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Graven en waarnemen
In een vijver die werd gegraven langs de Laan der Nederlanden, tussen de
Heemskerkerweg en de (voormalige) Fokkerlaan in Beverwijk, kon het profiel (de
verticale wand) over een lengte van meer dan 100 meter bestudeerd en
vastgelegd worden. Zichtbaar in het licht gekleurde duinzand waren
donkergrijze, humeuze lagen op ongeveer 110 en 180 cm onder het maaiveld. In
deze lagen waren sporen van akkerbewerking (ploegsporen) te zien en konden
enkele stukjes bot en aardewerk worden verzameld.
De bovenste laag dateert uit de IJzertijd (800 – 12 jaar voor Chr.) en sluit aan
op de laag die ongeveer 40 jaar geleden werd gevonden bij het graven van de
vijver in het Willem-Alexanderplantsoen. De onderste laag dateert
waarschijnlijk uit de Bronstijd (1800 – 800 jaar voor Chr.).
Aan de Jan Ligthartstraat-hoek-Jan van Kuikweg in Heemskerk werd op de
bodem van een bouwput (ongeveer 1 à 1,50 meter onder het maaiveld) een
concentratie van scherven aangetroffen. Het zijn scherven van grote potten met
kleine oren; aan de oren zijn slijtsporen van een touw zichtbaar. De scherven
lagen in een venige laag met ingestoven zandlaagjes. Vermoedelijk is dit een
waterput geweest waaruit met deze potten water werd gehaald. Zo nu en dan
viel zo’n pot natuurlijk in de put. De datering is 1ste – 3de eeuw na Chr.
Op het terrein van de voormalige lusthof ‘de Vlotter’ aan de Rijksstraatweg in
Heemskerk, werd een veldverkenning uitgevoerd om vast te stellen in hoeverre
sporen van de oude tuinaanleg aanwezig zijn. Dit in verband met de mogelijke
aanwijzing van het perceel als archeologisch monument. Waarschijnlijk door
diepploegen zijn geen sporen van de oude tuinaanleg gevonden. Het onderzoek
vond plaats in samenwerking met leden van de afdeling Zaanstreek-Waterland
van de AWN.
Bij werkzaamheden aan de Velserweg kwam muurwerk tevoorschijn dat
waarschijnlijk de fundering vormde van de muur rond de tuin van Scheybeeck.
Ook het grondverzet voor de aanleg van de Westelijke randweg in beverwijk
werd, samen met leden van de Archeologische Werkgroep Velsen, gevolgd. Geen
sporen van bewoning werden in het tracé aangetroffen; voornamelijk in de top
van de zogenaamde ‘jonge duinen’ vindt het graafwerk plaats.

Broekpolder
De werkgroep heeft een informatiestand verzorgd tijdens het buurtfeest op het
terrein van het archeologisch monument op 29 augustus. Een aantal
bodemvondsten, gevonden op het terrein, kon worden geleend van het Provinciaal
depot voor archeologie. Aan veel belangstellenden werd de publicatie over de
Broekpolder uitgereikt.
Open monumentendag
Tijdens de Open monumentendag op 12 september had de werkgroep een kleine
expositie ingericht in kasteel Marquette (Heemskerk) met kaarten en
bodemvondsten uit de directe omgeving.
Door leden van de Historische Kring Heemskerk werden in kasteel Marquette
rondleidingen verzorgd waaraan zo’n 400 personen hebben deelgenomen; velen
hebben de expositie van de werkgroep bekeken.
Oud Haerlem
Nabij het terrein van Oud Haerlem is voor de wandeltocht ‘Nico Rozemeier’ en
voor de fietstocht van het Kennemercollege informatie gegeven over het
archeologisch monument Oud Haerlem.
Op de basisschool ‘De Burghtweijt’ werd een lesochtend verzorgd over Oud
Haerlem en de directe omgeving van de school waar met name de straatnamen
met historische achtergrond zeer interessant werden gevonden.
Beleidsnota
De beleidsnota Archeologie gemeente Heemskerk 2009 is door de werkgroep
becommentarieerd. Het merendeel van de opmerkingen van de werkgroep is door
de gemeente overgenomen.
De werkgroep heeft deelgenomen aan brainstorm-sessies over de Cultuurnota
Vinden en Verbinden van Heemskerk.
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