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Graven en waarnemen
In Heemskerk volgden wij de graafwerkzaamheden tussen Euratomsingel en
Lessestraat. Sporen van de curtis Hofland hebben we niet gevonden.
Op aanwijzingen van de werkgroep heeft de gemeente Beverwijk een archeologisch
bureau onderzoek laten doen naar de locatie van de funderingen van de voormalige
Wijker molen in de Broekpolder.
Op de hoek van de Breestraat en Koningstraat vonden we in een sleuf voor een
gasleiding de beschoeiing en een overkluizing van een beek. Rond 1650 tekende Daniel
van Breen deze beek op één van zijn schetsbladen. (zie foto‟s).

Op de Koude Horn vonden wij in een sleuf voor dezelfde gasleiding houtresten. Door de
gemeente is een archeologische bureau ingeschakeld dat het houtwerk verder heeft
onderzocht en ingetekend (foto rechts). Waarschijnlijk zijn de houtresten afkomstig
van de beschoeiing van de haven. Dendrochronologisch onderzoek (jaarringen) van het
hout leverde een kapjaar van 1695 op (foto midden).
Op de hoek met de Graaf Janstraat werden een fundering en veel scherven uit de 15de17de eeuw gevonden (foto links).

Aan de Platanenlaan in Beverwijk kreeg de werkgroep gelegenheid boringen te
verrichten, na afbraak van een flatgebouw. In één boring kwam een humeuze laag op
160-180 cm onder het maaiveld zichtbaar. Deze laag komt waarschijnlijk overeen met de
zogenaamde IJzertijdlaag met ploegsporen die op vele plaatsen in Beverwijk en
Heemskerk voorkomen.
In Heemskerk legde het Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier een waterbassin
aan, tussen de de Noordermaatweg en de bebouwing. Het graafwerk hebben wij gevolgd
maar het leverde geen vondsten op.

Een bewoner van de Bankenlaan in Beverwijk meldde ons de vondst van een benen
schaats (glis) en scherven uit de 14de-15de eeuw die hij had gevonden bij graafwerk in
zijn tuin.
Educatie
Tijdens de Open Monumentendag heeft de werkgroep belangstellenden rondgeleid over
het archeologisch monument de N.H.kerk in Heemskerk. Voor een tentoonstelling bij de
Historische Kring Heemskerk stelden wij bodemvondsten uit de 19de eeuw beschikbaar.
Het thema was dit jaar „De smaak van de 19de eeuw‟.
In wijkcentrum Citadel verzorgden wij voor de Stichting Welzijn Beverwijk gedurende 4
middagen een cursus archeologie voor kinderen.
Voor groep 5 van de o.l.s. De Zevenhoeven in Heemskerk gaven wij twee keer een les
over archeologie: een powerpoint demonstratie, puzzelen met scherven en een
demonstratie van diverse bodemvondsten (foto links „Stichting Welzijn‟, foto‟s midden
en rechts
„de Zevenhoeven‟).

Broekpolder
Eind 2009 verscheen het wetenschappelijk rapport van de opgravingen in de
Broekpolder, in de jaren 1998-2000. Dit was aanleiding voor de werkgroep om, in
samenwerking met de Stichting Welzijn Beverwijk, een serie lezingen over de opgraving
te organiseren. De lezingen werden gehouden in het wijkcentrum Citadel in de
Broekpolder: in september een inleiding over de opgravingen en in oktober over de
landschapsontwikkeling in de Broekpolder en het Oer-IJ. Beide lezingen werden elk door
ongeveer 40 belangstellenden bezocht. In 2011 volgen nog twee lezingen.

.

Informatie
Informatie over en een afbeelding van het Huldtoneel in Heemskerk verstrekten wij aan
de Historische Vereniging Bergen N.H. voor een artikel over de Heren en Vrouwen van
Bergen in de Bergense Kroniek.
Voor een verspreidingskaart van Weser aardewerk (ca. 1580 – 1630) hebben wij onze
scherven van dit type aardewerk gemeld.
Aan het Archeologisch Adviesbureau RAAP gaven we informatie ten behoeve van een
voorgenomen onderzoek in de omgeving van de Maerten van Heemskerckstraat in
Heemskerk.
De gemeente Heemskerk informeerden wij over de gesteldheid van het terrein en de
resten van Oud Haerlem in verband met het herinrichtingsplan Park Assumburg/Oud
Haerlem.
Voor een publicatie van het Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed in Brussel stelden
wij een foto beschikbaar van een schotel uit de 18de/19de eeuw met de tekst “Schoon
gewaschen, net gevouwen, is de pronk der jonge vrouwen”. De foto is opgenomen in het
artikel “Pronken as a performative practice” in het boek “Luxury in the Low Countries,
Miscellaneous Reflections on Netherlandish Material Culture, 1500 tot Present” (foto‟s
hieronder).
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