
 
 

Basisdocument Zuidelijk 

Duingebied 

Provinciaal archeologiebeleid 

dag datum maand jaar 

 

 



Basisdocument Regio Zuidelijk Duingebied, Dütting, Verniers & Voormolen 2018 

2 
 

Inhoudsopgave 
 ...................................................................................................................................................................................................... 1 
1. Dankwoord ................................................................................................................................................................... 4 
2. Inleiding ........................................................................................................................................................................ 5 
3. Leeswijzer .................................................................................................................................................................... 5 
4. Provinciale archeologiegebieden ............................................................................................................................. 6 
5. Inventarisatie archeologische informatie en wetenschappelijk onderzoek in de regio .................................... 8 

5.1. De vorming van het Noord-Hollands landschap ............................................................................................... 8 

Pleistoceen ......................................................................................................................................................................... 8 
Holoceen ............................................................................................................................................................................. 8 
Het Oude Duinmassief...................................................................................................................................................... 9 
De Jonge Duinen ............................................................................................................................................................. 11 

5.2. De bewoners van Noord-Holland en hun impact op het kust- en duingebied............................................ 14 

5.2.1. Het Zuidelijk Duingebied ..................................................................................................................................... 14 
Archeologische verwachtingen...................................................................................................................................... 15 

5.3. Archeologische onderzoeken in het Zuidelijk Duingebied............................................................................. 21 

Vindplaatsen uit de late steentijd en bronstijd............................................................................................................. 21 
Bewoning in de ijzertijd ................................................................................................................................................... 24 
Archeologie uit de Romeinse tijd................................................................................................................................... 25 
Bewoning in de vroege middeleeuwen en dorpsvorming ......................................................................................... 26 
Groot Olmen, vroegmiddeleeuwse bewoning in de duinen ...................................................................................... 27 
Kastelen in het Zuidelijk Duingebied ............................................................................................................................ 30 
Buitenplaatsen.................................................................................................................................................................. 33 
WO2, Atlantikwall............................................................................................................................................................. 34 
Wat missen we, wat willen we nog weten? ................................................................................................................. 35 
Wat kunnen we doen? .................................................................................................................................................... 39 

6. Kennis van de archeologie in het Zuidelijk Duingebied ...................................................................................... 40 

Overzicht van de bewoningsgeschiedenis .................................................................................................................. 40 
Bedreigingen voor de archeologie in de Duinen......................................................................................................... 41 
Dilemma’s bij natuurontwikkeling .................................................................................................................................. 42 

7. Spraakmakers in beeld en verhaal......................................................................................................................... 43 
8. Archeologie: moeten, kunnen en willen: ............................................................................................................... 47 

8.1. Wat kun je er mee, wat moet je ermee, wat wil je ermee als gemeente? .................................................. 47 

Benutten ............................................................................................................................................................................ 47 
Beleven.............................................................................................................................................................................. 47 
Beleid ................................................................................................................................................................................. 49 

8.2. Doorkijkje naar de Omgevingswet .................................................................................................................... 50 

9. Stakeholders (in de regio)........................................................................................................................................ 52 
10. Tips en valkuilen: handig en concreet ................................................................................................................... 53 

De toekomst: integrale aanpak noodzakelijk............................................................................................................... 54 

Literatuur, bronnen en beeldverantwoording ...................................................................................................................... 56 

Literatuur ............................................................................................................................................................................... 56 
Bronnen ................................................................................................................................................................................. 57 
Beeldverantwoording .......................................................................................................................................................... 58 

Bijlagen...................................................................................................................................................................................... 59 

Deelnemers aan het Ronde Tafelgesprek....................................................................................................................... 59 



Basisdocument Regio Zuidelijk Duingebied, Dütting, Verniers & Voormolen 2018 

3 
 

COLOFON ................................................................................................................................................................................ 60 

 

  



Basisdocument Regio Zuidelijk Duingebied, Dütting, Verniers & Voormolen 2018 

4 
 

1. Dankwoord 
 

Dit basisdocument is tot stand gekomen naar aanleiding van het Ronde-Tafelgesprek dat op 19 jun i  2018 werd 

gehouden in het verenigingsgebouw De Duynkant van Stichting Werkgroep Oud-Castricum, in Castricum. Het 

gesprek werd georganiseerd door het Steunpunt Monumenten en Archeologie van de provincie Noord-Holland. 

 

Bij de organisatie en uitvoering van dit Ronde-Tafelgesprek zijn veel mensen betrokken geweest aan wie dank 

verschuldigd is. Allereerst de sprekers op die dag: Rob van Eerden, provincie Noord -Holland, over de reden 

waarom het Duingebied, zowel het Noordelijke als het Zuidelijke, tot één van de tien provinciale 

archeologiegebieden is benoemd, en Jan de Koning van Hollandia Archeologen ove r vroegmiddeleeuwse 

vindplaatsen in de duinen. Monica Dütting van het Steunpunt Monumenten en Archeologie hield een interview 

met de zaal over beleid, beleven en benutten. 

 

Ten tweede de organisatie van Stichting Werkgroep Oud-Castricum voor de gastvrijheid, waarbij speciale dank 

aan Rino Zonneveld. 

Ten derde de deelnemers aan het Ronde-Tafelgesprek, afkomstig van de gemeenten Velsen, Beverwijk, 

Heemskerk, BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) en Haarlem, amateurarcheologen uit Bergen, 

Egmond, Limmen, Castricum, Beverwijk-Heemskerk, Velsen en Bloemendaal. Ook PWN en Stichting Oer-IJ 

waren aanwezig, net zoals de provincie Noord-Holland en de archeologische bedrijven AldersArcheo, Archol, 

Hollandia Archeologen en IDDS. 
 

 

Afb. 1.1. Archeoloog Jan de Koning van Hollandia Archeologen aan het woord tijdens het Ronde-Tafelgesprek in 
Castricum. Bron: Steunpunt M&A 
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2. Inleiding 
 

De Ronde-Tafelgesprekken zijn door het Steunpunt Archeologie en Monumenten in het leven geroepen om de 

tien provinciale archeologiegebieden uit te lichten (zie hoofdstuk 4). Het Noordelijk en Zuidelijk Duingebied 

vormen twee van deze archeologiegebieden. Tot het Noordelijk Duingebied behoren de gemeenten Bergen, 

Castricum, Heemskerk, Beverwijk en het noordelijk deel van Velsen, tot het Zuidelijk Duingebied behoren de 

gemeenten Velsen, Bloemendaal, Zandvoort en Heemstede. Hoewel Haarlem niet direct gelegen is in het 

Zuidelijk Duingebied, is zij als stad sinds de middeleeuwen zeer bepalend geweest voor activiteiten binnen het 

huidige provinciale archeologiegebied, zoals bier brouwen, water winning en blekerijen. Het Noordzeekanaal is  de 

grens. 

 

Uit het Ronde-Tafelgesprek over het Duingebied zijn verschillende thema’s naar voren gekomen die de 

deelnemers belangrijk en waardevol vonden voor de regio. Deze thema ’s zijn opgenomen in het huidige 

basisdocument, dat zich geheel richt op het Zuidelijk Duingebied. Dit document is aangevuld met 

achtergrondinformatie over het landschap en archeologisch onderzoek. Het basisdocument geeft een mooie inkijk 

in het archeologisch erfgoed van het duingebied. 
 

   

Afb. 2.1. De deelnemers van de Ronde Tafel met elkaar in gesprek. Bron: Steunpunt M&A 

3. Leeswijzer 
 

De hoofdstukken in dit basisdocument zijn toe te wijzen aan vier grotere thema’s: algemeen, met daarin inleiding 

en doel van de rondetafelgesprekken en het basisdocumentinhoud, de bestaande kennis  (hoofdstuk 5) m et de 

ontwikkeling van het Noord-Hollandse landschap en een overzicht van archeologisch onderzoek binnen de regio. 

Dan volgen enkele belangrijke erfgoedthema’s binnen de regio Zuidelijk  Duingebied. Uit deze thema’s kom t een 

selectie voort ter inspiratie, waarin de grote verhaallijnen (hoofdstuk 6) en spraakmakers (hoofdstuk 7) en de 

ambitiemogelijkheden (hoofdstuk 8) naar voren komen. De stakeholders worden genoemd (hoofdstuk 9) en 

afsluitend concrete en handige tips in hoofdstuk 10 voor de  omgang met het archeologische en 

(cultuur)historische erfgoed van het Zuidelijk Duingebied. 
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4. Provinciale archeologiegebieden 
 

De provincie Noord-Holland herbergt een grote variëteit aan landschappen. Deze landschappen, met de 

kenmerkende structuren, patronen en elementen weerspiegelen de lange ontwikkelingsgeschiedenis. Zowel  het 

ondergrondse erfgoed, in de vorm van archeologische vindplaatsen en begraven landschappen, en het 

bovengrondse erfgoed in de vorm van kastelen en buitenplaatsen en onderdelen van de Atlantikwall zijn de 

getuigen van de millennia-lange aanwezigheid van de mens. 

 

De provincie wil de kwaliteit, identiteit en diversiteit van het Noord-Hollands landschap behouden en ontwikkelen. 

De provinciale visie hierop is vastgelegd in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie. Het rijke bodemarchief van 

Noord-Holland is over het algemeen goed bewaard en voor vrijwel de gehele provincie geldt een archeologis che 

verwachting. Een aantal gebieden in Noord-Holland vertegenwoordigt echter bovenregionale archeologische 

waarde. Door de archeologische vindplaatsen en tijdsperioden die zij bevatten, weerspiegelen zij de 

bewoningsgeschiedenis van de provincie.  

 

De tien archeologische gebieden van provinciaal belang zijn (zie afb 4.1.): 

 

1. Texel 

2. Wieringen 

3. Noordelijk duingebied 

4. Zuidelijk duingebied 

5. Oer-IJ 

6. West-Friesland 

7. Waterland 

8. Vechtstreek 

9. Gooi 

10. Waddenzee: de maritieme archeologie van Texel 
 

Voor vrijwel alle gebieden geldt een hoge mate van gelaagdheid van het landschap waardoor  er sprake is van 

veel tijdsdiepte, zeker ook in de gebieden Gooi en Vechtstreek. Die gelaagdheid van het landschap moet bij 

ruimtelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk worden meegenomen. 

 

Voor het duingebied van Kennemerland geldt specifiek dat hier al millennia wordt gewoond, omdat duinruggen 

van oudsher aantrekkelijke bewoningsplaatsen waren. Door zandverstuivingen zijn oude bewoningssporen veelal  

begraven en beschermd door een pakket duinzand. Hierdoor zijn ze goed geconserveerd en zeer waardevol voor  

onze kennis over de bewoning in verschillende tijden. 
 



Basisdocument Regio Zuidelijk Duingebied, Dütting, Verniers & Voormolen 2018 

7 
 

  
 
 
 
Afb. 4.1. De archeologiegebieden van de provincie Noord-Holland. Nummers 3 en 4 zijn respectievelijk het 
Noordelijk en Zuidelijk Duingebied. Bron: Provincie Noord-Holland 
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5. Inventarisatie archeologische informatie en 
wetenschappelijk onderzoek in de regio 

5.1. De vorming van het Noord-Hollands landschap1 
 

Pleistoceen 

De diepe ondergrond van Nederland werd gevormd door de zand, grind en klei -deposities van de grote rivieren 

Rijn en Maas. Deze mondden ter hoogte van het huidige Nederland uit in zee en lieten in dit gebied dan ook het 

nodige sediment achter. Het keileemlandschap van Noord-Holland, dat aan de oppervlakte te vinden is op Texel , 

Wieringen en in het Gooi, is in verschillende ijstijden gevormd. Tijdens de voorlaatste ijstijd, het saalien, s tuwde 

het landijs de ondergrond op tot stuwwallen; deze behoren tot de hogere delen van de provincie.  

 

In latere fasen werden de stuwwallen weer bedekt door het landijs. Hierbij werd grondmorene afgeze t: een 

mengsel van onder het landijs vermalen keien, grind en zand. Bij het smelten van het landijs werden langs de 

randen smeltwaterwaaiers gevormd, de zogenaamde sandrs. Het smeltwater sleet ook diepere dalen in de 

ondergrond uit. 

 

Tijdens de laatste ijs tijd, het weichselien, bereikte het landijs ons grondgebied niet. Tijdens een lange periode 

heerste er een wat minder koud klimaat. In die periode maakte Nederland deel uit van één grote kruiden -en 

grassenrijke vlakte, de zogenaamde mammoetsteppe, die liep van Siberië tot voorbij de Britse en Ierse eilanden. 

Deze reliëfrijke vlakte werd bevolkt door wolharige neushoorns, mammoeten, steppebizon, grottenleeuwen en 

grottenhyena’s. Rond 50.000 jaar geleden bereikten ook de Neanderthalers onze landstreken in hun  jacht op 

deze dieren.  

 

Zo’n 40.000 jaar geleden daalde de temperatuur weer. Nederland veranderde deels in een poolwoesti jn . Vanaf 

18.000 jaar geleden warmde het klimaat echter weer langzaam op en heerste in Nederland een toendrakl imaat. 

De wind had door het ontbreken van veel begroeiing vrij spel en de ondergrond erodeerde. Het vrijgekomen zand 

werd over grote afstanden verspreid. Dit zorgde voor reliëfrijke en reliëfarme landduinen, dekzandkoppen en 

dekzandwelvingen. De pleistocene afzettingen zijn aan de oppervlakte zichtbaar op Texel (De Hoge Berg), 

Wieringen en in het Gooi. In het overige deel van de provincie zijn ze afgedekt door de jongere afzettingen uit het 

Holoceen.   

 

Holoceen 

Gedurende het Holoceen, vanaf circa 11.500 jaar geleden, veranderde het landschap van Noord-Holland sterk 

van uiterlijk en karakter. Door het smelten van het landijs steeg de zeespiegel en ontstond een geul tussen 

Engeland en het vasteland van Europa: de Noordzee.  

