
Uitnodiging 
 

Voor de officiële start van het jubileum ‘450 jaar Berger- en Egmondermeer’ 
op vrijdag 6 maart 2015 in de Rabobankzaal van Hogeschool Inholland Alkmaar  

 

Programma 15.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur)  
- Welkom en inleiding door het bestuur 
- Beeldimpressie Jesse van Dijl, conservator Regionaal Archief 
- Presentatie opleiding Civiele Techniek Hogeschool Inholland 
- Presentatie programma viering BEM 450 jaar 
- Openingshandeling door leden Comité van Aanbeveling  
- Receptie (tot 17.30 uur) 

 
 
 

 
 
 
 
Locatie:  Hogeschool Inholland Alkmaar, Bergerweg 200 Alkmaar 

Rabobankzaal via ingang B (nabij inrit parkeerterrein) 
Parkeren  gratis op parkeerterrein Hogeschool (400 plaatsen) 
Openb. Verv.  Neem vanaf station Alkmaar buslijn 6 (richting Bergen),  

660 (Alkmaar) of 165 (Egmond aan Zee) 
 
Foto: Bosmolen gebouwd in 1565 (Bertil van Beek/RM) 

 
 
Dit jaar bestaan de Berger- en de Egmondermeerpolder 450 jaar. Met een oppervlakte van 1200 hectare was de 
droogmakerij van de Berger- en Egmondermeer, een gezamenlijk project van Lamoraal, de graaf van Egmond, 
en Bredero, de heer van Bergen, de grootste van de zestiende eeuw. Een gedurfde onderneming die met veel 
civieltechnisch vernuft en lef van brave borsten in roerige tijden tot stand kwam. 
 
Een belangrijk historisch feit dat  vraagt om een feestelijke herdenking. De stichting ‘Berger- en Egmondermeer 
450 jaar’ brengt rond deze herdenking graag mensen met elkaar in verbinding. Voor het jubileumjaar is daarom 
een gevarieerd programma met festiviteiten samengesteld, waarin de vele aspecten van de polders aan bod 
komen, zoals cultuur, historie, landschap, natuur, agrarische beheer, sport en spel en nog veel meer! 
 
Het karakteristieke landschap van de polders, fraai gelegen in de strandvlakte tussen de coulissen van duinen en 
strandwallen, dient daarbij als aansprekend decor. Ook is er aandacht voor de vele ruimtelijke ontwikkelingen, 
die sinds de drooglegging in en rond de polders hebben plaatsgevonden.  
 
Wij nodigen u van harte uit deze officiële opening van het jubileumjaar bij te wonen. U kunt zich aanmelden 
door een email te sturen aan bem450jaar@gmail.com onder vermelding van uw naam, eventueel die van uw 
partner of introducé en zo mogelijk van uw bedrijf of organisatie. Let wel wees snel, want vol is vol! 

 
Het bestuur van de stichting  

mailto:bem450jaar@gmail.com

