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In Wijk aan Zee zijn de graafwerkzaamheden voor de aanleg van een waterreservoir op de
Dorpsweide gevolgd. Zichtbaar waren de sporen van akkers in het zuidoostelijk deel van het te
ontgraven terrein; later waren hier volkstuinen gesitueerd. In het talud van de vijver (ongeveer
ter hoogte van Krochtweg nr. 40) kwam een gemetselde waterput uit recente tijd tevoorschijn.
In het zuidwestelijk deel van het terrein waren sporen van bewoning te zien, een asplek,
paalresten en 17de eeuws puin. Tot het vondstenmateriaal behoren onder meer Engelse muntjes
uit de 17de eeuw, veel duiten uit West Friesland, lakenloodjes (o.a. uit Kampen), loden
netverzwaringen en musket- en kanonskogels. Op het terrein waren de beddingen van diepe
greppels te volgens, evenals de oude Relbeek, parallel aan de Zeestraat.
Leden van de werkgroep hebben de sloop van de boerderij van Kager, aan de Tolweg 4 in
Heemskerk in de gaten gehouden. Duidelijk werd dat voor de oostelijke muur van het woonhuis
uiteenlopende steenformaten waren gebruikt in verschillende metselverbanden. De fundering van
de muren stond op korte palen die in een roosterconstructie waren gevat. Hierop lagen
eikenhouten planken van 40 cm breed. Tussen de palen lagen brokken van middeleeuwse baksteen
(formaat ? x 14 x 7 cm). De muren van het achterhuis stonden op een keldervloer van 12 stenen
dik (formaat 17 x 8 x 4,5 cm) in kruisverband. De keldervloer rustte op een raamwerk van balken
van 40 x 35 cm. Boven de kelder bevond zich de opkamer (4 x 4 meter). Het pand dateert
waarschijnlijk oorspronkelijk uit de 17de eeuw. De werkgroep heeft bij de Rijksdienst voor
Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) toestemming gevraagd voor archeologisch
onderzoek op dit terrein. Vooralsnog is geen toestemming verleend; eerst zal in het kader van de
bouwvergunningprocedure onderzoek naar mogelijke archeologische waarden moeten
plaatsvinden.
Op verzoek van de Stichting Welzijn Beverwijk heeft de werkgroep in het voorjaar een "cursus
archeologie" gegeven aan kinderen van 11 - 13 jaar. De cursus werd afgesloten met het inrichten
van een kleine tentoonstelling van voorwerpen die de cursisten hadden "gerestaureerd". Mevrouw
J. van der Aar, vice-voorzitter van de monumentencommissie, verrichtte de opening van de
tentoonstelling. Ook voor 7 - 8 jarigen was een middag georganiseerd; zij konden "schatgraven"
in een bak met zand.
De werkgroep heeft de poldermeester van de Broekpolder informatie gegeven voor zijn 'Museum
voor vergeten landschapsverbanden'. Thema van de poldermeester was in 2007 de verbinding van
de Broekpolderbewoners met het stuk land waarop zij wonen en met hun directe omgeving. Op
grote doeken, die in de buitenlucht werden opgehangen en elke maand werden verwisseld, waren
beelden uit verschillende tijdvakken te zien. Een afsluitende manifestatie in het najaar, waar ook
de werkgroep aan mee zou doen, ging vanwege de slechte weersomstandigheden niet door.
In Heemskerk verleende de werkgroep haar medewerking aan het festival "Wie zijn grenzen
verlegt, geeft de wereld de ruimte" dat op 30 juni plaatsvond nabij kasteel Assumburg ter
gelegenheid van 10 jaar vriendschapsbanden Heemskerk - Klatovy (Tsjechië). Om aan te sluiten
bij het thema van het festival heeft de werkgroep bodemvondsten laten zien die destijds
geïmporteerd zijn uit de ons omringende landen (Jydepotten uit Denemarken, steendgoed,
Nederrijns aardewerk, leisteen en tufsteen uit Duitsland, glas uit Tsjechië, Andenne en Vlaams
aardewerk uit België, creamware uit Engeland, schotels uit Frankrijk, porselein uit China enz.).
De manifestatie werd door 600 personen bezocht.

Voor de tentoonstelling “50 jaar Velser tunnel(s)” in Museum Kennemerland werd een vitrine
ingericht met bodemvondsten afkomstig van het Romeins castellum. Naast enkele voorwerpen uit
de eigen collectie konden een aantal interessante bruiklenen van de Archeologische Werkgroep
Velsen worden tentoongesteld.
In het kader van de Open Monumentendag was fort Sint Aagtendijk in Beverwijk voor het eerst
te bezichtigen. Op verzoek van de gemeente heeft de werkgroep er een tentoonstelling
ingericht. De open dag trok 350 bezoekers.
Bij de Historische Kring Heemskerk (HKH) houdt de werkgroep wekelijks een archeologisch
spreekuur. Aan de HKH is advies uitgebracht over een vitrine met bodemvondsten in het
gemeentehuis van Heemskerk. De werkgroep is betrokken bij het opstellen van een lijst met
aanbevolen panden voor de gemeentelijke monumentenlijst van Heemskerk.
De werkgroep is vertegenwoordigd in de monumentencommissie van het Historisch Genootschap
Midden-Kennemerland (HGMK).
Met de gemeente Beverwijk heeft de werkgroep geregeld overleg gehad over archeologische
zaken. Samen met het HGMK heeft de werkgroep geadviseerd over de Beleidsnota
Cultuurhistorie van de gemeente Beverwijk.
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