 

De zeespiegel steeg in de millennia die volgden vrijwel constant. Niet alleen door het smelten van de gletsjers 

maar ook door de autonome bodemdaling. Door de gletsjers die vele honderden meters dik waren, was de 

aardkorst van Scandinavië namelijk enigszins ‘ingedeukt’. Nu de massa van het ijs langzaamaan vermind erde 

door het afsmelten, werd de druk op de ondergrond minder en kwam deze omhoog. Een proces dat vanaf circa 

6000 jaar geleden steeds merkbaarder is geworden in onze gebieden. Doordat Scandinavië ‘uitdeukt’ komen 

gebieden elders, waaronder west- en noord-Nederland lager te liggen, en de zee daardoor, relatief, hoger. Dit 

verschijnsel wordt ook wel de relatieve zeespiegelstijging genoemd.  

 
  

                                                                 
1 Voor de totstandkoming van dit hoofdstuk is dankbaar gebruik gemaakt van het artikel van Bosman & Alders, 2017. 
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De Noordzee voerde enorme hoeveelheden zand aan die door de stroming van de bodem werden losgewoeld. 

Door de eb- en vloedwerking werd het zand aan de kust opgeworpen. Hierdoor konden zich strandwallen vormen, 

parallel aan de kust. De vorming van zo’n strandwal met het daarvoor liggende strand kon wel honderden jaren 

duren. Ondertussen ging de aanvoer van zand aan de kus tlijn aan de westkant ervan gewoon door en werd er 

parallel weer een nieuwe strandwal gevormd. De gordel van strandwallen is dan ook aan de landwaartse zijde het 

oudst. Het oude strand veranderde in een laagte, de zogenaamde strandvlakte.  

De oude kustlijnen liepen min of meer en ietwat gekromd zuidwest-noordnoordoost met de holle zijde westwaarts, 

min of meer parallel aan de huidige kust.  

 

De strandwallen lopen niet continu door. Daar waar zeegaten (eigenlijk gaten in de kust) lagen, is er geen of pas  

heel laat een strandwal gevormd.  

De oudste strandwal in Noord-Holland dateert van circa 3.200 v.Chr. en op deze strandwal zijn Spaarnwoude en 

Haarlemmerliede gelegen. Deze kon zich niet verder noordelijk ontwikkelen door de ligging van de monding van 

het andere zeegat, de monding van het oer-IJ. Deze strandwal is weinig aangetast en zelfs nog enigszins 

zichtbaar in het landschap. De provincie heeft deze strandwal tot aardkundig monument aangewezen.  

In het Noordelijk Duingebied speelde het Zeegat van Bergen een belangrijke rol. bij de vorming van het 

strandwallencomplex.  

Ten zuidwesten van Castricum was rond 2500 v.Chr. de monding van het Oer-IJ ontstaan. Het Oer-IJ vormde 

gedurende enige tijd de meest noordelijke vertakking van de Rijn die via de Vecht en  de delta uiteindelijk in zee 

uitmondde. Rond de jaartelling was ook deze verbinding met de Noordzee vrijwel dichtgeslibd. Door de sluiting 

van de strandwallen kon het water uit het gebied erachter moeilijker zijn weg naar zee vi nden en west-Nederland 

vernatte.  

 

Het Oude Duinmassief 

De enorme hoeveelheden zand die de Noordzee aan land bracht waren meer dan voldoende om gedurende de 

genoemde 6000 jaar een (relatieve) zeespiegelstijging van wel vijf meter bij te houden. Het proces bleek daarb i j  

tegelijkertijd in staat om een kustaanwas van meer dan tien kilometer te realiseren.  

 

Bovenop de strandwallen ontstonden door de windwerking lage duinen, hoewel dit beperkt bleef tot individuele 

strandwallen en niet voor het hele kustgebied gold. In het zuidelijke Kennemerland was voor het begin van de 

Bronstijd (circa 2000 v.Chr.) de duinvorming al zo massief dat de individuele strandwallen moeilijk herkenbaar 

werden. Aan de noordzijde van dit deel was een zeegat dat werd gevormd door de monding van het Oer -IJ.  

 

De Oude Duinen raakten geleidelijk aan steeds dichter begroeid met struikgewas en bomen. Hierdoor werd de 

zandige ondergrond verder vastgelegd. Veengroei vulde de overblijvende laagtes op. Die veengroei zou  

uiteindelijk doorgaan tot aan de middeleeuwen. 
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Afb. 5.1. De waterkringloop. Bron: Steunpunt M&A 

  

De waterkringloop en de vorming van de zoetwaterlenzen in de Duingebieden 

Door de stijgende temperatuur aan het einde van de ijstijd en de grotere hoeveelheden water die beschikbaar kwamen in 

vloeibare vorm, ontstond er een grotere verdamping hetgeen leidde tot een toename van de neerslag. Het regenwater 

vloeide voor een deel direct af via het oppervlak maar baande zich voor het grootste deel een weg door de zandige 

ondergrond. Dit grondwater stroomde deels direct af richting zee, maar in het oostelijke deel van het duingebied vloe ide 

het in de lagunes, meren en moerassen om vandaaruit uiteindelijk een weg terug naar zee te vinden. 

De afvoercapaciteit van de ondergrond bleef achter bij de hoeveelheden neerslag zodat er een ondergronds 

wateroverschot ontstond. Dit zorgde voor een grondwaterspiegelstijging in het centrale deel van de gordel van zandige 

kustafzettingen. Tegelijkertijd werd het van oudsher brakke en daardoor iets zwaardere bodemwater weggedrukt. Zo 

vormde zich als het ware een grote lensvormige bel van zoetwater die rustte op het onderliggende brak-zoute water. Aan 

de oostzijde van de duincomplexen, aan de voet van de Binnenduinrand, kwam er daardoor plaatselijk kwelwater aan de 

oppervlakte en ontsprongen beken. 

Doordat het zoetwaterlichaam aan de bovenzijde iets opbolde, kon de daardoor wat vochtigere grond meer 

bodemdeeltjes vasthouden. Hierdoor kon steeds meer stuivend zand definitief worden opgetast en vastgelegd. 

Passerende duinen vulden plaatselijke laagtes op en al voortrollend plamuurden zij aan hun onderzijde laag op laag to t 

een massief groot zandlichaam. Tegelijkertijd ontstond daarmee weer nieuwe bergingscapaciteit voor het regenwater. 

Deze zoetwaterbellen in het duingebied zouden voor de mens een onmisbaar drinkwaterreservoir vormen.  
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De Jonge Duinen 

Tegen het einde van de vroege middeleeuwen kwam aan de uitbouw van de strandwallen een einde en nam  de 

invloed van zee toe. Mogelijk speelden een verslechtering van het klimaat en zware stormen hierbij een rol. In 

plaats van uitbreiding ontstond nu kustafslag. 

Rond 500 n.Chr. was tussen Texel en Friesland een groot getijdengebied ontstaan dat zich langzaam uitbreidde. 

Hierbij verdronken de veengebieden in de kop van Noord-Holland en sloegen in de kop stukken strandwal weg.  

Strandwallen werden afgebroken en de kust werd steiler. Het zand dat hierbij werd weggeslagen, werd echter ook 

weer door de zee aangespoeld. Wanneer het zand droog genoeg was, kon de wind er grip op krijgen en werd het 

landinwaarts geblazen. Door bewoning en gebruik waren grote delen van dit Oude Duingebied ontbost geraakt 

waardoor de bovengrond veel minder goed werd vastgehouden. Het gevolg was dat zand en wind vrij spel 

hadden en enorme zandmassa’s over het oude landschap werden gelegd. 

Loopduinen nivelleerden het nog bestaande reliëf door vochtige laagtes op te vullen2. Het opgeblazen zand werd 

vastgelegd door zoutminnende grassen waardoor duintjes konden ontstaan. Langzamerhand groeiden deze u i t 

tot hoge duinen. Deze werden vervolgens door de westenwind landinwaarts verplaatst. Ze 'wandelden' 

oostwaarts en bedekten de lager liggende oude duinen en duinvalleien. Hierbij ontstonden vaak sikkelvormige 

duinen, de zogenaamde barchanen. Rond circa 1600 waren de Jonge Duinen min of meer voltooid. 

Dit gebeurde niet als een continue doorgaand proces. Uit het voorkomen van veenlaagjes en bodems in de 

duincomplexen blijkt dat er fasen van stilstand in de vorming zijn geweest. Op grond hiervan kunnen een aanta l  

belangrijke fasen in de opbouw van de duingordel worden onderscheiden: De eerste Jonge Duinen ontstaan 

vanaf circa 800 na Chr. De tweede belangrijke duinvormende fase ligt tussen 1100 en 1300 en daarna nog één 

tussen 1400 en 1600. 

Kenmerkend verschijnsel in de Jonge Duinen zi jn de paraboolduinen. Paraboolduinen behoren tot de grootste 

duinvormen in Nederland en worden gekenmerkt door U-vormige zandruggen rond uitgeblazen duinval le ien. De 

U-vormige zandrug heeft relatief lange lage armen en een hoge 'neus'. Deze 'neus' is een loopduin, die met de 

overheersende wind naar het noordoosten wandelt, met een snelheid van zo'n vijf meter per jaar. De armen 

worden gevormd door het zand dat tussen de vegetatie aan de rand van de duinvallei achterblijft wanneer de 

neus 'wegloopt3'.  

Een prachtig voorbeeld van een paraboolduin is ‘de Bruid van Haarlem’ ten westen van Bloemendaal in het 

Natuurgebied Zuid- Kennemerland. De naam ‘Bruid’ is afkomstig van de zilverachtige lokken van het zaad van de 

wilgenroosjes die hier vroeger het duin bedekten4.  

Vanaf circa 1600 AD liggen de duinen vast. Uitzondering hierop vormt het waddengebied. 

 

Vanaf midden 19e eeuw werd een rechte rij duinen aangelegd ter versterking van de kust; dit is de zogenaam de 

Zeereep. Hierdoor is het achterliggende duinreliëf met zijn kenmerkende afwisseling van steile duinen en 

duinvalleien vanaf zee grotendeels niet meer waarneembaar.  

 

Bodemopbouw 

De bodemopbouw binnen het duinlandschap is zeer complex. Naast de fasegewijse opbouw van de ondergrond 

kwam een bijzonder complexe gelaagdheid tot stand door menselijk ingrijpen zoals ontbossing, beweiding, 

akkerbouw en bemesting, maar ook de tussentijdse, overstuivingen, overstromingen en dergelijke.  

Het reliëf dat door de Oude en Jonge Duinen van oudsher werd aangebracht betekent da t de opbouw van de 

ondergrond per locatie sterk kan wisselen. Zo vormen de Jonge Duinen een dik pakket maar in de dalen ervan 

tref je al de top van de Oude Duinen aan. De top van het grondwaterpeil stijgt in noordelijke richting. In IJm uiden 

zit de top van het Oud Duin op circa 5,5 m +NAP; zuidelijker daarvan op maximaal 2 m +NAP5. 
  

                                                                 
2 Jelgersma et al 1970. 
3 Omschrijving paraboolduin afkomstig van www.geologievannederland.nl. 
4 Roos (red.) 2009: 150. 
5 Informatie die tijdens het Ronde-Tafelgesprek naar voren kw am. 

http://www.geologievannederland.nl/
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Aardkundige monumenten 

De opbouw van het duingebied is dermate bijzonder dat provincie Noord -Holland verschillende gebieden heeft 

aangewezen tot aardkundig monument, en een groot aantal gebieden heeft aangemerkt als aardkundig 

waardevol. Binnen het Zuidelijk Duingebied zijn de volgende aardkundige monumenten gelegen: Duingebied 

Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse Waterleiding Duinen6.. De omgang met de provinciale 

aardkundige monumenten is vastgelegd in de Provinciale Omgevingsverordening 7.  
 
 

                                                                 
6 De Gans 2015. 
7 De uitvoering rondom de omgang met aardkundige monumenten is door Provincie Noord-Holland uitbesteed aan de 

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, zie www.odnzkg.nl. 

Nomenclatuur1 

Het duinzand dat direct met de strandwalontwikkeling samenhing, stond tot voor kort bekend onder de naam  

Oude Duinafzettingen. In de hernieuwde geologische naamgeving (lithostratigrafische nomenclatuur) zi jn  zi j  

ingedeeld bij de Naaldwijkformatie, als het bovenste en door de wind vormgegeven deel van het laagpakket 

van Zandvoort, (Weerts, 2000 & 2003). Verwarrend is dat in sommige leerboeken alle duinzand wordt 

ingedeeld bij een ander, net hoger gelegen deel van de Naaldwijkformatie, namelijk het laagpakket van 

Schoorl, dat de vroegere Jonge Duinafzettingen representeert. Ook al is het onderscheid tussen Oude en 

Jonge Duinafzettingen niet zonder controverse en dus niet ideaal, voor het archeologisch onderzoek is het 

hanteren ervan vrijwel altijd heel praktisch.  
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Afb. 5.2. Het ontstaan van de strandwallen en het duinlandschap door de millennia heen schematisch in beeld 
gebracht. De nieuwste strandwal werd steeds een beetje hoger dan de oudere; de westelijke strandwal was dus 
de hoogste van de reeks. Vanaf circa 800 n.Chr. ontstonden de Jonge Duinen die het oude landschap afdekten. 
Bron: Steunpunt M&A 
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5.2. De bewoners van Noord-Holland en hun impact op het kust- en 
duingebied 

 

Hoewel de eerste bewoners, die leefden van het verzamelen van voedsel, jacht en visvang st, wel hun sporen 

nalieten in de vorm van archeologische vondsten, was de impact van hun handelen op het hen omringende 

landschap beperkt. Pas vanaf het mesolithicum vinden we voor Noord -Holland duidelijkere aanwijzingen voor 

bewoning en gebruik van het landschap. De mensen ten tijde van het mesolithicum verzamelden voedsel, richtten 

vis- en jachtkampjes in. 

