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Feestelijke overdracht van monumentale
Westzaanse Houtloods.
Op donderdag 28 januari 2010 ’s werd door Bert de
Graaf, Directeur Projectontwikkeling van Parteon te
Zaanstad officieel de op het Industrieel Erfgoedpark
‘De Hoop’ in Uitgeest de herbouwde en
gerestaureerde monumentale, uit Westzaan
afkomstige houtloods, overdragen aan het bestuur
van de Stichting Industrieel Erfgoedpark ‘De
Hoop’(SIEDH).
Op het voormalige PontMeyerterrein in Westzaan, waar
Parteon Projectontwikkeling ca.185 woningen bouwt,
stond een beschermde houtloods vermoedelijk gebouwd
rond 1900. Het is een uniek erfstuk omdat deze loods
vrijwel helemaal gaaf is en een karakteristiek voorbeeld
is van een van de oudste typen Zaanse houtloodsen.
Daarnaast is er nog veel detaillering bewaard gebleven.
Parteon Projectontwikkeling is vanaf het begin van de
ontwikkeling van het terrein van plan geweest om deze
loods te behouden. Zij heeft in de afgelopen jaren
intensief gezocht naar een passende bestemming voor
de monumentale loods binnen de gemeente Zaanstad.
Dit leverde helaas niet het gewenste resultaat op.

In november 2009 werd de herbouw en de restauratie van de
loods voltooid en deze zal na de officiële overdracht in gebruik
worden genomen. De stichting zorgt voor onderhoud en verdere
beheer van het erfgoed. Hier krijgt de houtloods weer zijn
oorspronkelijke functie. Hij zal worden gebruikt voor het drogen
van gezaagd hout en opslag van hout en materieel voor het
onderhoud van het park. Wellicht zal een deel worden ingericht
voor de expositie oude houtbewerkingsmachines.

Herbouw en restauratie van de gedemonteerde houtloods

In een geanimeerde bijeenkomst in timmerwerkplaats ‘De
Juffer’, werd door de Bert de Graaf aangegeven dat Parteon het
mede als haar taak ziet dat oude, waardevolle, gebouwen
bewaard worden. Meestal betekent dat deze dan een andere
invulling krijgen als de oorspronkelijke bedoeling van een
gebouw. Hij haalde enkele voorbeelden aan van scholen die
een omgebouwd zijn tot wooneenheden met behoud van de
basiselementen van zo’n gebouw.

De herbouwde loods maakte deel uit van dit complex in Westzaan

Uiteindelijk vond zij wel een geschikte partner in Stichting
Industrieel Erfgoedpark ‘De Hoop’. Eind 2008 werd een
contract getekend door beide partijen waarin het behoud
van de loods is vastgelegd.
Begin 2009 is begonnen met het demonteren van de loods,
het vervoer naar en de herbouw van de loods in Uitgeest.
Parteon leverde de financiële middelen om de loods te
verplaatsen naar het Industrieel Erfgoedpark ‘De Hoop’.
Daarnaast werd de restauratie mogelijk gemaakt door
een subsidie van de Provincie Noord-Holland.

Bert de Graaf(l) en Marco Martens onthullen een plaquette

De officiële overdracht bestond uit het onthullen van
een bronzen plaquette op de houtloods door Bert de
Graaf en Marco Martens, voorzitter van de SIEDH.

De herbouwde en gerestaureerde houtloods staat er fraai bij.

De plaquette waarmee de officiële overdracht werd bezegeld

In zijn dankwoord zei Marco Martens verheugd te zijn
over de fantastische gift van Parteon. Hij dankte allen
die betrokken waren bij de realisatie van dit plan. Hij
noemde hierbij, naast Parteon, de provincie, de
gemeente Uitgeest, aannemer Klaas de Leeuw en de
vrijwilligers van de SIEDH. De bijeenkomst werd
besloten met een toast op de toekomst van dit fraaie
monument.

Een kijkje in de binnenkant van de houtloods, nu nog leeg maar
binnenkort in gebruik.

Een enorme taart van Parteon verhoogde de feestvreugde

De SIEDH ziet dit provinciale monument als een
welkome aanvulling van de reeds op haar erfgoedpark
aanwezige gebouwen. Deze loods past uitstekend in
de activiteiten van de Stichting waar het erfgoed van
Cornelis Corneliszoon van Uitgeest en alles wat met
hout te maken heeft centraal staan.

U kunt de belangrijkste actualiteiten altijd
vinden op:
www.dehoopuitgeest.nl/actueel.html

De Otter,
Liet het zich in de loop vorig jaar aanzien dat er schot
zat in de mogelijke verplaatsing van houtzaagmolen
‘De Otter’ van Amsterdam naar Uitgeest, nu moet
worden vastgesteld dat er geen enkele vooruitgang is
geboekt. Eén dezer weken wordt het, door de Raad
van State opgelegde, windonderzoek dat een jaar
geleden startte afgerond. De verwachting is dat het
daarna nog wel enige tijd zal gaan duren eer er door
de wethouder van deelgemeente Westerpark een
standpunt zal worden ingenomen.
Ondertussen wordt de toestand van de stilstaande
molen er niet beter op. We blijven u van tijd tot tijd op
de hoogte houden van de voortgang
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