Jaarverslag 2012 Archeologisch Werkgroep Beverwijk-Heemskerk
Graven en waarnemen
Bij graafwerkzaamheden aan de Rijksstraatweg in Heemskerk voor de bouw van een AH XL kwam een
veenlaag met bewerkingssporen tevoorschijn. Waarschijnlijk gaat het hier om de sporen van
turfafgraving uit vroeger tijd. Het zijn rechthoekige kuilen van ongeveer 2 bij 1 meter, netjes naast
elkaar. Vergelijkbare sporen zijn gevonden in Aerdenhout en Heiloo.

Op het voormalige crossterrein naast Archeologisch monument Oud Haerlem in Heemskerk heeft het
bureau ‘Hollandia’ een archeologisch vooronderzoek verricht. Het onderzoek was noodzakelijk in
verband met de voorgenomen aanleg van een waterberging. Leden van de werkgroep hebben bij het
schaaf en graafwerk geassisteerd. Er waren 5 proefsleuven van 20-30 bij 5 meter gegraven. De vondsten
waren scherven uit de IJzertijd en de Inheems-Romeinse tijd. De locatie ligt hemelsbreed niet ver van
het archeologisch monument ‘de Vlaskamp’ in de Broekpolder. Interessant waren de sporen van het
krekenstelsel van het Oer-ij.

Educatie
Op de Openbare Basisschool ‘de Zevenhoeven’ heeft een lid van de werkgroep een gastles gegeven over
archeologie. De les was voor de leerlingen van groep 6 die tijdens de geschiedenislessen onder andere de
Steentijd en de daarop volgende perioden als lesstof kregen. Zoals altijd was het mogen vasthouden van
vondsten (botten, kogels en aardewerk) weer een groot succes.

Educatieproject basisschool ‘De Panta Rhei’
Basisschool ‘De Panta Rhei’ organiseerde voor de hele school (± 660 leerlingen) een
erfgoededucatieproject met als thema ‘Op zoek naar oudheden in de woonwijk Broekpolder te
Beverwijk’. De werkgroep verzorgde een uitgebreide expositie met vitrines en informatiepanelen, een
introductieles voor de leraren, presentaties voor de 20 oudste groepen en een spannend verhaal met
vondsten bekijken voor de 16 jongere groepen. Het project duurde in totaal 2 en een halve maand en
werd gesubsidieerd door Provincie Noord-Holland.

Expositie en tentoonstelling
Ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van de afdeling Kennemerland van de AWN-Vereniging voor
vrijwilligers in de archeologie- hebben de archeologische werkgroepen Haarlem, Velsen en BeverwijkHeemskerk een tentoonstelling opgezet in het Archeologisch museum Haarlem. De tentoonstelling laat
de topvondsten zien van 60 jaar amateurarcheologie in Kennemerland. Deze tentoonstelling duurt nog
tot 21 april

Opening van de tentoonstelling door de stadsarcheoloog van Haarlem en de voorzitter van AWN afd. Kennemerland

In het gemeentehuis van Heemskerk kreeg de werkgroep eind november de gelegenheid een expositie
van bodemvondsten in te richten voor de duur van drie dagen. Getoond werden de vondsten van een
opgraving in de jaren ’90 (vorige eeuw) bij de Heemshof aan de Oosterweg, Heemskerk. Voordat de
vondsten worden opgeslagen in het depot Wormer kon op deze manier nog eens alles aan de bevolking
van Heemskerk worden vertoond. Ondanks de opzet van de expositie, low budget met eenvoudige
middelen, trokken we in drie dagen tijd meer dan 600 enthousiaste bezoekers. Ook de pers en de lokale
radiozenders besteedden veel aandacht aan deze activiteit.

Pers en publicaties
De werkgroep nam deel aan een uitzending van Radio
Beverwijk vanuit Museum Kennemerland. In het
programma ‘Kijk op de wijk’ werden diverse
onderwerpen besproken waaronder het voorgenomen
project van basisschool ‘De Panta Rhei’.
De afdeling Kennemerland van de AWN verzorgde naar aanleiding van het 60-jarig
bestaan een jubileumnummer van ‘Westerheem’, het tijdschrift van de AWN. Leden van
de werkgroep hebben artikelen geschreven over een beschilderd graf in Heemskerk, een
porseleinen schotel van Westerhout te Beverwijk en de resten van een vuurtoren in Wijk
aan Zee.
Website
Medio augustus zijn we begonnen met het invoeren van onze collectie
in het Zijper Collectie Beheer systeem. Dit systeem is ontwikkeld door een
medewerker van het Zijper museum te Zijpe (Schagerbrug). Vondsten van de
werkgroep kunnen hier worden ingevoerd met foto en informatie. Er zijn
verschillende zoekmogelijkheden ingebouwd die door de bezoeker van de
website vrij zijn te gebruiken. Het systeem geeft een ieder de mogelijkheid om
te bekijken wat er door de jaren heen door de werkgroep is gevonden. In 2012
waren er al 319 objecten op internet te bekijken.
De website is dit jaar bezocht door 1003 bezoekers, dat is bijna een verdubbeling van de bezoekersaantallen van
2011. In de eerste maanden van gebruik van het ZCBS zijn de objecten al 4523 maal bekeken door in totaal 546
bezoekers.

Het adres van de website is www.awn-beverwijk-heemskerk.nl .
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