Tijdens het neolithicum waren de drogere delen bewoond en vormden zich hier ook nederzettingen waar 

akkerbouw en veeteelt werd bedreven. De neolithische (Trechterbekercultuur-)nederzetting van Slootdorp in de 

huidige Wieringermeerpolder is hiervan een goed voorbeeld8. 

Vanaf zo’n 2000 jaar voor Chr., de bronstijd, veranderde de neerslag van menselijke bewoning op het lands chap 

drastisch in Noord-Holland. Dit kwam niet alleen door een toename van de bevolking maar ook door een andere 

benutting van het landschap. Vanaf de bronstijd is met zekerheid aan te tonen dat het landschap een reflectie 

vormde van de gedachtewereld van de prehistorische mens.  

 

Gedurende de duizenden jaren die volgden vormde het landschap een belangrijke component van de 

belevingswereld van de mens. Met de komst van de Romeinen naar het Nederlandse gebied werden de 

heersende tradities doorsneden. Een compleet andere cultuur zowel op het materiële als immateriële gebied, 

deed zijn intrede en had door de machtspositie die het innam een grote invloed op d e belevingswereld en het 

landschap van de toenmalige bewoners van de provincie. De directe invloed van de Romeinen in de regio 

Kennemerland bleef beperkt tot een korte bezettingsperiode in het gebied rondom Velsen in het Zuidelijk 

Duingebied, aan het Oer-IJ. Indirect strekte de invloed van de Romeinen veel verder in noordelijke richting, zowel  

door (indirecte) controle als door handelscontacten. Romeins vondstmateriaal wordt tot en met Texel terug 

gevonden. Recent onderzoek (najaar 2018) in Krommenie ’t Hain waar waarschijnlijk sprake is van een Romeinse 

wachttoren, laat zien dat zeker in de vroegste periode van de Romeinse bezetting, de tot dusver bekende militaire 

Romeins infrastructuur noordelijker reikte dan voorheen gedacht9 

Veranderend klimaat en relatieve zeespiegelstijging zorgden voor slechte afwatering en hierdoor uitbre id ing van 

het veen. Vanaf midden 3e eeuw raakten grote delen van Noord-Holland ontvolkt. Pas in de vroege 

middeleeuwen vond een omslag plaats en trokken waarschijnlijk nieuwe groepen  het veengebied  en de daaraan 

grenzende duinen in. De duinstreek van Noord-Holland ontwikkelde zich uiteindelijk tot een zetel van boeren en 

lokale en regionale adel waarbij de strandwallen vestigingsplek werden van de vroegste kerken en christelijke 

instituties zoals kloosters. Zo is de kerk van Velsen de oudste van de hele regio en hoogstwaarschijnlijk ges ticht 

begin 8e eeuw als missiepost van waaruit het noordelijk gelegen gebied kon worden gekerstend. Vanuit deze 

moederkerk werden diverse andere kerken gesticht zoals Beverwijk, Heemskerk, en Haarlem gesticht d ie  op de 

oudere strandwallen lagen10. De devotie liet op verschillende plekken in en nabij het duingebied haar sporen na.  

Vanaf de volle en late middeleeuwen nam de handel en nijverheid in de stede n toe waarbij de duinstreek een 

toeleverancier werd van diverse zaken. Vanaf de nieuwe tijd werd de duinstreek in toenemende mate van belang 

voor de stedelijke elite terwijl de 19e eeuw ook de zandwinning een belangrijke factor was met gevolgen voor 

landschap en de archeologie. Ook de tuinbouw en bloembollenteelt trokken hun wissel op landschap en 

ondergrond. Vanaf de 19e eeuw werd systematisch het duinwater onttrokken als drinkwater voor de grote s teden 

(en later grote delen van Noord-Holland). Sporen van militaire infrastructuur die dateren uit met name de n ieuwe 

en moderne tijd, zijn nog steeds zichtbaar in het duingebied (zie beneden). 
 

5.2.1. Het Zuidelijk Duingebied 

Het strandwallen en -vlaktenlandschap ligt direct achter de Jonge Duinen en is ontstaan  door wind, rivieren en 

zee. Het strandwallen gebied – met daarop de Oude Duinen is ontstaan rond 3000 v.Chr. De duinruggen zijn 

vanaf hun ontstaan aantrekkelijke woonplaatsen geweest. Vanaf circa 600 n.Chr. vestigden mensen zich op de 

                                                                 
8 Hogestijn & Drenth 2000. 
9 Persoonlijke communicatie gemeente-archeoloog P. Kleij, Zaanstad. 
10 Numan 2005. 
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randen van deze hoge gronden en startten vandaar de ontginning van het aangrenzende veengebied 

(strandvlakten). Bij de ontginning van de strandvlakten stuitte men op natuurlijke obstakels als geulen, kreken en 

stroomwallen. Met de verkaveling en de waterhuishouding moest hier  op worden ingespeeld. Op de oudste 

strandwallen wordt nog steeds intensief gewoond en geleefd, waardoor veel vroege bewoningssporen verloren 

zijn gegaan. Daarentegen is een deel van de jongere Oude Duinen door een dik pakket Jong Duin bedolven 

geraakt, waardoor de bewoningssporen bijzonder goed geconserveerd zijn. Dat maakt ze extra waardevol.  

Door het reliëf is sprake van een zeer omvangrijk complex aan afgedekte fossiele landschappen. Zoals  Bos man 

& Alders11 het verwoorden vormde het duingebied als het ware de historische ruggengraat van Noord-Holland 

van waaruit de andere gebieden konden worden ontgonnen. Het gebied was, vooral voor het ontstaan van de 

Jonge Duinen, belangrijk als contactzone met de zee. 

De strandvlakten en het waddengebied, en waarschijnlijk ook het strand, werden benut voor vis - en vogelvangs t, 

het verzamelen van planten en schelpen en waarschijnlijk ook voor scheepvaart. Uit Noord -Holland is al een 

boomstamboot bekend uit het neolithicum (Wieringermeer12) terwijl op de neolithische site Mienakker een boot 

met een andere constructie is verondersteld (een houten frame bekleed met huiden 13) en ook het daar 

aangetroffen vismateriaal aanwijzingen geeft voor visvangst buiten het zeegat, verder op zee 14. Tijdens de 

opgravingen in het kader van de West-Frisiaweg zijn ook visfuiken en waarschijnlijk een roer of peddel van een 

kano uit de bronstijd gevonden15. 

Na de sluiting van het Zeegat van Bergen, rond 1100 v.Chr., was het complex van strandwallen en de 

bijbehorende Oude Duinafzettingen meerdere kilometers breed. Onder de duinen westelijk van Bergen haal t het 

archeologisch vaak van belang zijnde oud-duinoppervlak een hoogte van zes tot zeven meter boven NAP16.  

Zuidwestelijk van Castricum bevindt zich dit voor de archeologie zo belangrijke niveau echter niet hoger dan 3m  

+NAP17 wat te maken heeft met de mondingszone van het Oer-IJ-estuarium in diens laatste stadium.18. 

In de ondergrond van IJmuiden bereikt de top Oud Duin een hoogte van circa 6m +NAP. Ook elders in Zuid -

Kennemerland (bijv. Amsterdamse Waterleidingduinen, Nationaal Park Zuid-Kennemerland, onder TATA-

Steel/Hoogovens) bereikt de gemiddeld grootste hoogte van het Oud Duin-oppervlak 4-5m +NAP.  

 

De strandwallen waren uitstekend geschikt voor bewoning. Boerderijen met akkers, wegen en complete rituele 

landschappen werden in gericht.  

Later ontstonden op de strandwallen de eerste dorpen en steden en ook de belangrijkste wegen waren hierop 

gelegen. In tegenstelling tot het omliggende gebied waren de strandwallen begroeid met hoge bomen. Op de 

meest westelijke strandwal, nu bedekt met Jonge Duinen, zijn vondsten uit de ijzertijd en jonger te verwachten.  

 

Archeologische verwachtingen  

Op de Noordzeestranden spoelen soms vondsten aan uit de vroegste prehistorie zoals vuistbijlen of botmateriaa l 

van reeds uitgestorven soorten. Verder zijn dergelijke vondsten in het duingebied niet te verwachten.  
 

Prehistorische gebruik en bewoning; nieuwe steentijd en metaaltijden 

Het duingebied was in alle periodes een gebied waar jacht en wildvangst plaatsvond voedsel werd verzameld 

(vruchten, wilde planten, eieren) en hout werd gewonnen voor brandstof of bouwactiviteiten. Na de introductie van 

de landbouw worden de strandwallen en het duingebied ook gebruikt voor akkerbouw en veeteelt. Helmgras 

leverde vanaf de aanplanting vanaf de late middeleeuwen grondstof op voor dakbedekking, vlechtwerk en 

brandstof. In de 20e eeuw komt hierin verandering als grote delen voor als waterwingebied en voor natuurbehoud 

en –ontwikkeling worden bestemd. 

 

                                                                 
11 Bosman & Alders 2017. 
12 Kruidhof et al. 2011. 
13 Nobles in: Kleijne et al. (eds.): 241-248. 
14 Beerenhout 1994. 
15 Bos & van Roode 2018. 
16 Bosman & Alders 2017. 
17 Vos et al. 2010. 
18 Bosman 2015. 
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De eerste vorming van de kustlijn zoals bewaard nabij het huidige Bergen vond al plaats in het Neolithicum, ru im  

vóór 3000 jaar v.C. In theorie houdt dit in dat erop sporen van heel vroege, en zelfs pionierende groepen van 

bijvoorbeeld de Vlaardingencultuur en Enkelgrafcultuur kunnen worden aangetroffen. Sporen en vondsten uit 

deze perioden zijn bijvoorbeeld in Velserbroek, op de uiterste noordoostpunt van de strandwal van Haarlem 

aangetroffen19 en ook te Zandwerven, binnen het West-Friese getijdenareaal. Deze verwachting geldt ook voor 

de erop volgende Klokbekercultuur, zoals bijvoorbeeld aangetoond bij Heiloo 20 en Akersloot21. 

 

Akkerlagen zijn als ‘archeologische laag’ goede indicatoren voor de menselijke aanwezigheid in het du ingebied. 

Ze manifesteren zich vaak als een dik complex waarin vele lagen zichtbaar zijn die wijzen op herhaald gebruik 

van het gebied als akkerareaal. De lagen zi jn soms duidelijk van elkaar te onderscheiden door dunne laagjes 

stuifzand. Ze kunnen met de handboor worden opgespoord maar de directe link tussen akkerlaag en 

bewoningsniveau is niet altijd eenvoudig te leggen. Door het duinreliëf zijn de akkers vaak op een ander niveau 

aangelegd dan de bijbehorende boerenerven. Ook is de afstand tussen erf en akker geen constante. Voor het 

gebruik van de akkers zullen factoren als vruchtbaarheid (na jaren van beakkering) en grondwaterstand 

bepalender zijn geweest, dan voor de ligging van het erf. Het vestigen van een erf werd weer ingegeven door 

ligging in het landschap, windrichting, eigendomsverhoudingen en de nabijheid van drinkwater. Erven liggen 

doorgaans op de flank van strandwal en duin. 

 

Vanaf de bronstijd vindt in toenemende mate ook de gedachten-en overtuigingenwereld van de mens hun 

neerslag in het landschap. Rituele locaties blijken soms duizenden jaren zichtbaar en in gebruik te zi jn  gewees t 

hoewel het lang niet altijd duidelijk is of hierbij dezelfde overtuig ingen werden aangehangen. 

 

Zo is er waarschijnlijk sprake van stichtersgrafheuvels waarin ook later bijzettingen zijn gedaan of waarbij nog 

rituelen plaatsvonden. Deze grafheuvels liggen niet willekeurig in een landschap. Ze zijn zorgvuldig geplaatst 

waarschijnlijk is vanaf het begin sprake van het inrichten van landschappen. De grafstructuren maakten h iervan 

een essentieel onderdeel uit en optraden als ‘markers’ in een landschap. Soms vormden zich  rondom deze 

grafheuvels gaandeweg in de loop van honderden of duizenden jaren ook rituele landschappen met een varië te i t 

aan structuren en sporen die soms ook nog bovengronds aanwezig zijn in onze tijd 22.  

 

(Inheems-)Romeinse tijd 

Door de aanwezigheid van forten uit de Romeinse tijd bij Velsen, op de oever van het Oer-IJ en recent de 

(waarschijnlijk) Romeinse wachttoren nabij Krommenie-’t Hain, zijn voor de periode vanaf de jaartelling Romeinse 

vondsten te verwachten binnen het Noord-Hollands duingebied. Het noordelijk en zuidelijk duingebied vorm den 

een droge noord-zuidverbinding tussen de zee en een steeds verder vernattend veengebied aan de 

binnenduinrand. Binnen het duingebied worden geen verdere sporen van militaire infrastructuur verwacht m aar 

met het terugtrekken van de Romeinse verdedigingslinie en de facto instellen van de (Oude) Rijn als noordgrens  

van het Romeinse Rijk hield de bemoeienis van de Romeinen met het voorland van de limes niet op. Op de 

strandwallen lagen diverse nederzettingen die volgens hun traditie uit de ijzertijd bleven voortbestaan. In het 

Zuidelijk Duingebied zijn geen aanwijzingen dat de nederzettingen opgenomen werden in het Romeinse 

handelssysteem, in tegenstelling tot nederzettingen in het Noordelijk Duingebied zoals Castricum-Oosterbuurt23. 

Wel zijn hier vondsten aangetroffen die erop duiden dat bewoners vondsten hebben meegenomen uit de verla ten 

forten van Velsen, zogenaamd pick-up vondsten.  

Grafvelden maar ook rituele plaatsen zijn te verwachten buiten de nederzettingen. Wegen, akkerarealen en 

aanwijzingen voor weidegronden en drenkplaatsen eveneens. Jacht en visserij speelden eveneens een rol in  het 

bestaan, terwijl ambachtelijke activiteiten ook hun sporen zullen hebben nagelaten. Hierbij kan worden gedacht 

aan metaalbewerking maar ook houtbeheer (t.b.v. bouwhout en vlechtwerk). 

