
 

 

 
 

Welkom  

in  

Egmond  

aan den Hoef   
 

Zo mooi is het Slotkwartier! 

Downloaden van: (het bestand neemt weinig ruimte in)  

museumvanegmond.nl > Rondje Egmond 

postaanzee.nl. > activiteiten > infoaanzee                                                                                   

huysegmont.nl > buiten 

historischegmond.nl > Rondje Egmond  

  

Papieren versie op de leestafel van  

PostaanZee en Huys Egmont 

  

http://historischegmond.nl


Fundamenten (opgraving 1933 - 1935) Het Slotkwartier is een bijzondere  

historische locatie met daarin gelegen: de  fundamenten van het voormalig kasteel, het 

Huys Egmont, Museumhoeve Overslot met de Wunderkammer, Galerie de Kapberg, de 

Slotkapel en andere monumenten. Een bezoek is altijd de moeite waard, vooral in het 

weekend als de meeste gebouwen open zijn. Horecabedrijfjes zijn vlakbij, parkeren is 

gratis.  

Egmond aan den Hoef     

Inwoners ca. 3700  

Het dorp dankt haar naam (kortweg ‘de 

Hoef’) aan de versterkte hoeve van de eer-

ste heren van Egmond. Hoge adel, voortge-

komen uit de rentmeesters van de abdij.  

Deze heren werden steeds machtiger en 

de hoeve groeide uit tot een enorm groot 

kasteel: ‘het Slot op den Hoef’.  

Historisch Slotkwartier  

Ontvangsten en rondleidingen: Martijn Mulder 06 51689620 
 

Slotweg en omgeving  

Historische dorpskern met rechts boven de slotfundamenten, illustratie © Bas van Nieuwburg 



  

  

 

Slotweg 46 Egmond aan den Hoef 

Woensdag t/m zondag 13.00 - 16.00 uur 

De toegang is gratis of een vrijwillige bijdrage 

Telefoon: 06-51689620 (Martijn Mulder) 

Zie de website voor de activiteitenagenda. 

 

huysegmont.nl                                                                                                         

Vrijwillige gastheren– en gastvrouwen welkom!  

 

Welkom in het splinternieuwe Huys Egmont (2021) 
Dit is het cultuurhuis tegenover de Slotfundamenten. De vrijwilligers nodigen jong en oud 

uit. Zie hoe het er na een grondige verbouwing nu al uitziet of strijk neer aan de leestafel 

of op het terrasje van de nieuwe binnentuin met klimtorens en een ‘levend’ ganzenbord-

spel. Hier is een ook een servicepunt van de bibliotheek Kennemerwaard. Ook zonder 

pasje zijn hier boeken te leen.  

Hier vindt u o.a. Rondje Egmond op de leestafel en informatie over de omgeving.  

                                       

Expositie v.a. medio Mei 2022:  

‘Ín de schaduw van de Victorie: 1572 geboorte van Nederland’  

Lift en mindervalidentoilet is aanwezig 

Ontvangst van groepen, scholen, rondleidingen, lezingen en vele activiteiten           

Zaalverhuur met voorzieningen speciaal voor familie- en bedrijfsuitjes  

Desgewenst compleet met rondleiding/spel /film/rondje Egmond etc.  

Er komt t.z.t. een  expositie over het kasteel, de heren en graven van Egmond 
 

 



Het oude Raadhuisje (1871) hoort samen met een naastgelegen voormalig 

schooltje bij het Huys Egmont. Hier komt in de toekomst een bijzondere  permanente 

expositie over het ‘Slot op den Hoef’ en de heren en graven van Egmond. Die speelden 

een belangrijke rol in de geschiedenis van Europa. De Egmonts waren verwant aan  

bijna alle vorstenhuizen waaronder ons koninklijk huis.  

  

  

Kasteel van Egmond kort voor de verwoesting in 1573, Gilles de Saen ca1600 te zien in Huys Egmont 



Hofstede Vredevelt  

Al in1683 stond hier een gelijk-

namige hofstede met een 

koetshuis ernaast met een klok-

kentorentje, het latere raadhuis-

je. Van de  boomgaard rest nog 

een ommuurde tuin met een 

fraaie poort. De schilder maakt 

o.a. impressies van de omge-

ving en van historisch erfgoed. 

