Archeologische Werkgroep Haarlem e.o.
Kasteel Huis ter Kleef
Één van de belangrijkste opgravingen van de
werkgroep is het kasteel Huis ter Kleef in de
stadskweektuin van Haarlem. Van 1990 tot
en met 1994 zijn hier de restanten van het
kasteel, de gracht en de voorhof uitgebreid
onderzocht. Van het kasteel en de voorhof
konden de plattegrond en de bouwfasen
worden gedocumenteerd. De gracht is in
vakken van vierkante meters, laagsgewijs
opgegraven. De grachtvulling werd gezeefd
waardoor er naast circa 4000 kilo scherven
keramiek vele duizenden voorwerpen van
onder andere metaal, hout, glas, leer en
steen zijn aangetroffen. Al deze voorwerpen geven meer inzicht in de ontwikkeling en het
gebruik van het kasteel door de eeuwen heen.
Uit de gracht zijn diverse bijzondere voorwerpen afkomstig, zoals 23 dubbelgevouwen tinnen
borden versierd met het wapen van Margaretha van Cleve (1400-1425), een prachtig
versierde witte steengoed kan met baardmanmasker, een klein kannetje met een
puntneusgezichtje en een drinkbekertje.
Kelder van de Vleeshal
Voorafgaand aan de huisvesting van het
Archeologisch Museum Haarlem is in de
kelder van de Vleeshal in 1989 een
opgraving uitgevoerd. Al in de prehistorie
moeten hier enige tijd mensen hebben
geleefd, want onder de vloer lagen
scherven van aardewerk uit de IJzertijd
(800-12 v. Chr.). Ook werden resten van
middeleeuwse muren uit de 13e en 14
eeuw gevonden.
Een bijzondere vondst is een afvalkuil, die
rond het jaar 1300 is gebruikt. Daarin lag
veel aardewerk, een groot aantal houten
nappen en een houten beeldje van een
monnik.
Katholieke begraafplaats Meerenberg
In 2009 is een deel van de Katholieke begraafplaats van het voormalig Provinciaal
Psychiatrisch Ziekenhuis Meerenberg in Bloemendaal onderzocht. In totaal werden de
skeletten van 200 individuen uit de periode 1891-1936 opgegraven en gedocumenteerd.
Naast restanten van de kisten in de vorm van verkleuringen in de grond en metalen
schroeven van de deksels, zijn diverse persoonlijke bijgaven opgegraven. Onder de vondsten
zijn diverse kruisjes, een medaillon en een vingerhoedje. De opgraving vond plaats in
samenwerking met de faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden, het Leids Universitair
Medisch Centrum, het Nationaal Forensisch Instituut (NFI) en Saxion Hogeschool.

Middeleeuwse bewoning in de duinen
Op de afgeplagde zandvlakte Groot Olmen in het duingebied bij Bloemendaal trof een
boswachter op meerdere plaatsen aardewerkfragmenten en nederzettingsafval aan.
Uiteindelijk leidde dit via de AWH tot een reeks van onderzoeken. Deze onderzoeken hebben
veel gegevens opgeleverd over de bewoning van het duingebied in de Vroege Middeleeuwen,
de periode tussen de late 5e eeuw en het midden van de 9e eeuw. Uit deze periode was nog
maar weinig bekend van het duingebied. Door dit onderzoek zijn vele vindplaatsen in kaart
gebracht. Van sommige vindplaatsen was er niet meer over dan wat nederzettingsafval en
zijn de grondsporen met het stuivende zand weggewaaid, Op twee locaties is een opgraving
uitgevoerd. Naast huisplattegronden en enkele metaalvondsten zijn veel aardewerkfragmenten aangetroffen. Zo kon een aardewerk pot uit circa 600-700 na Chr. compleet
worden gerestaureerd.
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