 

                                                                 
19 Ten Anscher & Bosman 2010. 
20 De Koning 2011. 
21 Müller et al. 2008. 
22 Arnoldussen & Fontijn 2006. 
23 Hagers & Sier 1999. 
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Vroege Middeleeuwen 

Door de toenemende vernatting raakten grote delen van Noord-Holland ontvolkt aan het einde van de Romeinse 

tijd. Enkele eeuwen later komen nieuwe bewoners echter weer het gebied binnen en vestigen zich ook in het 

duingebied. Voor deze periode is sprake van erven met een of meer boerderijen, bijgebouwen, waterputten en 

akkerarealen. In iets latere perioden beginnen de boerderijen zich te onderscheiden in domeinhoeves (met 

horigen) en de boerderijen van vrije boeren. 

Door de kerstening zijn ook sporen van vroege kerken, kloosters en abdijen, en begraafplaatsen te verwachten 

vanaf circa de 7e en 8e eeuw. Ook andere christelijke heiligdommen en wegen hiernaar toe nemen aan belang 

toe. Mogelijk gaat het in een deel van de gevallen om kerstening van reeds bestaande heiligdommen uit 

voorgaande perioden waardoor er op deze locaties rekening moet worden g ehouden met een stapeling van 

tijdsperioden en sporen en structuren. Er is sprake van toenemende dorpsvorming, soms om een dergelijke 

domeinhoeve heen, soms rondom een kerk; begravingen vinden plaats in en rondom kerken. 

Noord-Holland behoort tot het leen van de Frankische keizers en koningen. In de 9e eeuw besluit de Frankis che 

kleizer Lotharius een van de vele binnenvallende Vikingen, Rorik, grote delen van Noord -Holland in leen te 

geven. Diens opvolger wordt echter als snel door een groep Westfriese edelen vermoord waarbij één van hen, 

Gerulf, de macht naar zich weet toe te trekken. De facto wordt hiermee het graafschap Holland geboren dat een 

leen vormt van de Frankische koningen. De Hollandse graven beleenden op hun beurt diverse belangrijke 

families met deelgebieden. 

 

Volle middeleeuwen 

In deze periode begint de lokale adel haar invloed te doen gelden en verschijnen verschillende versterkte hu izen 

en kastelen die het gebied domineren en controleren.  

Voor het Zuidelijk Duingebied is kasteel Brederode te Santpoort-Zuid een goed voorbeeld, samen met het van 

oorsprong grafelijk hof de Aelbrechtsberg te Bloemendaal. Van geen van deze kastelen bestaat een goed beeld; 

de weinige afbeeldingen zijn geen correcte weergave van de middeleeuwse b ouwwerken. De Ruïne van 

Brederode heeft ook weinig meer van doen met de oorspronkelijke opzet en uitleg van het kasteel maar is een 

reflectie van hoe de 19e-eeuwse restauratoren dachten dat het kasteel er in de middeleeuwen uit moest hebben 

gezien. Van de Aelbrechtsberg is bovengronds niets meer terug te vinden.  

Boerenhoeves, percelering, akkers en bijgebouwen al dan niet op het land kunnen worden aangetroffen. 

Kerkhoven en begraafplaatsen bevinden zich in en rondom kerken en kapellen. 

De machtsverhoudingen tussen de (lokale) adel en de vrije boeren was echter geen uitgemaakte zaak. 

Belastingen, het instellen van de baljuwschappen door de graaf en de daarmee gepaard gaande klas senjusti tie  

en andere zaken bleken aanleiding voor opstanden en in antwoord daarop veldtochten en veldslagen vanui t het 

centrale, grafelijke gezag.  

Binnen het duingebied, langs de binnenduinrand en aan de kust ontstonden verschillende dorpen en gehuchten, 

waaronder Zandvoort. Veel dorpen werden uiteindelijk weer verlaten en verdwenen mogelijkerwijs onder het 

stuifzand.  

 

Late Middeleeuwen 

In het duingebied ontstonden vissersdorpen als Zandvoort pal aan de kust en ook langs de binnenduinrand 

vormden zich nieuwe nederzettingen.  

 

Aan het einde van de 13e eeuw kwamen de boeren in Kennemerland in opstand na de mislukte veldtocht van 

graaf Floris V in 1272. Hierbij worden een aantal burchten en kastelen van de lokale adel aangevallen en (deels ) 

verwoest, waaronder het Kasteel van Brederode. Dit resulteerde uiteindelijk in een toekenning van diverse 

rechten aan de vrije boeren, ook wel huislieden genoemd middels het Kennemer Landrecht. Daarnaast werden 

sommige dorpen vrijgesteld van de zware grondbelasting en kregen sommige marktrecht en weer later 

stadsrechten. Gedurende de late middeleeuwen zou het nog wel vaker tot opstanden komen.  

De archeologische neerslag van dergelijke historisch vastgelegde ontwikkelingen is beperkt. In de ondergrond 

kunnen sporen van versterkte hoeves, huizen en kastelen alsook sporen van strijd worden aangetroffen.  
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Het duingebied kreeg gedurende de late middeleeuwen in toenemende mate de rol van toeleverancier van de 

opkomende stedelijke gebieden: Alkmaar in het noorden, Beverwijk in het duingebied en Haarlem (en in mindere 

mate Amsterdam) in het zuiden. Haarlem had al in 1245 stadsrechten gekregen en ontwikkelde zich tot een 

belangrijke centrale plaats binnen zuidelijk Kennemerland. Haarlem was in de 15e eeuw het regionale 

marktcentrum, met vele ambachtslieden en handelaren. Er werd gewerkt in de laken - en linnenindustrie, de 

bierindustrie en de scheepsbouw, maar in schriftelijke bronnen worden ook bakkers, schilders, snijders, 

zwaardvegers, sporen- en zadelmakers, molenaars, barbiers en hondenscheerders genoemd. Wat er n ie t in  de 

stad zelf gemaakt kon worden, werd over het water van de Spaarne aangevoerd: vaatwerk, wijn, bier, vruchten, 

brood, laken, bont, vee, huiden, hout, ijzer, staal, zout, boter en vis.24 

 

Binnen de nederzettingen kunnen sporen van houten huizen en in toenemende mate ook stenen huizen worden 

aangetroffen. Sporen van kerken en begravingen, waterputten en andere zaken die behoren bij het leven van 

alledag, kunnen worden aangetroffen., naast sporen van gebouwen en landgebruik behorend bij diverse 

ambachten en specialisaties.  

Naast levensmiddelen zoals vis en schelpen, zijn ook bier en het bleken van linnen van belang. Installaties zoals  

touwbanen voor de scheepvaart kunnen worden aangetroffen, naast de gebruikelijke boerderijen met 

weidegebieden en akkerarealen. Ook sporen van wegen en paden en herbergen en andere pleisterplaatsen 

langs (water)wegen. 

 

Visserij 

De visserij langs de kust diende naast de eigen voedselvoorziening vooral vanaf de middeleeuwen in 

toenemende mate voor het voeden van de nabijgelegen steden. Zo liepen de vissersvrouwen en –kinderen uit 

Zandvoort met de vangst door de duinen naar de Vismarkt in Haarlem. Dit Visserspad bestaat nog steeds.  

 

Schelpenvisserij 

Behalve het duinzand werden ook schelpen veelvuldig gebruikt in de bouw. Schelpenvisserij leverde al  vanaf de 

late middeleeuwen een interessante (bij)verdienste op. De schelpen werden do or de lokale bewoners van het 

kustgebied gevist en met grote karren, de zogenaamde schulpkarren vervoerd naar een overslag plaats die  vaak 

aan een vaart of binnenwater gelegen was. De wegen waarover ze reden werden schulpwegen genoemd waar 

de van de karren afgevallen schelpen op den duur een soort verharding vormden. De schelpen werden in 

kalkovens tot kalkmortel verwerkt. Schulpwegen zijn nu nog steeds te rug te vinden in het landschap, soms 

vormen ze de basis van bestaande wegen. In het zuidelijk duingebied zijn ze terug te vinden bij Velsen, 

Aerdenhout en Vogelenzang. 

 

Nieuwe tijd 

Bier en b leek 

In de 15e en 16e eeuw was het bierbrouwen een belangrijke nijverheid in Haarlem. Naast het Haarlemse bier, 

werd ook het ‘Haarlemmer bleek’ een bekend export product. Al zaten de brouwers en de blekers elkaar wel in de 

weg: de blekers zorgden voor vervuiling van het duinwater, waar de brouwers juist schoon water nodig hadden. 

Dit resulteerde in een verbod van een deel van het duingebied (‘het land aan de zuidzijde van de Zijlweg’ bij 

Haarlem) voor blekerijen.25 

De laken- en linnenindustrie zorgden voor veel werkgelegenheid, waarbij deels thuis gewerkt kon worden. Het 

verschil tussen linnen en laken is de grondstof: linnen wordt gemaakt van de vlasplant, laken is een wollen stof.  

Op de weefgetouwen werd linnen geweefd van vlasgarens. Vervolgens gingen de stroken linnen, maar ook garen 

of andere stoffen, naar de blekerijen, waar de stof gedompeld werd in loog - en karnemelkbaden. In het 

duingebied ontstonden bleekvelden in Heemstede, Bennebroek, Aerdenhout, Overveen, Bloemendaal en 

Santpoort. Hier werden de stroken linnen vanuit de blekerijen uitgespreid en nat gehouden met schoon duinwater, 

waarna ze in de zon en de schone duinlucht konden drogen.26 

                                                                 
24 Van Zalinge & Van der Linde 2017. 
25 Kurtz 1942. 
26 Misset 2010. 
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Ook binnen de gemeente Velsen bepaalden de schuren, droogbergen en de bleekvelden met gietsloten vanaf de 

17e eeuw het beeld in de duinen. Bij Santpoort-Zuid werd daarbij gebruik gemaakt van de afgezande gronden u i t 

de 16e eeuw.27  

In de veengebieden rondom Bloemendaal was volop stromend en zuiver water aanwezig, waar vanuit de duinen 

kwelwater in gestuwd werd. Zo zijn kleine meertjes ontstaan, zoals Duin en Daal, Caprera en het 

Brederodermeer. Deze omgeving was zeer geschikt voor de blekerijen. Vooral in de 17 e eeuw, ten tijde van de 

hoogtijdagen van de blekerijen, waren er dan ook enkele tientallen aanwezig. Aan het einde van de 18 e eeuw, als  

de bloeiperiode van de blekerijen voorbij is, zijn er nog zes blekerijen bij Bloemendaal over. Uiteindel i jk worden 

de landerijen met blekerijen door rijke kooplieden gekocht, die er buitenplaatsen laten bouwen. Ook werden de 

terreinen gebruikt als bollenland of weiland. In de 19e eeuw verdwijnen de laatste blekerijen. 

Sporen van blekerijen kunnen worden aangetroffen in de vorm van gietsloten en bleekvelden. 

 

Buitenplaatsen 

In de nieuwe tijd wordt het duingebied in toenemende mate een gebied waarin de rijke burgerij zich kan 

overgeven aan ontspanning en het uitoefenen van hobby’s zoals de jacht, tuinieren en het genieten van cultuur in  

de breedste zin des woords. Het is in deze periode dat bestaande kastelen en boerenhoeves worden aangekocht 

een omgevormd tot buitenhuizen en landerijen. Ook de binnenduinrand van Kennemerland bleek een 

aanlokkelijke plaats voor vestiging. Enerzijds vanwege de bossen en de duinen maar anderzijds vanwege het 

weidse uitzicht op polders en meren. Buitenplaatsen en landerijen waren aanvankelijk het letterlijke dom ein van 

de adel die op het platteland veel gronden in bezit hadden. Daarnaast hadden ook religieuze instituties zoals 

abdijen en bisdommen grote landgoederen in bezit. Hogere en lagere adel bezat zowel productie-eenheden in de 

vorm van hoeves, bossen en landerijen terwijl ze zelf huisden in versterkte huizen en kastelen.  

Vanaf het einde van de zestiende eeuw zorgden scheepvaart en handel voor een toenemende welvaart  bij een 

deel van de stadsbewoners. De Gouden Eeuw die voor de handelaren en reders grote welvaart betekende, had 

ook haar keerzijde. Doordat er steeds meer polders werden drooggemalen waarin voor die tijd op moderne en 

grootschalige manier boerenbedrijven werden opgezet, werd het voor de veehouders en lan dbouwers tegen de 

duinrand, vaak moeilijk om hiermee te concurreren en het hoofd boven water te houden. Menige boerenhoeve 

met de aangrenzende gronden werd dan ook van de hand gedaan aan de machtige welgestelde nieuwkomers die 

er lommerrijke plaatsen van maakten waar zij in de zomer naar hartenlust konden ontspannen. Hierbij ging het 

naast cultuur en natuur ook om de jacht op groter wild maar ook de vinkenjacht. De vogelvangst werd door de 

gewone man op kleinere schaal uitgeoefend als een aanvulling op het menu en inkomen. Bij de elite werd het 

‘vinken’ echter grootschalig aangepakt. Met name in Zuid -Kennemerland kwamen op vele buitens complete 

vinkenbanen te liggen waar in het trekseizoen duizenden vogels werden gevangen.. De sporen van die 

vinkenbanen zijn nog zichtbaar in de druppen (ondiepe greppels) waarin de netten lagen, de naamgeving van 

sommige buitenplaatsen (Vinkenduin) en in de inrichting op sommige buitens. 

De huizen, tuinen en parken weerspiegelden de mode en voorkeuren van die tijd. Vanuit Ital ië en Frankrijk waren 

geometrische indelingen in de mode gekomen tot circa midden 18 e eeuw. In een later stadium fungeerden de 

buitenplaatsen ook als plaatsen waar nieuwe plantensoorten werden gekweekt; soms werden hier speciale 

oranjerieën voor aangelegd. Daarnaast werden ook exotische dieren of aparte rassen gehouden en gefokt.  

