervaart is deze vlag niet te missen. Vlaggen zijn op 
alle BEM-evenementen te koop en te bestellen via 
bem450jaar@gmail.com. Ze kosten €10,- voor vrienden 
en €15,- voor niet-vrienden. Het zou toch mooi zijn als de 
hele Berger- en Egmondermeer voller komt te hangen 
met onze jubileumvlaggen. Dus bestel snel! 

 

Wat gaan we doen? 
Het antwoord op die vraag is te vinden op de website 
www.watgaanwedoen.nl met tips voor leuke uitjes in de 
gemeente Bergen. De makers van deze website hebben 
de initiatieven van BEM450 omarmd en ze schenken op 
hun website ruim aandacht aan al onze activiteiten. Ook 
in het Duits! Neem eens een kijkje, het is de moeite 
waard. 
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Daar waar je woont  
In het kader van de herdenking van 450 jaar Berger- en 
Egmondermeer wordt zondag 19 april een hele bijzondere 
bijeenkomst gehouden. Met herinneringen, verhalen, 
meditatieve momenten, gedichten en liederen van oude 
en nieuwe polderbewoners wordt op een aansprekende  
manier naar verdieping gezocht.  
Het thema van Stichting BEM450 is ‘Herdenken en 
verbinden’. Vanuit die gedachte opent de Pius-X kerk 
zondag 19 april om 15.00 uur haar deuren voor iedereen. 
Onder de titel ‘Daar waar je woont’ wordt stil gestaan bij 
het wonen, werken en leven in de polders. Voorganger is 
kapelaan Jeroen de Wit. De muzikale begeleiding is van de 
groep Foursome. Bewoners van het asielzoekerscentrum 
en vertegenwoordigers van de moskee in het Hoefplan 
zijn uitgenodigd, evenals een ieder die wel of geen geloof 
aanhangt. 
“Het wordt een mooie middag vol liedjes, overweging en 
theater. Allemaal gerelateerd aan het leven in de polder”, 
zegt organisator Kees Kraakman. “Als ‘special guest’ is  abt 
Gerard Matthijsen van de Egmondse Abdij gevraagd naar 
deze middag komen. Helaas is hij verhinderd, maar kan 
met een knap staaltje techniek mogelijk toch digitaal 
aanwezig zijn om zijn ‘ontboezemingen uit de polder’ met 
ons te delen.” 
Deze bijzondere ontmoetingsgelegenheid vindt plaats op 
zondag 19 april om 15.00 uur in de Pius-X kerk, hoek 
Hobbemalaan/ Blanckerhoffweg in Alkmaar. Na afloop is 
er koffie en thee en gelegenheid om na te praten. De 
toegang is vrij, na afloop zal een schaalcollecte worden 
gehouden waarvan de opbrengst ten goede komt aan het 
onderhoud van de kerk. Kom op tijd, want er is een 
beperkt aantal plaatsen. 

 

Peil de Polder 
Van 29 tot en met 31 mei staan grote delen van de 
Berger- en Egmondermeer in het teken van kunst. Onder 
de noemer ‘Peil de Polder’ is er een gevarieerde kunst- en 
cultuurroute uitgezet door zowel het bebouwde gebied, 
als het platteland. Op uitdagende locaties tonen én 
vervaardigen kunstenaars hun werk. Een ieder is van 
harte uitgenodigd om te komen kijken, maar ook om met 
de kunstenaars in gesprek te gaan. Een van de 
enthousiaste deelnemers is Menno Hoope. Hier zijn 
verhaal. 

Poldergrafie - De Egmonder 
Geïnspireerd door het 450-jarig bestaan van de polders 
heeft Menno Hoope een nieuw lettertype ontwikkeld, 
gebaseerd op de Egmondse polderstructuur – De 
Egmonder. Menno heeft onder andere onderzoek gedaan 
naar de indeling en structuur van de Egmondse polder. 
Elke polder heeft zijn eigen unieke patroon, vorm en 
geschiedenis. Deze ingrediënten boden voor Menno de 
ideale samenstelling om een eigen lettertype te vormen, 
een nieuwe manier van communiceren met land. De 
verschillen qua landindeling door de eeuwen heen zijn 
heel opvallend en deze heeft hij als uitgangspunt 
genomen voor het ontwerp van een nieuw lettertype voor 
de polder.  
 