Soms zijn er open dagen.                          

Basvannieuwburg.nl 

St. Historisch Egmond (1993) is één 

van de gebruikers van Huys Egmont. Het is een 

vrijwilligersorganisatie met ± 950 donateurs. Die 

ontvangen drie maal per jaar het historisch tijd-

schrift Geestgronden:prachtige boekjes vol ver-

halen en foto’s van de drie Egmonden.  

Nieuwe abonnees (donatie 16,50 of meer) zijn 

uitgenodigd zich aan te melden in Huys Egmont 

of via 072-5063730, info@historischegmond.nl.  

 

facebook.com/historischegmond                                                                     

historischegmond.nl                       

 

 

Sinds 1871 was op de 

plek van het Huys Eg-

mont een schooltje, hier 

afgebeeld op een 

schoolplaat van Jetses. 

In 1959 werd een nieuw 

mailto:info@historischegmond.nl


Slotfundamenten   

Slotweg  

 

historischegmond.nl -> de egmonden 
 

 

Een brug biedt vrij toegang     
tot de fundamenten. Deze zijn in de ja-

ren 1933 - 1937 opgegraven en opge-

metseld. In 2015 zijn de fundamenten 

gerestaureerd.  Een fijne plek voor een 

picknick.             

 

Het rondeel. Zo kan het oudste 

deel van het Slot er hebben uitge-

zien na de Loonse oorlog van 1203. 

De boerenwoning was oorspronke-

lijk versterkt met palen, later vervan-

gen door een muur met een om-

loop, een toren en een ophaalbrug.  
                   

 

 

                Illustratie © Ulco Glimmerveen 

 

Het Kasteel van Egmond was het stamslot van de heren en graven van Eg-

mond, dat rond 1500 in grote welstand verkeerde. Het kasteel werd in 1573 door Hol-

landse geuzen verwoest, zodat de Spaanse vijand zich er niet kon vestigen.  

Meester Johan Kieviet  inspireerde velen met zijn boek “Het Slot op den Hoef” dat speel-

de rond 1200 toen de illustere ’Kwade Wouter’ de heer van Egmond was.   

Hier stond de 

grootste en 

schoonste burcht 

van Holland 



  

Speurtocht  

Tommyenanouk.nl 

Tommy, Anouk en de kat Funky 

nemen de familie met kinderen mee op deze 

ronde voor een leuke en leerzame speur-

tocht. Zoek de tien letters en los het raadsel 

op. Voor 1,50 te koop in het Huys Egmont. 

Ook het boek ’Tommy en Anouk en het ge-

heim van de oude kist’ is er verkrijgbaar. 
 

Afb. www.Irenemulder.nl  

Fantasie-tekeningen  

Het Slot was reusachtig groot 

met als hoogste vluchttoren de donjon 

van 28 m., zo hoog als de Sterflat in 

Egmond aan Zee. Het Muider Slot pas-

te wel drie maal in het kasteel van Eg-

mond! Na de verwoesting in 1573 zijn 

er van de ruïnes nog jaren lang fanta-

sie-afbeeldingen gemaakt, zoals deze. 

Ideetje voor kinderen in het Huys Eg-

mont?   

Wandeling rond 

de slotgracht (2017)      

Het Rondje van Roghman 
is een kleine beeldschone wande-

ling over een schelpenpad. Er 

staan vijf informatiepanelen met 

17e eeuwse afbeeldingen van het 

voormalig kasteel door Roeland 

Roghman, gezien vanaf die plek. 

Hij was een leerling van Rem-

brandt en zijn tekeningen gelden 

als betrouwbaar.   

Een nieuw kasteel? In de laatste decennia zijn er meerdere plannen geweest 

voor de herbouw van het kasteel, ook op basis van fantasie-tekeningen. Maar dan ging 

het om een hotel of luxe appartementen. 

