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De monumenten van de gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude hebben een eigen verhaal. Zij vertellen over het 
verleden van de gemeente: strategisch gelegen in de nabijheid 
van waterwegen en de twee hoofdsteden Haarlem en Amsterdam. 
Deze steden hebben eeuwenlang invloed uitgeoefend op hun 
directe landelijke omgeving. 

Een unieke uitgave van alle monumenten in full colour, 
136 pagina tellende hard cover. Het boek is 15 oktober 
beschikbaar en te bestellen voor

16,50 euro



Monumenten hebben een eigen taal, ook in de 
gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. 
Zij vertellen over het verleden van de gemeente: 
strategisch gelegen in de nabijheid van de 
twee hoofdsteden Haarlem en Amsterdam. 
Deze steden hebben eeuwenlang invloed 
uitgeoefend op hun directe landelijke omgeving. 
Maar ook de natuurlijke ligging, ruim 5200 jaar 
geleden gevormd, bepaalt de positie van de 
tegenwoordige groene buffergemeente. De kerk, 
de staat, het Hoogheemraadschap van Rijnland, 
de boeren met veeteelt en akkerbouw, het 
leger van dijkwerkers bij de aanleg van de Hoge 
Spaarndammerdijk met zijn vele spuisluizen, 
de aanleg van de Posten van Krayenhoff, de 
drooglegging van het Haarlemmermeer en het 
IJ, de aanleg van de werken ten behoeve van 

de Stelling van Amsterdam en de inrichting van 
het Recreatiegebied Spaarnwoude, dat alles 
heeft zichtbaar invloed gehad op de vorming 
van deze groene buffer. De rijksmonumenten, 
provinciale en gemeentelijke monumenten in 
de verschillende kernen van de gemeente en 
in het buitengebied vertellen elk hun eigen 
verhaal binnen de historische ontwikkeling 
van de gemeente. Ter gelegenheid van het 
25-jarig bestaan van de Monumentencommissie 
van Haarlemmerliede en Spaarnwoude is Jan 
Morren bereid gevonden deze geschiedenis 
te verwoorden. De leden van deze commissie 
hopen dat met dit boek de monumenten 
voor u meer gaan leven en dat er een grotere 
bewustwording ontstaat van het belang van ons 
erfgoedbehoud voor toekomstige generaties.

Ja, ik wil het monumentenboek bestellen
Het monumentenboek is verkrijgbaar vanaf 15 oktober 2012 en via de 
gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude te bestellen. 

U stuurt een e-mail naar de gemeente: monumentenboek@haarlemmerliede.nl
of onderstaande kaart uitknippen, invullen en kosteloos verzenden naar:
Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
o.v.v.  Monumentenboek
Antwoordnummer 702    1160 VD Zwanenburg

De kosten van het boek zijn € 16,50. Dit bedrag dient u bij bestelling over te maken 
op bankrekening: BNG 285003224 o.v.v. Monumentenboek. 
U kunt het boek ophalen bij het gemeentehuis. Daar kunt u ook contant betalen.
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