
Ondergetekenden, belangstellenden in Archeologie en Cultuurhistorie in
het Geestmerambacht, steunen de actie van Stichting C.O.O.G. (Coördinatie Onderzoek
Oud-Geestmerambacht) en Stichting Regionale Archeologie "Gheestmanambocht" om:

het ensemble van het Kerk- en Dergmeergemaaltje uit 1916 en het molenaarshuis uit ca.
1840, staande op het z.g. "Oude Kerckhoff " (4100 m2) aan de Kerkmeerweg te
Oudkarspel, als cultuurhistorisch en archeologisch zeer waardevolle monument aan te
bevelen bij de Gemeente Langedijk, de Provincie of het Rijk.

Motivatie:
Dergmeer, Kromwater en Kerkmeer zijn (met de Achtermeer, octrooi 1533) de oudste
droogmakerijen van Nederland, misschien ter wereld. De Dergmeer (vóór of in 1542)
Kerkmeer en Kromwater (1546/1547) zijn door locale en Alkmaarse regenten
drooggelegd (mr. G.de Vries Azn, dr. Chr. Streefkerk, dr. D.Aten, dr. H..van Zwet)
Volgens mr. Pieter Schuitemaker, dr. A.J.Thurkow (VU), prof. G.A. Borger (UVA),
de WP encyclopedie en lokale historici is de Dergmeer ouder dan de Achtermeer.
De "Amsterdamse" Beemster van 1612 kreeg terecht Unesco- onderscheiding. De
pioniers in het Geestmerambacht, die % eeuw eerder relatief ook een unieke prestatie
leverden met een primitieve windwatermolen (omstreeks 1408 ontwikkeld in deze
regio) verdienen minstens locale en regionale erkenning. Door de gemeente-
monumentverklaring van het Kerk- en Dergmeer- ensemble (gemaaltje, huis en grond)
door de Gemeente Langedijk kan later wellicht ook een hogere monumentstatus bij de
Provincie of het Rijk bereikt worden.

Archeologisch- geologisch is "het Oude Kerckhoff, waarop het molenhuys deels
ghetimmert is "(volgens aktes uit 1570 en 1630) interessant, door inderdaad aangetroffen
menselijke en andere skeletresten. Belangrijk is het perceel ook door de ligging op de nog
bestaande hoge oeverwal van de Kerkmeer, gelegen aan de destijds zeer bekende
Winterweg(sloot), oorspronkelijk een ontginningsdij k met -sloot (ca. 1000 na Chr.)

In het uitgebreide recreatiegebied Geestmerambacht zou het gemaaltje weer een functie
kunnen krijgen als dieselgemaaltje in de waterberging, die de Provincie er omheen al had
gepland. Het gemaaltje zou opgenomen kunnen worden in een cultuur- en natuurhistorische
route, die start vanuit een bezoekerscentrum, dat mogelijk in het Geestmerambacht gesticht
wordt. Een toeristische, educatieve verrijking voor de regio, waarin de rijke agrarische
geschiedenis verdiende aandacht krijgt! Prof. dr. G.J. Borger (sociale geografie UVA) en
reeds honderden anderen ondersteunden het idee door onder andere het tekenen van een
handtekeningformulier. Overwogen wordt ook het zaagmolentje van fa. Eecen aldaar te
vestigen, daar de houtwerflocatie voor woningbouw mogelijk zal wijken.

De Stichtingen COOG en RAG willen, gesteund door alle regionale historische verenigingen,
met toestemming van de eigenaar, een waterplan aldaar uitvoeren, waarin de droogmakerij op
beperkte schaal herleeft en de oude molenvijzel met een nieuwe diesel draait in de reeds
gerestaureerde timmermanswerkplaats. Bezoeken zijn al te regelen via deze adressen.

Nadere informatie vindt u op de websites www.coog.nl en www.rag-archeologie.nl

Uw steun s.v.p. mailen of sturen aan een der onderstaande personen:
G..Kalverdijk, Stg. C.O.O.G.,Van Merlenlaan 10, 1852 CG Heiloo; g.kalverdijk@planet.nl
W.Ouweltjes, St. R.A.G., Regthuysstraat 19, 1724 SK, Oudkarspel; ouweltjes@quicknet.nl