 

Uit deze periode zijn dan ook vooral archeologische resten te verwachten van voormalige buitenplaatsen en 

fundamenten van versterkte huizen en kastelen, en de verdere inrichting van de gebieden daaromheen, variërend 

van siertuin, vinkenbaan28 en bijgebouwen tot verdedigingsmuren en –grachten. 

 

Vervoer wordt steeds belangrijker en na 1630 neemt de aanleg van trekvaarten met bijbehorende jaagpaden, 

kades en verdere waterwerken een vlucht. In het Zuidelijk Duingebied speelt de trekvaart tussen Haarlem  en 

Leiden een grote rol die in 1657 werd geopend. De trekvaarten waren bedoeld voor personen, post en kleine 

pakketten. Ook maakt de trekvaart deel uit van het afwateringsysteem van de po lders. 

                                                                 
27 Gemeente Velsen 2017. 
28 Vooral de buitenplaatsen in het Zuidelijk Duingebied stonden bekend om hun vinkenbanen. Zo lag ter hoogte van Kraantje 

Lek een vinkenbaan die behoorde bij het toenmalige landgoed elsw out 
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Het reguliere goederenvervoer volgde andere (water)wegen. Door verbeterd vervoer namen de mogelijkheden 

voor goederen- en personenvervoer toe, en daarmee de handel. Daarnaast gaat de ontginning aan de duinvoet 

door, onder andere voor de bollenteelt.  

Eigenaren van buitenplaatsen verenigden soms hun krachten door een zandpad te bestraten. Zo werd het 

zandpad tussen Heemstede en Zandvoort bestraat door de heren van de landhuizen Vogelenzang, Huis te 

Manpad en Klein Bentvelt. Vervolgens hieven ze tol op de weg om hun onkosten te vergoeden29.  

 

Naast sporen van infrastructuuur kunnen ook sporen worden aangetroffen van pleisterplaatsen zoals herbergen 

langs wegen en vaarten, bruggen en sluisjes. Deze laatste locaties zijn ook voor onderwaterarcheologie van 

belang omdat bij aanlegplaatsen, en langs de infrastructuur er sprake kan zijn van kadewerken, vers tevig ingen, 

sluizen en andere waterwerken, en daarnaast vondsten van persoonlijke aard die verloren zijn gegaan in of op de 

waterbodems kunnen worden aangetroffen. 

 

Het duingebied was bij uitstek de plaats om zand vandaan te halen, dat gebruikt werd met verschillende doelen. 

In het Zuidelijk Duingebied is veel zand gebruikt voor de stadsuitbreiding van Haarlem, voor het ophogen van 

nieuwbouwlocaties en voor het dempen van grachten. De afvoer verliep via de Zanderijvaart, die hier speciaal 

voor gegraven was en nog steeds aanwezig is. Als na 1800 de bollenteelt op gang komt, zijn de afgezande 

gronden hier heel geschikt voor.30 

 

Nieuwste/Moderne tijd 

Ontwikkeling op buitenplaatsen 

Eind 18e eeuw vond een omslag plaats. Door de afnemende economie werd het voor de burgers en de adel 

steeds moeilijker om hun kostbare buitens te onderhouden. In een enkele geval ging men rentenieren op het 

platteland en trok men definitief weg uit de stad. In zijn geheel echter was de glorietijd van de buitenplaats en en 

het buitenleven voorbij. Buitenplaatsen raakten in verval, werden opgesplitst of, in zijn geheel verkocht. 

Buitenplaatsen werden ook deels weggesloopt en verdwenen voorgoed. 

Aan het einde van de 19e eeuw ontstond door de industrialisatie een nieuwe elite. Deze vestigde zich wel is waar 

in dezelfde gebieden als voorheen, maar liet liever een nieuw buiten bouwen met alle gemakken van dien dan in  

de oude, oncomfortabele buitenplaatsen te trekken. In tegenstelling tot de perioden daarvoor, waren deze 

buitenhuizen bedoeld voor permanente vestiging. Delen van parken en landerijen werden verkocht voor 

projectontwikkeling: villa’s en woonwijken, in sommige gevallen ook industrie, zoa ls rondom het Noordzeekanaal. 

 

Ontginning 

Met name vanaf de begin 19e eeuw nam de interesse voor het ontginnen van het duingebied toe. 

Grootgrondbezitters in het duingebied gebruikten de nieuwste inzichten uit de wetenschap om zowel akkerbouw, 

veeteelt als bosbouw toe te passen.  

In de duinen lagen vanaf de 19e eeuw kleine omwalde akkertjes die werden gebruikt voor de verbouw van 

aardappels en groenten maar ook fruit zoals aardbeien. Bepaalde producten  zoals de duinaardappels waren 

beroemd om hun kwaliteit. De archeologische neerslag van deze vormen van gebruik van het duingebied zijn 

archeologisch gezien moeilijk te achterhalen hoewel er mogelijk sporen van akkerbouw en de om wal l ingen van 

de akkers kunnen worden terug gevonden. De beschikbaarheid van het benodigde grondwater voor deze tee l ten 

nam echter sterk af doordat het grondwaterpeil steeds verder daalde door wateronttrekking voor de steden en 

later ook de aanleg van het Noordzeekanaal. Tussen 1865 en 1876 is het Noordzeekanaal gegraven, handmatig, 

door duizenden Nederlandse en Engelse arbeiders. Door de aanleg van het kanaal zakte het grondwater echter 

dusdanig, dat de boeren zich niet staande konden houden: de begroeiing verdween, en daarmee ook de 

boeren.31  
  

                                                                 
29 Misset 2010. 
30 Brugman & Van Heeringen 2014. 
31 Huis van Hilde tentoonstelling ‘Onder het Staal’. 
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Industriële ontwikkeling en infrastructuur 

De aanleg van belangrijke infrastructuur zoals het Noordzeekanaal maar ook (smal)spoorwegen voor vracht - en 

personenvervoer lieten hun sporen na in het duingebied. Aan het begin van de 19e eeuw werden de belangrijkste 

doorgaande wegen bestraat. De weg tussen Alkmaar en Haarlem werd opgenomen in het Rijkss traatwegennet 

en heette voortaan de Kennemerstraatweg32. 

Pas echt sneller ging het met de komst van de stoomtram en – trein. Tussen Haarlem en Ams terdam reed een 

trein vanaf 1839 en vanaf 1867 reed de trein tussen Haarlem en Alkmaar. Kleinere dorpen werden bereikt met de 

tram. Na de Eerste Wereldoorlog waren en de bussen en later de auto’s die voor het transport zorgden. Zeker 

voor de ontwikkeling van Zandvoort van vissersdorp naar badplaats was de bereikba arheid per spoor een 

belangrijke ontwikkeling. 

 

Kleine en grote industrieën zoals de Hoogovens kwamen tot ontwikkeling. Voor de aanleg werden enorme 

gebieden in het duingebied ontgonnen; hierbij werden vele archeologische vondsten aangetroffen die maar deels 

zijn uitgewerkt33. Afhankelijk van de aanleg en diepte bestaat ook binnen de bestaande industrieterreinen nog 

steeds kans op het aantreffen van archeologische sporen en vondsten aan te treffen uit alle perioden.  

 

Militaire structuren 

Militaire operaties en het antwoord daarop laten hun sporen na. Tijdens de Franse bezetting lag er nabij Kraantje  

Lek een militair kamp van de Fransen. Uit deze periode kunnen dan ook voorwerpen of sporen worden 

teruggevonden in het duingebied. Ook de Tweede Wereldoorlog liet haar sporen na, in de vorm van bunkers, 

loopgraven en diverse soorten installaties, merendeels behorend tot het complex van de Atlantikwall. In sommige 

gevallen gebruikte het Duitse leger reeds bestaande bolwerken of bastions waardoor er sp rake kan zijn van 

stapeling van sporen en structuren uit verschillende perioden. Naast de militaire sporen, structuren en vondsten is 

het door de aanwezigheid van de vele soldaten in het gebied, mogelijk om vondsten aan te treffen die verband 

houden met het alledaagse leven in deze linies. 
 
Ook hier geldt dat naast sporen van bovenstaande ontwikkelingen in het ondergrondse erfgoed, er ook sprake 
kan zijn van (grootschalige) aantasting van het bodemarchief. 
 
 
 

5.3. Archeologische onderzoeken in het Zuidelijk Duingebied 
Een selectie van archeologische onderzoeken wordt hier gepresenteerd en gegroepeerd per thema. Doel van 

deze selectie is een beeld te schetsen van de resultaten die archeologisch onderzoeken kunnen opleveren , en 

daarmee een bijdrage te leveren aan de geschiedenis van de regio. Er heeft echter een beperkt aantal 

onderzoeken in de duinen zelf plaatsgevonden en niet van alle perioden is evenveel bekend.  
 

Vindplaatsen uit de late steentijd en bronstijd34 

De vroegste vondsten uit het Zuidelijk Duingebied stammen uit de periode van de late steentijd - bronstijd. 

Op de strandwallen van Haarlem en Spaarnwoude (en enkele kleine strandwallen ertussen), geografisch net 

buiten het Zuidelijk Duingebied, is ook sprake van bewoning in de late steentijd, bronstij d en ijzertijd. 

Verschillende vindplaatsen zijn in de gemeente Haarlem aangetroffen, alle gelegen op het Oude Duinzand, op de 

flank of de top van de strandwal. In veel gevallen werd de bewoningslaag afgedekt door een veenlaag. Sporen 

bestaan veelal uit greppels, kuilen, paalkuilen en ploegsporen. Vondstmateriaal betreft aardewerk en vuursteen. 

                                                                 
32 Misset 2010. 
33 Zo w erd bij de aanleg van de Zuidersluis in IJmuiden een muntschat gevonden bestaande uit 17 gouden munten daterend uit 
het jaar 575 n.Chr. en duiden op een connectie met het Frankische gebied; zie Roos (red.) 2009: 18-19. 
34 De Kleijne 2015 (bronstijd); Bloemers & Therkorn 2004 (Velsen); Roos (red.) 2009; Provinciaal Depot voor Archeologie 

Noord-Holland; van Heeringen & van der Velde (red.) 2017. 
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AMK-terrein 14909 beslaat een groot gebied: de strandwal van Velsen en Haarlem, het hier ten westen van 

gelegen gebied bij Santpoort, Velserbroek in Velsen, via Velsen-Zuid tot IJmuiden. Het gebied wordt omschreven 

als ‘terrein met sporen van bewoning en resten van complete cultuurlandschappen uit de prehistorie , Rom einse 

tijd en historische tijden. Het betreft een uitzonderlijk omvangrijke stapeling van voormalige 

cultuurlandschappen… Dit bodemarchief is opgebouwd uit Oude en Jonge Duinzanden, veen, zavels en klei en is 

kenmerkend en representatief voor de bewoningsgeschiedenis van het West-Nederlandse kustgebied’.35 Hoewel  

het huidige basisdocument zich richt op het duingebied, wordt hier en daar over de grens gekeken naar de 

strandwal van Haarlem, aangezien zich hier, tussen het veen en de klei, ook regelmatig afzettingen van de Oude 

en Jonge Duinen bevinden. Ook is tijdens de onderzoeken bij Velsen Hofgeest en Westlaan de ligging van de 

archeologische structuren op het duinzand aangetoond; de overgang naar het veen - en kleigebied bevindt zich 

hier vrijwel direct ten oosten van36. 

Het Zuidelijk Duingebied is relatief rijk aan grafheuvels uit de bronstijd. Helaas zijn niet al deze grafheuvels 

volledig opgegraven of gepubliceerd. Zo is in Overveen, op het Blekersveld, door de AWN in 1995 een kwart van 

een grafheuvel opgegraven. De grafheuvel was omgeven door paalsporen.37 Maar de gegevens die wel  bekend 

zijn, tonen het bijzondere karakter van deze fenomenen.  
 

Bloemendaal – De Rijp en Vogelenzang 

Uit de vroege fase van de bronstijd zijn in de gemeente Bloemendaal een drietal vondstlocaties bekend, twee 

gerelateerd aan afzandingen ten behoeve van de bloembollenteelt (De Rij p aan de Bloemdaalseweg) en een 

waarneming in een bouwput (aan de Bekslaan). In 1964 werd melding gedaan van de vondsten van een bronzen 

dolk, een vuurstenen imitatie van een bronzen dolk en een stenen hamerbijl. Allen uit de buurt van huis 

Kuilenberg te Vogelenzang38. Bij de vindplaats De Rijp aan de Bloemendaalseweg leidde de vondsten tot een 

professionele opgraving door het toenmalige IPP. De vindplaats lag op de Oude Duinen op de strandwal  van De 

Zilk, waarin een cultuurlaag aanwezig was. Uit de kuilen en paalkuilen konden geen structuren worden gevorm d. 

Er werd aardewerk, botmateriaal en steen gevonden, en na afronding van de opgraving nog vuursteen en een 

faience kraal.  

Aan de Tweede Doodweg bij Vogelenzang werden tijdens afzandingen meerdere kuilen on tdekt en opgegraven. 

De kuilen bevatten grote hoeveelheden bewoningsafval. Op basis van het gevonden aardewerk en een 14C-

datering op houtskool wordt deze vindplaats gedateerd op de overgang vroege b ronstijd / midden-bronstijd A. De 

nederzetting waartoe de kuilen behoorden was waarschijnlijk ook gelegen op de strandwal ‘De Zilk’. 
 