Ill. Martijn Mulder 



Standbeeld Lamoraal  

(1997) Slotweg    
 

Lamoraal van Egmont 
was de opperste legeraanvoerder 

van de koning van Spanje, ridder 

in de orde van het Gulden Vlies, 

gouverneur van Vlaanderen en 

Artois en hij was o.a. graaf van 

Egmond. Hij was rijk en machtig 

in de Raad van State samen met 

Willem van Oranje. Lamoraal 

durfde op te komen voor de no-

den van het onderdrukte volk.  

 

 

 

‘God schiep de wereld, behalve Holland, dat hebben de Hollanders zelf geschapen ’ , schreef   

Descartes, Frans wiskundige en filosoof die enkele jaren in Egmond woonde.  

 Molens Het was Graaf Lamoraal die ruim 

450 jaar geleden het moerassige merenge-

bied grenzend aan zijn kasteel liet inpolde-

ren. Het Egmondermeer werd dé Egmonder-

meer. Het gebied is een lappen deken van 

polders met vroeger elk een eigen windmo-

len. (Op de foto de Bosmolen uit 1565). Elec-

trische gemalen houden nu de waterstand op 

peil, maar in geval van nood kunnen enkele 

molens nog water wegpompen.   

 

Dijkjes De smalle polderweggetjes zijn 

meestal lage oude dijkjes geweest. Het is er 

goed wandelen en fietsen.  

De Egmondermeer (1565)              

Ouverture Egmont Lamoraals pogingen om te bemiddelen met Spanje kostten 

hem in1568 in Brussel de kop. Goethe dichtte over dat drama en Beethoven componeer-

de de muziek, o.a. de beroemde ‘Ouverture Egmont’.  

 

Jan van Egmont (Jan III of ‘Manke Jan’) was de grootvader van Lamoraal. Hij 

werd vanwege hoge verdiensten in 1486 door keizer Maximiliaan verheven tot eerste 

graaf van Egmond. De Heerlijkheid Egmond (van de ‘heeren’) werd een graafschap.  

  



Slotkapel en kerkhof  

slotkapel.nl  

Slotweg 19 Egmond aan den Hoef 

De slotkapel is open tijdens kerkdiensten, con-

certen en diverse evenementen. De kapel 

wordt verhuurd voor trouwerijen, uitvaarten en 

bijzondere bijeenkomsten.  

Open huis zie website.                                   

Rondleidingen Jos Hof: tel. 506 2958  

Informatie gebruik kapel: tel. 072 5065973 

 

 
 

In 1229 bouwde Willem I, de Heer van Eg-

mont, de eerste kapel, gewijd aan St. Cathari-

na, de patrones van de adel.  

Uitzicht op de Slotgracht vanaf het torentje van de 

Slotkapel. Alleen bij speciale gelegenheden kan dit 

intern via laddertjes worden beklommen tot voorbij 

het indrukwekkende uurwerk.  

‘Jan met de Bellen’ (Jan II van Egmont) liet in 1430 de kapel afbreken en bouw-

de een grotere voor 6 kanunniken. Hij ligt in de kapel begraven. Bij de brand van het 

Slot in 1573 werd de kapel alleen beschadigd. Er volgde in 1634 een restauratie met 

bijzonder fraaie glas-in-loodramen. In de afgelopen eeuw hebben velen zich ingespan-

nen om de slotkapel te behouden. Meer over de rijke historie zie slotkapel.nl 

  

Gari Melchers, de Amerikaanse schil-

der van Duitse afkomst (1860 -1932) schil-

derde rond 1900 dikwijls in de slotkapel, zo-

als dit schilderij ‘The Offertory’. Melchers 

kwam samen met George Hitchcock in1884 

in Egmond en verbleef er regelmatig tot 

1914.Van alle schilders bleef hij het langst en 

hij maakte veel vrienden. Tevens werkte hij 

in New York, Parijs en Weimar. Hij woonde 

later met zijn vrouw Corinne in Virginia USA 

maar keerde nog menigmaal terug naar zijn 

geliefde Egmond.  