 
 
In de eerste plaats verwijst het project naar de 
geschiedenis en polderstructuur van de Egmondermeer. 
Wie kennis heeft van de Egmondermeer kan in één opslag 
zien dat het lettertype is gedestilleerd uit deze polder, 
maar ook een buitenstaander voelt dat het werk te 
maken heeft met de ruimtelijke inrichting van een stuk 
land. Ten tweede is er door een innovatief ontwerpend 
onderzoek een esthetisch resultaat ontstaan dat 
overtuigt, het lettertype is op zich zelf staand en ook 
zonder voorkennis visueel aantrekkelijk. Bovendien is het 
lettertype direct bruikbaar: het resultaat kan je 
toepassen, het blijft daarom niet statisch maar is altijd in 
verandering door de manier waarop het gebruikt wordt. 
Het lettertype is sinds kort digitaal, dus schrijven met de 
Egmondermeer kan ook echt! Op dit moment is Menno 
bezig om zijn ontwerpend onderzoek te verlengen naar de 
ontwikkeling van onder andere Nederlandse steden en 
steden uit andere landen, genaamd ‘Citygrafie’. 
Uiteindelijk wil hij een ‘Letteratlas’ maken waar 
verschillende polders en steden een geheel eigen en 
uniek lettertype hebben.  
Binnen dit project komt zijn liefde voor letters en 
landschap samen en op deze manier wilt hij de identiteit 
van het Nederlandse landschap uitlichten en een stem 
geven. ‘Het landschap spreekt’. 
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Tijdens ‘Peil de Polder’ zal het werk van Menno zichtbaar 
zijn in de boerderij van de familie Kraakman 
(Egmondermeer 12, 1934 PN, Egmond aan den Hoef), 
daar zullen verschillende uitwerkingen geëxposeerd 
worden. Het zou heel leuk zijn als jullie langs komen en de 
ervaring op te kunnen doen om te schrijven met de 
polder en deze een stem te geven! 
Voor meer informatie: www.studiohoope.com of 
nl.linkedin.com/in/mennohoope of  
www.facebook.com/hoopedesign  

  

Geen gehens –  
neem gebak van Mens! 
Heb je al geproefd van het overheerlijke BEM-gebak van 
bakkerij Mens uit Alkmaar? De taart speciaal gebakken ter 
gelegenheid van het 450 jarig bestaan van de Berger- en 
Egmondermeer is een echte aanrader voor als je jarig 
bent of om welke andere reden wilt trakteren. Je kunt op 
het terras van de bakkerij overigens ook gewoon lekker 
zelf gaan zitten smullen van de lekkernij, ondertussen 
genietend  van het BEM-kunstwerk ‘Om een koppie’, pal 
voor de winkel in winkelcentrum De Hoef aan de Van 
Ostadelaan.  

 

Dijkgraven  
Bij de opening van ons jubileumjaar op 6 maart jl. was 
naast de huidige dijkgraaf van het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier, de heer Luc Kohsiek, ook de 
laatste dijkgraaf van de Bergermeer, de heer Jo Laan 
aanwezig. Laan legde in 1973, de voorzittershamer neer 
toen de Bergermeer en de Egmondermeer als zelfstandige 
polders opgingen in toenmalige waterschap ’t Lange 
Rond. Laan herinnerde tijdens de receptie aan oude 
gebruiken van het polderbestuur, zoals het heffen van de 
hensbeker ‘op de groei en bloei’ van de polder. Dat er nog 
veel meer dijkgraven zijn geweest bewijst de grafsteen, 
die Gusta en Kees Rus onlangs aantroffen op de algemene 
begraafplaats in Alkmaar. Het isde grafsteen van Arie 
Slotemaker, ‘In leven dijkgraaf van den polder 
Egmondermeer’ overleden in 1903.  

  
Dat vroeg natuurlijk om nader onderzoek. En zowaar bij 
het graven in de archieven kwam deze foto aan het licht 
van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, een foto van het 
polderbestuur van de Egmondermeer van rond het jaar 
1900, met jawel  …. daarop helemaal links Arie 
Slotemaker. De foto is gemaakt in de polderkamer van het 
molenhuis bij de Geestmolen. Naast  Slotemaker staan 
v.l.n.r. op de foto P. Helder, J.M. de Sonnaville, secretaris, 
P. Roskam Pzn. Dijkgraaf en de heemraden Th. Bijman, 
L.Buren en R. Groot.  Zo te zien dus Arie Slotemaker in zijn 
nadagen, want hij is dan al geen dijkgraaf meer.  
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