Noordzeekanaal 

In 1968 wordt het Noordzeekanaal verbreed. Het maken van een nieuw zuidelijk kanaaltalud bood een unieke 

gelegenheid archeologische en geologische waarnemingen te doen. Dit onderzoek is tussen 1968 en 1970 

uitgevoerd door de Archeologische Werkgroep Velsen. De vindplaats ligt aan de oostelijke flank van de strandwal 

van Velsen. Deze werd gevormd tussen 2450-2200 voor Chr. Hier zijn in een profiel diverse cultuurlagen 

aangetroffen, gescheiden van elkaar door duinzand en veenlaagjes. De oudste cultuurlaag is een humeuze 

cultuurlaag die overgaat in een veenlaag. Hierin werden scherven van Wikkeldraad- en Hilversum aardewerk 

gevonden. Uit deze cultuurlaag zijn eveneens vuurstenen werktuigen en pijlpunten, benen artefacten (waaronder 

een benen hanger) en vele stukjes barnsteen afkomstig. Het lijkt hier te gaan om bewerkingsafval voor de 

productie van kralen van barnsteen op deze locatie. Deze dateren uit de overgang tussen Vroege en Midden-

Bronstijd. Op een hoger niveau hiervan werd, gescheiden door duinzand, onversierd bronstijdaardewerk 

aangetroffen, het zogenaamde 'Laren-aardewerk'. Dit dateert vermoedelijk uit een latere fase van de Midden-

Bronstijd. Verder werden tijdens het onderzoek paalsporen, een haardkuil en ploegsporen ontdekt39. 
 
  

                                                                 
35 Archis AMK-terrein 14909. 
36 Mondelinge mededeling Wim Bosman. 
37 Archis. 
38 Westerheem 2, 1964. 
39 Bron tekst: Collectie.huisvanhilde.nl. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Strandwal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Velsen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikkeldraadbekercultuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hilversumcultuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bronstijd_in_Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bronstijd_in_Nederland
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Afb. 5.3. De leden van de Archeologische Werkgroep Velsen aan de slag b ij het Noordzeekanaal. Bron: 
Provinciaal depot voor archeologie Noord-Holland 
 
 

Velsen - Velserbroek 

In de jaren-1980 breidde Velsen uit met de nieuwbouwwijk Velserbroek, vernoemd naar de Velserbroekpolder. 

Deze wijk bevindt zich landschappelijk gezien op de strandwal van Haarlem en het oostelijk daarvan gelegen 

veengebied, op de overgang naar het getijdegebied van het Oer-IJ. Zowel kwelderafzettingen als duinlandschap 

zijn hier aanwezig. Daarom wordt deze locatie nu toch meegenomen in het Zuidelijk Duingebied. Archeologisch 

onderzoek dat voor de bouw van de woonwijk voorafging bracht veel vindplaatsen aan het licht. De vindplaats en 

uit de ijzertijd en Romeinse tijd worden later besproken. 

Er zijn meerdere vindplaatsen uit de periode late steentijd –bronstijd bekend. Veelal zijn akkers met ploegsporen 

aangetroffen. Deze worden op de vindplaatsen F2 en F3 al in het laat-neolithicum gedateerd, waarna de locaties 

ook nog later in de bronstijd en ijzerti jd in gebruik zijn genomen. Sporen bestaan vaak uit paalkuilen, kuilen, 

staken en greppels, al is bij vindplaats F3 ook een waterput met vlechtwerk uit de late bronstijd opgegraven. Op 

sommige vindplaatsen worden (delen van) huisplattegronden aangetroffen, bijvoorbeeld op de vindplaats 

‘Calamiteitenboog A9’. Er zijn hier twee huisplattegronden uit de midden -bronstijd opgegraven, waar bij één 

huisplattegrond meerdere fasen van herbouw konden worden aangetoond. 

In het gebied ten noorden van Velserbroek, op de locatie Velsen-Hofgeest, zijn eveneens akkerlagen 

aangetroffen, alsook een halve palenkrans met 16 paalkuilen. Archeologen veronderstellen hier geen grafheuvel  

voor deze fase. In de periode erna, ten tijde van de vroege bronstijd, zijn hier drie grafheuve ls opgegraven.  

Dat dergelijke vindplaatsen uit de vroege bronstijd ook op andere locaties kunnen worden verwacht, weten we 

van vondsten van Wikkeldraadbeker aardewerk (uit de vroege bronstijd) uit bodemlagen in het Oude Duinzand. 

Bijvoorbeeld op de locatie Noordzeekanaal en op de locaties Velserbroek Rugbyveld en Sportvelden 40. 

Huisstructuren uit de vroege bronstijd zijn nog niet aangetroffen. 

                                                                 
40 Van Heeringen & Van der Velde (red.) 2017. 
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In de midden-bronstijd werd de bewoning rond Velsen intensiever en verschenen boerderijen omgeven door 

hekken met paaltjes, soms geplaatst in standgreppels. De boerderijen werden regelmatig verplaatst. In som mige 

gevallen is sprake van akkerlagen die eerdere boerderijplattegronden afdekken en die wijzen op een intensief en 

continue gebruik van de streek. Op de locatie Westlaan was sprake van een omheinde veekraal, die dateert 

tussen 2000-1500 v.Chr. Ook liep door het gebied een noord-zuid georiënteerde weg. Deze weg lag op de 

strandwal van Haarlem en verbond verschillende vindplaatsen met elkaar. Het zal een onverhard zandpad zijn 

geweest. Deze weg is meerdere keren opgehoogd en tot het begin van de jaartelling in gebruik gebleven. Aan de 

Westlaan zijn ook grafheuvels aangetroffen die dateren uit de overgangsperiode laat-neolithicum naar vroege 

bronstijd, die gedurende vele eeuwen zichtbaar waren en ook werden herbruikt of gebruikt bij begravingen en 

rituele handelingen in die eeuwen. Een dergelijke cultureel-religieuze inrichting van het landschap is kenmerkend 

voor de periode vanaf het late neolithicum, alsook het voortgezet gebruik van dit landschap in de eeuwen en 

millennia erna.  

 

Bewoning in de ijzertijd41 

IJzertijdbewoning is geregeld aangetroffen op vindplaatsen waar in de bronstijd ook al menselijke activiteiten 

waren. Op vindplaats ‘Velsen F3’ wordt de oudste akkerlaag in het laat-neolithicum gedateerd, maar is  ook ee n 

waterput uit de vroege/midden-ijzertijd aangetroffen. Eén van de aangetroffen kuilen kende een 

vlechtwerkconstructie. In IJmuiden zijn onder andere in de Maasstraat, Vechtstraat en KPN-locatie cultuurlagen 

uit de midden-ijzertijd aangetroffen.42 
 

Zandvoort 

Ten zuiden van Zandvoort bevindt zich het archeologisch monument ‘Witte Veld’, midden in het gebied van de 

Amsterdamse Waterleidingduinen. Toen de waterleidingkanalen werden gegraven, zijn op verschillende locaties 

archeologische sporen aangetroffen, vooral te dateren in de ijzertijd. Ook kon (in 1966) een groot profie l  worden 

beschreven. In het gebied zijn in het Oude Duinzand drie cultuurniveaus uit de ijzertijd aangetroffen. Op de Oude 

Duinen ligt een 30cm dik pakket veen, en hierop liggen de afzettingen van de Jonge Duinen. Aardewerk dat is 

verzameld wordt in de ijzertijd gedateerd, waarbij het type Ruinen-Wommels in de vroege ijzertijd wordt 

geplaatst.43 

Waarschijnlijk van het ‘Witte Veld’ is een melding van losse vondsten van aardewerk met kamstreekmotieven en 

nagelindrukken uit een “pre-Romeinse akkerlaag”, met vermoedelijk een datering in de ijzertijd. De vondsten 

werden gedaan tijdens graafwerkzaamheden in 1963 in het kader van de infiltratie van rivierwater. Na deze 

werkzaamheden is op 100m ten noorden van waar gegraven was, een archeologische vindplaats vrij komen te 

liggen. Hier zijn in de loop van de jaren meer dan 300 fragmenten aardewerk en bijna 50 stuks botmateriaal 

verzameld. Sporen zijn nooit ontdekt, op één donker spoor na wat is geïnterpreteerd als haardkuil. Recentere 

graafwerkzaamheden in het gebied (het verwijderen van een landdam) zijn helaas zonder archeologisch 

onderzoek verricht. Het aardewerk is uiteindelijk wel grondig bes tudeerd en kon in de late ijzertijd worden 

geplaatst. Het vertoonde overeenkomsten met aardewerk uit Santpoort en de Broekpolder en is via die 

aardewerk-typologieën gedetermineerd.44 

Spanjaardsberg 

De ijzertijdvindplaats Spanjaardsberg in Santpoort-Noord (gemeente Velsen) is een sleutelsite voor de m idden - 

en late ijzertijd bewoning in het Zuidelijk Duingebied. Het betreft het grootste nederzettingsterrein dat uit deze 

periode in Noord-Holland is onderzocht. De vindplaats ligt in een hooggelegen, vochtig strandwalgebied, waarop 

een dun laagje veen was ontwikkeld. Dit veen bevond zich op circa 2 tot 2,6m +NAP. Aan de noordzijde van de 

berg daalt de veenlaag tot 1,75m +NAP waar het een dik veenpakket betreft. 
  

                                                                 
41 Bloemers en Therkorn 2004; Roos 1995; Modderman 1955. 
42 Brattinga 2018. 
43 Archis, Monumentnummer 11082. 
44 Van der Valk & Vader 2015; De Wit 1964. 
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Als gevolg van overstuivingsfasen konden in het duinzand een zestal bewoningsfasen worden onderscheiden en 

opgegraven. Hierdoor kon een periodisering voor het in de bewoningslagen aangetroffen aardewerk worden 

gemaakt. De oudste bewoningsfase stamt uit de 4e eeuw v.Chr. met Ruinen- Wommels verwant aardewerk, 

daarna komen ook invloeden uit het Zuiden voor. Later is er sprake van een mix van Zuid -Hollandse en Friese 

vormen. Iets voor 200 v.Chr. eindigt de bewoning in de nederzetting. 

In de eerste drie bewoningsfasen bestaan de resten uit sporen van landbouw (‘de akkers werden in twee 

richtingen geploegd, zodat wij een patroon van haaks elkaar snijdende sporen waarnamen’), in  de tweede fas e 

gecombineerd met sporen van huisplattegronden. De laatste drie bewoningsfasen bestaan uit huisplattegronden. 

Zoals Modderman schrijft: ‘Men heeft in langwerpige, rechthoekige gebouwtjes gewoond’. 
 

De aanwezigheid van een bewoonbare strandwal met venig/humeus zand maakt de locatie ideaal voor bewoning 

en de aanleg van akkers op de vruchtbare grond. Gerst werd het meest verbouwd. Opmerkelijk is de teelt van 

vlas. Als vee hielt men runderen, schapen, geiten en varkens. 

Er werd niet alleen aan akkerbouw en veeteelt gedaan, maar er zijn aanwijzingen aangetroffen voor ijzerproductie 

in de vorm van ijzerslakken. Een sterk gesinterd (zeer heet gebakken) voorwerp is geïnterpreteerd als blaasbalg.  

Spinsteentjes of -klosjes wijzen op het maken van textiel. 

Cilindervormige aardewerken ‘containers’ worden met zoutwinning en mogelijk zouthandel in verbrand gebracht 

Ook is verondersteld dat men er aardewerk maakte, getuige enkele putten met rauwe, ongebakken klei en 

misbaksels. 

 

Velsen 

Bij Velsen is aan de Hofgeesterweg een ijzertijdboerderij met akkers en weilanden opgegraven. Interes s ant zi jn  

de vele vondsten uit kuilen die door de onderzoekers als neerslag van een rituele inrichting van het landschap 

worden gezien die met vruchtbaarheid van de veestapel te maken heeft. Ook in de Velserbroek, op de locatie 

Broekerwerf B6, zijn sporen aangetroffen die wijzen op een plaats waar rituele handelingen plaatsvonden; dit 

gebeurde in en nabij een moerassige poel. Het rituele gebruik intensiveerde vanaf de 3e eeuw v.Chr. en liep door 

tot zeker in de laat-Romeinse tijd waarbij offergaven, maar ook rituele inrichting van het landschap door de aanleg 

van wegen en aardlichamen een belangrijke rol speelden 45. Onderzoeker Therkorn legt een verband tussen de 

sporen op de grond en de sterrenbeelden die een rol spelen in de vruchtbaarheidsrituelen in deze 

boerengemeenschappen, zoals Paard en Koe. Bijzonder is dat één van de prehistorische patronen van Paard in  

de middeleeuwen opnieuw wordt gemarkeerd. De plaats van een prehistorisch Paard-patroon wordt dan bedekt 

met hoefijzers. 
 

Archeologie uit de Romeinse tijd 

Het Zuidelijk Duingebied is gelegen aan de westkant van de Romeinse forten Velsen -1 en Velsen-2. Hoewel deze 

forten in een volgend basisdocument over het Oer-IJ aan de orde zullen komen, wordt er hier kort op ingegaan, 

omdat hun aanwezigheid van invloed kan zijn geweest op de lokale bevolking en het vondstmateriaal in het 

duingebied. De eerste Romeinse artefacten werden al aangetroffen toen er in de Tweede Wereldoorlog een 

antitankgracht werd aangelegd. Amateur-archeologen van de werkgroep AWN-Velsen deden in de jaren-1950 en 

-1960 opgravingen en vanaf de jaren-1970 volgde een samenwerking met het toenmalige Instituut voor Prae - en 

Protohistorie van de Universiteit van Amsterdam. 

De beide forten die elkaar in tijd opvolgen (Velsen 1 circa 15-30 n.Chr.; Velsen 2: circa 30-48 n.Chr.) liggen nabi j  

de huidige tunnel onder het Noordzeekanaal maar lagen vroeger aan het Oer-IJ, dat voor een deel nog een 

verbinding had met de Noordzee.  

De forten kenden verschillende bouwfasen maar werden steeds in hout opgetrokken en omgeven m et grachten 

en waarschijnlijk wallen. In het fort konden maximaal 500 man worden gelegerd maar het is de vraag of die op 

enig moment aanwezig zijn geweest. Welke gevolgen waren er voor het duingebied en haar inwoners?  
  