De Kapberg   

galeriedekapberg.nl  

 

Slotweg 17  Egmond aan den Hoef 

Vrij, za en zo 13.00 – 17.00  

en op afspraak via 06-45548739 

(tijdens openingsuren) 

    

Na 15 december enige tijd gesloten   

 

  Kanunnikenhuisjes met rechts de Kapberg             

App ‘Hoeverture Egmond’  
Dit is een muzikale wandeling door de his-

torische dorpskern van Egmond aan den 

Hoef met de smartphone als gids. 

Wrakhout In de constructie van de 

Kapberg is wrakhout van schepen ver-

werkt. In vier sfeervolle ruimtes  zijn elk 

jaar 8 exposities van hedendaagse kunst. 

Descartes in Egmond  

“Ik denk dus ik besta” zijn de wereld-

beroemde woorden van de vader van de mo-

derne filosofie. René Descartes (1596 –1650)

woonde enige tijd in Egmond-Binnen en hier in 

Egmond aan den Hoef.  

 

O.a. bij Huys Egmont is te koop het boek 

’René Descartes in Egmond 1643-1649 door 

Peter van den Berg. 

 

Descartes’ beeld van Fabio Pravisani  2021 

Kanunnikenhuisjes  

Oorspronkelijk zouden de huisjes ka-

nunniken van de slotkapel hebben gehuis-

vest, die na wisseling van de macht in de 

plaats kwamen van de monniken van de 

abdij. De huisjes worden bewoond.                            

Andrez heeft hier menigmaal geëxposeerd 



Huis van Gari Melchers 

Schoolstraat 8 (woonhuis) 

De Amerikanen Gari en Corinne Melchers 

woonden hier periodes van 1903 -1915. Het 

jaartal op de gevel klopt niet; Melchers kocht 

de gevelstenen bij een antiquair. In Virginia 

U.S.A is een Melchers Museum in het vroe-

gere woonhuis van het paar: Belmont. Hier 

hangen Egmondse werken van de schilder.  

‘Easter Sunday’, van de Amerikaanse schilder 

George Hitchcock die met Gari Melchers de 

Egmondse kunstkolonie leidde. De kleding is 

door de schilder gekocht. (Fotograaf onbekend) 

 

‘Herberg aan den Hoef’ 

Schoolstraat 31 (1637)  

In het voormalige Pension van de 

familie Bult verbleven schilders van 

de kunstkolonie, o.a. Florence  

Upton en Gari Melchers.  

Het is nu een B&B.             
 

Morning Sunshine, rond 1900, Alice Blair 

Ring. Particulier bezit in de V.S.  

Gezusters Bakkum.  

 

‘In Holland’ Gari Melchers 1887, Gari Melchers 

Home and Studio, Fredericksburg Virginia USA. 



 

 

Aanlegplaats voor kano’s. Bij het huis was een overslagplaats 

voor schelpen uit Egmond aan Zee, die per boot naar de kalk-

ovens even verderop aan de vaart werden gebracht. Nu is iets 

noordelijker aan de Hoever Vaart een aanlegplaats voor kano’s.  

De Eenhoorn  

Weg naar de Oude Veert 2 (woonhuis, niet bezichtigen)  

‘Het Fortuyn’ Het huis aan de Hoever vaart was in 

1670 een herberg en boerderij met de naam ‘Het Fortuyn’. 

Vanaf 1804 heette het ‘De Eenhoorn’. Waarschijnlijk was 

er geldnood en had bierbrouwer ‘De Eenhoorn’ uit Alk-

maar de zaak overgenomen van brouwer ‘Het Fortuyn’.  

 

Pakhuis De Hoop (1902)  

Julianaweg 23 - 25  (dubbel woonhuis en atelier, niet te bezichtigen) 

De Hoop is in17e eeuwse stijl gebouwd in opdracht van beurtschipper Kraakman die 

het als woonhuis en pakhuis gebruikte. Egmond was rond 1900 populair bij buitenlandse 

schilders. Kraakman zag een kans en verhuurde hier ook atelierwoningen.  

Het pakhuis lag aan de schulpvaart, nu gedempt voor nieuwbouw. Het had 

Mallegat 415 als adres, want huizen waren nog niet per straat genummerd. 

