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Vierde editie van de Erfgoedfair 29 mei op Buitenplaats Beeckestijn 

Informatie en inspiratie voor bewoners en liefhebbers van erfgoed 

 

Zondag 29 mei vindt de vierde editie van de Erfgoedfair plaats op de 

romantische Buitenplaats Beeckestijn in Velsen-Zuid. Bewoners, beheerders 

en/of liefhebbers van particulier (industrieel) erfgoed kunnen hier terecht voor 

informatie over wonen in een historisch pand. Op de fair zijn 

erfgoedspecialisten aanwezig om specifieke vragen over onderhoud, 

restauratie, duurzaamheid en financieringsmogelijkheden van historische 

panden te beantwoorden. Ook wordt traditioneel vakmanschap getoond, naast 

de mooiste producten en inspiratie voor het interieur of tuinen. Andere 

activiteiten die plaatsvinden zijn lezingen en rondleidingen door het 

rijksmonumentale huis Beeckestijn en tuin.  

In het najaar van 2016 wordt er nog een Erfgoedfair georganiseerd in 

Nederland. De Erfgoedfair wil met minimaal twee fairs in een jaar meer 

eigenaren bereiken en haar programma nog beter afstemmen op de regio en 

behoeftes van de bezoekers. Goede kennis en informatie bij eigenaren draagt 

bij aan het behoud van Nederlands particulier erfgoed.  

De Erfgoedfair is een initiatief van Stichting Nederland Monumentenland. 

Stichting Nederland Monumentenland heeft de ambitie om evenementen te 

organiseren en interactie tussen de verschillende doelgroepen binnen de 

erfgoedsector tot stand te brengen, die een relevante bijdrage leveren aan 

kennisdeling over en beleving van monumenten. 

De fair is zondag 29 mei geopend van 10.00 – 17.00 uur.  

Buitenplaats Beeckestijn 

Rijksweg 136 

1981 LD Velsen-Zuid 

Meer informatie voor bezoeker en exposant: www.erfgoedfair.nl  

  

http://www.erfgoedfair.nl/


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Over de Erfgoedfair 

De Erfgoedfair is een evenement voor bewoners, beheerders en/of 

liefhebbers van (industrieel) erfgoed op bijzondere monumentale locaties in 

Nederland. Zij vinden hier informatie over en inspiratie voor wonen in 

bijzonder erfgoed. De Erfgoedfair is een initiatief van Stichting Nederland 

Monumentenland. De oprichters van Stichting Nederland Monumentenland 

zijn; De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM), BOEi, de Vakgroep 

Restauratie, de Stichting Open Monumentendag en het Nationaal 

Restauratiefonds. Zij zijn langere tijd betrokken bij evenementen die het 

grote publiek, de liefhebbers/eigenaren en de professionals weet te bereiken.   

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:   

Sanne Kiel |sanne@erfgoedfair.nl | 06-10259679 

 

mailto:sanne@erfgoedfair.nl

