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Graven en waarnemen
In Wijk aan Zee werden de graafwerkzaamheden voor de herinrichting van het parkeerterrein en de
aanleg van een hemelwaterriool in de Gasthuisstraat gevolgd. Zichtbaar waren de uitbraaksleuven van
bebouwing hier uit de 17de eeuw. Ook veel scherven van aardewerk uit deze periode kwamen
tevoorschijn evenals veel slachtafval (botten) en visafval. Een bijzondere vondst is een stuk van een
tegel, met ronde rand, met enkele gotische (?) letters. Vermoedelijk is het een deel van een tegelkachel
geweest.
Op het strand worden regelmatig stukken scheepshout gevonden. Het komt vrij bij harde storm en bij
baggerwerkzaamheden in verband met kabelaanleg. Waarschijnlijk zijn het de resten van
vissersvaartuigen, zogenaamde pinken, die tot in de 19de eeuw het strand werden opgetrokken. Ook werd
een concentratie van rivierkeien gevonden, vermoedelijk gebruikt als ballast, nabij het wrak van de
Vrijheid (paal 50).
In Heemskerk, in De Wildtstraat, onderzochten we een waterput dat echter de rand van een vijver bleek
te zijn. Ook de bouwput voor de fietstunnel in de Kleine Houtweg werd geïnspecteerd. In Beverwijk
volgden we de graafwerkzaamheden voor een vijver in de Schuurmanstraat.
Contacten waren er met de archeologische onderzoeksbureaus Hollandia (onderzoek Simon van
Haerlemstraat, Heemskerk) en ADC (onderzoek Westerweelstraat, Heesmkerk).
We zijn een proef gestart met het inzaaien van vlas.
Uit het onderzoek destijds in de Broekpolder is
gebleken dat in de Bronstijd en IJzertijd daar veel
vlas is verbouwd. Het plan is om in het wijkpark in
een klein deel weer vlas te laten groeien. Het levert
gedurende één tot twee maanden een mooi tapijt van
blauwe bloemen op.
Educatie
Voor Welschap Kinderopvang in Heemskerk verzorgden wij een educatieproject voor naschoolse opvang
op 6 verschillende locaties.
Voor een tentoonstelling in het Archeologisch Museum in Haarlem leenden wij een IJzertijd-pot uit. Voor
de jubileumtentoonstelling van de Historische Kring Heemskerk stelden wij enkele bodemvondsten
beschikbaar.
Radio
In januari en februari verleenden wij
medewerking aan uitzendingen van
Heemskerk FM en Radio Beverwijk. In
samenwerking met Museum Kennemerland
verzorgden we vanaf september om de 2
weken een programma voor Radio Beverwijk
over afwisselend een archeologisch voorwerp
en een voorwerp uit de collectie van het
museum. Het programma wordt in 2014 voortgezet.
Website
Dit jaar heeft de website 3011 bezoekers gehad. In 2012 waren dat nog 1003 bezoekers.
De website van de werkgroep is: www.awn-beverwijk-heemskerk.nl
met bijdragen van Jaap Hendrikse, Richard Schellevis en Ria Vet