Bij het huwelijk van Juliana en Bernhard werd het Mallegat (Molengat) in 

1937 omgedoopt tot Julianaweg.  



Museumhoeve Overslot 1555   

Schelpenkabinet Ecce Mare  

In Museumhoeve Overslot  

Vrijwillige bijdrage 

hoeve-overslot.nl  

facebook.com/hoeve-overslot 

 

Slotweg 42  

Maart - december za en zo 14.00 - 18.00  

en bij vlagvertoon  

 

Rondleidingen met gids voor scholen en 

groepen tot 50 personen  

 

Wunderkammer en schelpenkabinet 

Muziek op zondag 16.00 - 18.00                

Winterprogramma zie agenda                

Toegang vrijwillige bijdrage    

De authentieke hoeve is een broeinest van kunst en cultuur met kunstexposi-

ties, kunsthistorie van de Egmondse School, een ‘Wunderkammer’ met fossielen, mine-

ralen, etnografica, naturalia en antiquiteiten. Bij goed weer is er een boeken-ruilkast. Bij 

de gevel staat een buste van George Hitchcock. De hoeve heeft een sfeervol kleinkunst-

podium met een goede akoestiek en dat trekt ook goede muzikanten aan voor luister-

concerten op de zondagmiddag. Na afloop gaat de pet rond voor de muzikanten.   

Vier verzamelingen Achterin de Museumhoeve is 

een gedeelte ingericht met schelpen van over de hele we-

reld. Vier verzamelingen van liefhebbers zijn hier op ver-

rassend artistieke wijze bijeengebracht. 



Fjoertoer    

fjoertoer.nl  

2021: Laatste vrijdag en zaterdag novem-

ber 16.30 -  21.00  

Historisch Egmond tovert met veel vrijwil-

ligers uit de buurt het Slotkwartier om tot 

een feeëriek verlichte plek. Vroeg in de  

avond ook aantrekkelijk voor wie niet mee-

Slotfestijn  
historischegmond.nl  
 

2e zaterdag van september  ?              

12.00 - 17.00  (zie historischegmond.nl) 

 

Elk jaar komt een andere periode uit de 

rijke Egmondse geschiedenis tot leven. 

Kinderen doen naar hartenlust mee. 

                                                       
 

 

Hoever Kunstmarkt 

Verleden tijd?  

 

Kunst en cultuur in het oude 

dorpscentrum.                                    

Hoever Huis & Hof Tour                  

Kinderactiviteiten 

  

 Andrez , Egmondse kunstenaar 

  

HoeverDorpsfeest    
 

hoeverdorpsfeest.nl  

 

Zaterdag 11 juni staat in het teken van geschie-

denis, kunst en ambachten zie  

hoeverheerlijkheid.nl   

 

Zondag 12 juni Jaarmarkt /

snuffelmarkt in de oude dorpskern 

  

  

Monumentendagen 
2e weekend van September          

Bij evenementen zijn meestal 

de Slotkapel, Huys Egmont, 

Museumhoeve Overslot en Ga-

lerie de Kapberg langer open.     

Evenem. agenda: Egmond.nl   

 



Foto Frans Tijssens 

Foto Andrea Rijtema 

Slotfestijn 2012: drie Egmonden verbonden in de historie 



 

 

Rondje Egmond is een vrijwilligersproject  

Tekst en foto‘s © Carla Kager Egmond aan Zee 2007 - 2022                                 

Overige foto‘s © Frits van Eck (fve) of vermeld                       

Wijzigingen:c.kager.egmond@gmail.com  

  

 

Ervaar het eigene en de historie van drie 

dorpjes bij de duinen en de zee  

 

60 Bezienswaardigheden en 

wetenswaardigheden 

groot en klein (N/D) 

 

 

Te zien in Egmond aan Zee (Ronde + Info)  

Rondwandeling Egmond aan Zee op A4 

Te zien in Egmond aan den Hoef  

Te zien in Egmond-Binnen  

Duitse versies  

mailto:c.kager.egmond@gmail.com