                                                                 
45 Bloemers & Therkorn 2003. 
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Dat is niet eenvoudig te zeggen. De lokale (ijzertijd-)boerderijen waren voor zover bekend ingericht op 

zelfvoorziening zonder al te veel surplus -productie. De vrij abrupte verschijning van enkele honderden soldaten 

met hun tros (denk aan knechten, handelaren, vrouwen en kinderen), havenwerken en schepen, moet een 

geweldige impact hebben gehad op de omgeving. De aanwezigheid van een grootmacht die zich gronden en 

goederen toeëigende moet grote gevolgen hebben gehad voor de lokale eigendomsverhoudingen en het geheel  

van de samenleving. Het bouwhout voor de forten werd lokaal gekapt door de Romeinen en zo ook brandhout. 

De Romeinen brachten deels voor de start van hun fort eigen eten mee maar er zijn aanwijzing voor lokale 

voedselsoorten zowel wilde (vruchten) als gedomesticeerde (graan, vee). Die lijken te wijzen op een uitwiss el ing 

(of met de lokale bevolking. Vreemd genoeg is het typisch Romeinse gedraaide aardewerk niet be kend uit de 

lokale nederzettingen rondom het fort.46 De precieze gevolgen zijn niet bekend maar er zal sprake zijn geweest 

van verstoorde lokale eigendomsrechten en mogelijk ook een verschuiving van de lokale machtsverhoudingen. In  

de forten is wel handgevormd lokaal geproduceerd aardewerk aangetroffen dat mogelijk duidt op handel of 

uitwisseling van goederen tussen de lokale bewoners en de nieuw machthebbers i n het Romeinse fort. 

 

Een probleem dat er in het Zuidelijk Duingebied weinig goed dateerbaar materi aal bekend is uit de late ijzertijd 

dat eventueel ook uit begin eerste eeuw n.Chr. kan stammen, zoals houtvondsten of Romeins vondstmateriaal.  

Er zijn wel activiteiten geweest in de duinen. Alleen zijn er geen grootschalige opgravingen geweest van 

nederzettingsterreinen. Veelal zijn het akkerlagen die in deze periode kunnen worden gedateerd, al dan niet 

vergezeld door vondstmateriaal. 

Bij Overveen ’t Wed (gemeente Bloemendaal) zijn bijvoorbeeld akkerlagen met ploegsporen uit de Romeinse ti jd  

en de middeleeuwen gedocumenteerd. Er werd ook handgevormd aardewerk uit de ijzertijd verzameld, en een 

glazen kraal.47 In de jaren-1950 is ook bij Overveen inheems-Romeins aardewerk gevonden. Het aardewerk was  

versierd met indrukken en kamversiering en werd in de 1e en 2e eeuw gedateerd.48 
 

Bewoning in de vroege middeleeuwen en dorpsvorming 

Nadat de Romeinse castella bij Velsen waren verlaten, lijkt er in de 4e en 5e eeuw nauwelijks bewoning in het 

duingebied. Vanaf de tweede helft van de 5e eeuw worden er weer archeologische sporen teruggevonden (s tart 

bewoning bij Groot Olmen). Bij Velsen wordt een vroegmiddeleeuwse nederzetting uit de 6e-7e eeuw 

gesuggereerd door enkele vondsten. Zo is er een Domburgfibula 49 en werd tijdens de aanleg van het 

Noordzeekanaal in 1866 een muntschat uit de 6e eeuw gevonden (sluitdatum rond 575 n.Chr.). 

Deze muntschat, bestaande uit 16 gouden munten50, is waarschijnlijk begraven ten tijde van een onrustige 

periode. Het Romeinse rijk was lang zo sterk niet meer als in de eerste eeuwen van onze jaartelling, en 

Germaanse krijgers trokken rond, belegerden steden en werden vervolgens afgekocht door de rijke Romeinse 

aristocratie. Het Romeinse goud werd vaak omgesmolten tot een eigen munt of sieraden. De Germaanse koning 

die het goud in handen kreeg, kon zijn volgelingen (vaak succesvolle krijgers) hiermee aan zich binden. Zij 

vormden zo een eigen aristocratie. De muntschat van Velsen toont aan dat ook deze regio deel uit maakte van dit 

netwerk.51  

 

Velsen is in meerdere perioden een gunstige vestigingslocatie. De Romeinen kiezen de locatie voor hun caste l la  

en ook de Friese elite vestigt zich hier. Dit komt doordat bij Velsen de belangrijkste vaarroute, het Oer -IJ, en de 

landwegen door het duingebied bij elkaar kwamen. In het duingebied lag een groot aantal nederzettingen, dat 

door steeds meer archeologisch onderzoek (bijvoorbeeld Groot Olmen, Wijk aan Zee) en toevalsvondsten 

(bijvoorbeeld Wei van Brasser en Brabantse Landbouw bij Castricum) is aangetoond. Deze bewoners  van deze 

nederzettingen zullen belasting hebben moeten afdragen aan de plaatselijke heer, die op zijn beurt onders chikt 

                                                                 
46 Uitzondering hierop vormen terra sigillata scherven die zijn aangetroffen op het terrein van de Ruïne van Brederode; zie afbeelding 7.6.  
47 Collectie.huisvanhilde.nl.  
48 Archis vondstmelding, zaakidentif icatienr: 3138923100. 
49 Type mantelspeld uit de 6e eeuw . 
50 De munten komen uit Constantinopel, mogelijk Pannonië (het huidige Hongarije), Nantes (toen deel van het Visigotische rijk) 
en Trier (toen Frankisch). 
51 De Koning 2011. 
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was aan de koning. Belastingen zullen bestaan hebben uit een deel van de oogst, opbrengsten uit het bos of een 

deel van het vee.52 

 

Het is dus niet toevallig dat ook elders in het duingebied archeologische resten uit de vroege middeleeuwen zi jn  

aangetroffen. Zo is er bij Santpoort in de jaren-1950 een akker aangetroffen, die op basis van een fragment 

aardewerk en een glasfragment in de 6e eeuw kon worden gedateerd.53 Maar veel vindplaatsen zullen nog onder 

het Jonge Duinzand verborgen liggen. Ook hiertoe getuigen de losse oppervlaktenvondsten, zie onder andere ten 

zuiden van Zandvoort zijn aangetroffen. Aardewerk uit de vroege middeleeuw en werd hier in stuifkuilen 

gevonden.54 
 

 
Afb. 5.4. De muntschat van Velsen. Bron: Nationale Numismatische Collectie, De Nederlandsche Bank, 
Amsterdam 

 

Een oorkonde uit 720 vermeldt de schenking van zeven boerderijen van Karel Martel (een Frankische hofmeier 

en de grootvader van Karel de Grote) aan Willibrordus. Willibrordus was een Engelse monnik die naar Holland 

kwam om de Friezen te bekeren. Hij stichtte vijf kerken, in Velsen, Vlaardingen, Oegstgeest, Heiloo en Petten.  

De boerderijen die Karel Martel aan Willibrordus schonk, lagen in Velison, in de streek Kinnehim. Deze schenking 

was vooral eigenbelang, omdat de Franken de Friezen graag wilden bekeren. De locatiekeuze van de kerk  houdt 

mogelijk verband met het veronderstelde koningsgoed Adrichem. Het koningsgoed was ‘onroerend goed’ dat voor 

de Frankische koning werd geëxploiteerd. Onderzoekers menen dat de vlakte van de Breesaap, dus waar de 

muntschat is gevonden, de locatie is van het koningsgoed Adrichem.55 

Onbekend is of Engelmundus tot het gezelschap van Willibrordus heeft behoord. Hij wordt gezien als stichter van 

de oudste kerk van Velsen. Volgens overlevering leefde Engelmundus in de 8 e eeuw en werkte hij in het gebied 

van de Franken en de Friezen. Engelmundus zou door Willibrord zijn aangesteld om hier het christendom te 

verspreiden.56 
 

Groot Olmen, vroegmiddeleeuwse bewoning in de duinen57 

Door natuurontwikkeling in 2002 in de duinen bij Bloemendaal komen twee jaar later grote hoeveelheden 

aardewerk uit de middeleeuwen tevoorschijn. Door verwijdering van de vegetatielaag blijkt een voormalig 

nederzettingsterrein uit de periode 450 – 1050 n.Chr. vrij te stuiven. Naar aanleiding van de vondstmelding werd 

het terrein in kaart gebracht, waarbij elf vroegmiddeleeuwse oppervlaktevindplaatsen werd gedocumenteerd. 

Booronderzoek toonde vervolgens aan dat oude cultuurlagen aanwezig waren in de bodem en 

                                                                 
52 De Koning 2011. 
53 Calkoen 1957. 
54 Onder andere Merovingisch aardew erk, kogelpot en Badorf, Brattinga 2016. 
55 De Koning 2011; w ww.noord-hollandsarchief.nl; www.onh.nl. 
56 www.onh.nl.  
57 De Koning 2011; Van Heeringen & Van der Velde (red.) 2017. 

http://www.noord-hollandsarchief.nl/
http://www.onh.nl/
http://www.onh.nl/
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aardewerkonderzoek kon de vindplaatsen een eerste datering geven. Proefsleuven zorgden  voor aanvullende 

informatie over daadwerkelijke nederzettingssporen, over depressies met ploegsporen en koeienpootafdrukken 

en over het afwezig zijn van cultuurlagen. Uiteindelijk zijn bij opgravingscampagnes in 2006 en 2007 

vroegmiddeleeuwse huisplattegronden gevonden op de vindplaatsen 3, 8 en 14, en een poel met akkergrond op 

vindplaats 2.  

 

Ten tijde van de eerste bewoning rond 450 n.Chr., ‘de pioniersnederzetting’ (vindplaats 3), was de locatie een 

vochtige vallei. Het omringde duingebied was bosrijk met her en der een waterpoel. Een geschikte locatie voor 

kleinschalige akkerbouw en veehouderij, en waar daarnaast gejaagd werd getuige de botresten van edelhert en 

eland. Men bouwde daarom juist hier hun langgerekte, tweebeukige huizen. Opvallend was dat de huizen volledig 

uit houtbouw bestonden: de wanden bestonden uit elkaar overlappende planken in plaats van de meest 

voorkomende combinatie van takkenwanden afgesmeerd met leem. Deze zware wanden ondersteunden de 

dakrand, waar de middenstaanders (de palen midden in de boerderij) de daknok hebben ondersteund. Di t s oort 

houten huizen was wel in Engeland bekend, maar niet in het Hollandse kustgebied en onderscheidt zich daarmee 

van gebouwtypen uit dezelfde periode elders in het Hollandse kustgebied (zoals de Katwijkse Zanderij en 

Oegstgeest Rijnfront in Zuid Holland). 

De eerste bewoners waren heel plaats vast, aangezien tussen het einde van de 5 e eeuw en het begin van de 7 e 

eeuw maar liefst zes keer de boerderij op dezelfde plaats is vervangen. Rondom de huize n legde men hun akkers 

en moestuinen aan. Het aardewerk dat de bewoners gebruikten, kwam uit het Duitse Rijnland en bestond uit 

hardgebakken kleine potten. Aan het begin van de 7e eeuw stopt deze bewoning. 

 

Vanaf de 7e eeuw wordt het gebied door andere bewonersgroepen bewoond. Dit is af te leiden aan de andere stijl 

in huizenbouw, aangetroffen op vindplaats 14. Deze bewoners bouwden lange huizen met licht gebogen wanden; 

een soort bootvorm. Voor deze huizen was minder hout nodig dan de hierboven genoemde ‘volhouten’ 

boerderijen. Mogelijk is dit ook te koppelen aan een afname van beschikbaar hout. Het gebied werd steeds 

intensiever gebruikt en zandverstuivingen vonden vaker plaats. 

Dit bootvormige huistype was vooralsnog onbekend in Noord-Holland, maar was wel bekend uit de 

vroegmiddeleeuwse handelsstad Dorestad (nu Wijk bij Duurstede). Dit duidt op een ‘Frankische’ invloed.  

 

Tot aan de 9e eeuw is in Groot Olmen sprake van een viertal nederzettingen. In de 7 e en 8e eeuw waren al deze 

terreinen bewoond. Alle erven worden daarbij ook afgedekt door akkerlagen: na een fase van bewoning is de 

plaats in gebruik genomen als akker. 

 

Veel akkers in het duingebied (ook buiten Groot Olmen) dateren uit de 9 e eeuw, wat mogelijk tot overexploitatie 

van het duingebied heeft geleid. Doordat het gebied steeds droger wordt en door ontbossing steeds vaker 

zandverstuivingen ontstaan wordt Groot Olmen in de 9e eeuw verlaten. 
  



Basisdocument Regio Zuidelijk Duingebied, Dütting, Verniers & Voormolen 2018 

29 
 

 

 

 

Afb. 5.5. Groot Olmen boerderij: tijdens de opgraving zijn de contouren van de huisplattegrond zichtbaar; de 
gedigitaliseerde veldtekening; de maquette van de boerderij; het gebouw van het bezoekerscentrum van PWN 
geïnspireerd op deze boerderij. Bron: Hollandia Archeologen en Bron: Provinciaal depot voor archeologie Noord-
Holland 
 
 
Zandvoort 

Het gebied Zeeveld (Flessenveld) is gelegen ten zuiden van Zandvoort, tussen het strand/de zeereep en het 

Westerkanaal in de Amsterdamse Waterleidinggebied. In de tweede helft van de jaren 1990 zijn hier ins pecties  

uitgevoerd van stuifkuilen om oude bewoningslagen, vondstmateriaal en de geologie in kaart te brengen. Het 

gebied ligt op een brede strandwal die rond 400 v.Chr. is ontstaan en die vanaf de 11 e-12e eeuw is overstoven 

door het Jonge Duinzand. Het aardewerk dat is gevonden, beslaat vele perioden: van de bronstijd tot en met de 

nieuwe tijd. Het zwaartepunt ligt echter in de Karolingische periode  (vroege middeleeuwen 700-900 n.Chr.): 

import Badorf en Mayen aardewerk (Rijnland in Duitsland) en inheemse kogelpotten. Sporen zijn niet 

waargenomen.58 

Ten zuiden van Zeeveld ligt de Van Limburg Stirumvallei, eveneens in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Voor 

het dempen van het 19e-eeuwse Van Limburg Stirumkanaal, werd het kanaal eerst drooggelegd en leeggeschept, 

waarbij om de 50m een profiel is gedocumenteerd.59 Onderin het kanaal bevond zich een veenlaag van 

wisselende dikte. De onderkant was scherp begrensd van deze laag en kende sporen van werktuigen, wat is 

geïnterpreteerd als resultaat van vroege veenwinning, mogelijk in de Romeinse tijd. Het veen wat nu is 

teruggevonden wordt verondersteld te zijn gevormd na de Romeinse tijd. 
  

                                                                 
58 Numan 2006. 
59 Bosman 2009. 
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Tijdens het onderzoek is een akkerlaag aangetroffen, dat op basis van één fragment aardewerk in de vroege 

middeleeuwen is gedateerd. De akker bevindt zich op de flank van een duin, gelegen op de veenlaag. Het veen 

neemt hoger op de flank af in dikte. Een belangrijke waarneming is de begrenzing van de akker aan de ‘hoge 

zijde’, dus hoger op het duin gelegen. De akker wordt hier door een erosievlak afgesneden, waarbij het Jonge 

Duinzand direct op het Oude Duinzand ligt. De scheiding tussen deze afzettingen is niet zichtbaar. Het onderzoek 

bevestigt hiermee een aanname van onderzoek uit de jaren-1970: de scheiding tussen de Oude en de Jonge 

Duinen is nabij de kust minder uitgesproken dan landinwaarts. 
 
Aardwerk IJmuiden 

Een bijzonder fenomeen is aangetroffen in IJmuiden. Op de Vechtstraat en op het voormalige KPN -terrein is bij 

beide een langgerekt aardwerk gevonden. Dit aardwerk was een met duinzand opgeworpen aardlichaam, midden 

in een greppel. Bij het voormalige KPN-terrein lag aan weerszijden van het aardwerk een greppel. De aardwerken 

dateren in de Romeinse tijd of de vroege middeleeuwen. Ze zijn geïnterpreteerd als landweer, waarbij ze een 

afbakenende of misschien militaire of defensieve functie hebben gehad. Bij plangebied de Golfbreker zijn enkele 

natuurlijke fenomenen aangetroffen, die een grilliger verloop hadden dan de zojuist genoe mde aardwerken. Ui t 

pollenonderzoek bleek dat deze locatie in de vroege middeleeuwen was begroeid met een dennenbos, waar ook 

beuk, hazelaar, eik en haagbeuk aanwezig waren.60 
 
Dorpsvorming 

De nederzettingen in het duingebied zijn verlaten toen het gebied onbewoonbaar werd door zandverstuivingen. 

Deze verstuivingen vormden uiteindelijk de Jonge Duinen. De eerste fase van de Jonge Duinen hoefde niet geli jk 

tot het verlaten van een gebied te leiden. Bij de zojuist genoemde vindplaats ‘Van Limburg Stirum vallei’ is de 

eerste fase van het Jonge Duin-stuifzand aangetroffen in vroegmiddeleeuwse akkerlagen. Door het ploegen 

raakte het zand vermengd met de akker. Ook zijn karrensporen, hoef- en pootafdrukken gevonden.61 

In de 10e eeuw is er een rustigere fase en worden enkele nederzettingen gesticht: Egmond aan Zee rond 970, 

Zandvoort rond 1100 en Wijk aan Zee in de 13e eeuw. Men leefde hier van visvangst en van wat de duinen te 

bieden hadden. De dorpen lagen geïsoleerd, totdat ze zich ontwikkelden tot badplaatsen en sp oor- en autowegen 

werden aangelegd.62 

Vanaf de 10e eeuw vindt er ook een verschuiving plaats waarbij nederzettingen/dorpen niet in het duingebied, 

maar op de binnenduinrand en het achterliggende veengebied worden gesticht. Het is het begin van de 

ontginningen van het veengebied.  

Deze periode ging gepaard met een machtsstrijd binnen de Friese elite. Landverlies gebeurde niet alleen door 

zandverstuivingen, maar ook door zeeafslag. Daarnaast probeerden men nieuw land te ontginnen. De 

machtsstrijd bestond tussen het Westfriese en latere Hollandse graafschap, en de Westfriezen. Het centrum  van 

de grafelijke macht lag in die tijd bij de abdij van Egmond, centraal in het Westfriese graafschap. Het lukte de 

graven niet hun macht bij de rijke Westfriezen op te leggen. Uiteindelijk richten zij zich op het zuiden. Hi er 

verrijzen een groot aantal kastelen en, later, buitenplaatsen.63  
 

Kastelen in het Zuidelijk Duingebied 

Het Zuidelijk Duingebied herbergde verschillende kastelen en hoven. Belangrijk waren  de Aelbertsberg in 

Bloemendaal, en het kasteel van Brederode in Santpoort-Zuid. Naburige belangrijke kastelen als Huis te  Vels en 

en Slot Heemstede vallen buiten het provinciaal archeologiegebied en worden hier niet besproken. 
 
Aelbertsberg te Bloemendaal 

Hier lag vroeger een grafelijk hof van de graven van Holland. Volgens de overlevering was het graaf Floris II die 

hier in de vroege 12e eeuw een grafelijk hof stichtte. De graven verbleven hier graag en regelmatig, getuige de 

vele oorkonden die aan dit hof werden getekend. Hoe het hof er precies uit zag weten we niet. Er  bestaan geen 

afbeeldingen van, en de oorspronkelijke bebouwing raakte in de loop der eeuwen in verval, en werd gesloopt. 

                                                                 
60 Brattinga 2018. 
61 Bosman 2009. 
62 Roos (red.) 2009. 
63 De Koning 2011. 
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Archiefstukken zoals de grafelijke rekeningen maken melding van een zaal, een klokhuis en een kapel  om ringd 

door een gracht.  

Dankzij opgravingen van het terrein in 1971 door de vrijwilligers van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering 

van de Geschiedenis (NJBG) hebben we iets meer informatie. Ze vonden fundamenten van twee gebouwen: een 

poortgebouw en een privaat (middeleeuws toilet). Ze stelden vast dat er ook een gracht moet hebben gelopen. 

Aardwerkvondsten die de amateur-archeologen, samen met archeologen van de toenmalige Rijksdienst voor het 

Oudheidkundig Bodemonderzoek aantroffen laten, naast 14e-eeuws materiaal zoals kruiken, potten en kannen en 

mozaiek-vloertegels, ook ouder materiaal zien. Dit zou er op wijzen dat de Albertsberg al in de 12 e eeuw 

bewoond kan zijn geweest.  
 

 

Afb. 5.6. Kelk- of stengelglas, daterend rond 1300. Dit luxe wijnglas is afkomstig van het grafelijk hof 
Aelbertsberg. Bron: Provinciaal depot voor archeologie Noord-Holland 
 
 
Kasteel van Brederode 

Dit kasteel was de zetel van de familie van Brederode. Over de oorsprong van deze familie is weinig bekend. In 

1244 is de eerste vermelding van een Willem van Brederode. Zijn vader Dirk Drossard (vanTeylingen) was hoofd 

van de grafelijke huishouding. Eeuwenlang stelden de Van Brederodes dat zij afstammelingen waren van de 

graven van Holland en tot in de 17e eeuw voerde de familie hierover processen tegen de Staten van Hol land om  

erkenning te krijgen voor hun afstamming. Hoe waar die bewering was, weten we niet. Maar DNA-onderzoek dat 

in 2006 werd uitgevoerd aan de skeletresten van Willem van Brederode en van  graaf Willem II van Holland, 

leverde geen overeenkomsten op.  
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Willem van Brederode, die later ook het ambacht Velsen verwerft, heeft voldoende middelen om een groot 

kasteel te bouwen. Een veel gehoorde veronderstelling is dat dit gebeurde in het laatste  kwart van de 13 e eeuw. 

Dit zou mooi kloppen met de archeologische vondsten die min of meer toevallig bewaard zijn gebleven. Maar van 

het terrein ook andere, oudere vondsten bekend: vroege kogelpotten en scherven van Pingsdorf -aardewerk bij 

voorbeeld, daterend tussen circa 1000 en 1200 n.Chr. Daarnaast zijn er ook proto-steengoedkannen aangetroffen 

die een vroegere datering van het kasteel doen veronderstellen. Veder archeologisch bewijs ontbreekt waardoor 

de stichtingsdatum van het kasteel onduidelijk is. Het oorspronkelijke kasteel is mogelijk een woontoren op een 

ronde terp geweest met een gracht eromheen, een zogenaamd motte-kasteel. Dat is een aanname op bas is van 

de vorm van de voorburcht en een veronderstelde gracht. De voorburcht zou er daarna bijgeb ouwd zijn en het 

kasteel gaandeweg verbouwd en uitgebreid. Maar sporen van die vroege fase zijn nooit waargenomen; daarvoor 

is de ondergrond in de loop der eeuwen teveel verstoord. De veronderstelde gracht is ook niet gevonden.  

 

Enkele jaren geleden, in 2010, is er op basis van de herkende fundamenten getracht een 3D-reconstructie te 

maken van de bebouwing. Het levert een imposante burcht op waarvan de datering rond 1350 ligt, zo’n  100 jaar 

na de dood van Willem. Opgegraven botmateriaal uit het kasteel laa t zien dat de heren van Brederode gebruik 

maakten van het jachtrecht dat hen door de graaf van Holland was toegekend; haas, konijn, edelhert, ree en wi ld  

zwijn kwamen er op tafel net zoals reiger, eend en kraanvogel. Een buitengewone vondst tussen de botte n wi js t 

op een ander recht dat de Brederodes hadden verkregen: het recht op alle strandvondsten. Twee lendewervels 

van een orka laten zien dat dit voor de Nederlandse wateren uitzonderlijke dier op enig moment het kasteel is 

binnen gesjouwd. Als het vlees nog vers genoeg is geweest, zal het zeker zijn gegeten. 

Het oorspronkelijke kasteel is in de loop der tijden de nodige keren verbouwd en herbouwd. Ook wel nodig 

aangezien het verschillende keren werd aangevallen en (deels) verwoest. Dit gebeurde bijvoorbee ld enkele keren 

tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten waarbij tussen circa 1350 en 1490 een ingewikkelde machtsstrijd 

woedde binnen het Hollandse graafschap. In 1351 en in 1426 werd het kasteel belegerd en deels verwoest. 

Beide keren werd het kasteel hersteld. De laatste keer beperkte zich dat met name tot het noordelijke deel van 

het kasteel. Yolande de Lalaing, weduwe van de toenmalige heer van Brederode, Reinout II, liet het restaureren 

en woonde hier tot aan haar dood. Waarschijnlijk dateert het glas -in-loodraam dat het embleem draagt van de 

Brederodes, het everzwijn, ook uit die periode.  

Tijdens de Kaas- en Broodopstand in 1492 viel het kasteel ook weer ten prooi aan plunderingen. In 1573 ti jdens  

de Tachtigjarige Oorlog kwam de genadeklap: het kasteel door de Spanjaarden opgeblazen om te voorkomen dat 

iemand er gebruik van kon maken. De ruïne bleef in stand, er bleef altijd een terreinbeheerder aanwezig maar to t 

een herbouw kwam het niet meer. De gronden van Brederode werden soms verpacht aan boeren die hun vee op 

en rond de ruïne lieten grazen.  

Opgravingen zijn er op het kasteelterrein tot dusver nauwelijks gedaan. De eerste grote afgravingen vonden 

plaats in de 19e eeuw. Die werden in gang gezet toen de Ruïne van Brederode, dankzij de inspanningen van 

stadsarchivaris van Haarlem Enschedé, rijksbouwmeester Cuypers en Tweede-Kamerlid De Stuers, kon worden 

gered en als eerste Rijksmonument werd gerestaureerd en geconsolideerd. Dit was niet gestoeld op enig 

archeologisch onderzoek of gedegen historische bronnen; daarom weerspiegelt de huidige Ruïne van Brederode 

eerder de inzichten en fantasieën van de 19e eeuw. Voorafgaand aan de restauratie werd een flink deel 

afgegraven, samen met allerlei puin dat van het oorspronkelijke kasteel afkomstig was. Het is aannemelijk dat 

daarbij veel dieper dan het oorspronkelijke middeleeuwse niveau is uitgegraven, tot ver onder het kelderniveau 

aan toe. Van daaruit werd het restauratiewerk gestart. Vanuit een romantische visie werden de muren van het 

kasteel opgemetseld. Dat gebeurde met stenen van overal en nergens . De enkele vondsten die bij de 

werkzaamheden werden geborgen, stonden in vitrines in de ruïne opgesteld. Totdat er ettelijke werden ges to len 

bij een inbraak in de jaren-1970. De resterende vondsten zijn tegenwoordig ondergebracht in het archeologisch 

depot van de provincie Noord-Holland. 
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Afb. 5.7. (links) Ridderspoor. Het ruiterspoor werd b ij de ringen bevestigd aan de rijlaarzen. Door met de punt in 
de flank van het paard te duwen werd het paard aangespoord. Materiaal; koperlegering; datering 1275-1350. 
Bron: Provinciaal depot voor archeologie Noord-Holland 
 
Afb. 5.7. (rechts) Strijkglas daterend uit de periode 1500 – 1800. Bron: Provinciaal depot voor archeologie Noord-
Holland 
 

Buitenplaatsen 

De sporen van de buitenplaatsen zijn in veel gevallen vastgelegd door amateur-archeologen en -historici: van 

uitgebreid archiefonderzoek (zie bijv. de studies van Morren64 over de buitenplaatsen van Velsen) tot 

veldverkenning en opgraving aan toe. Delen hiervan zijn uitgewerkt; veel kennis wacht nog op ontsluiting en 

publicatie. 

 

Omdat veel buitenplaatsen zich aan de rand van het duingebied bevonden, in de binnenduinrand, zijn slechts een 

klein aantal daadwerkelijk gelegen (geweest) binnen de provinciale archeologiegebieden voor het Noordel i jk en 

Zuidelijk Duingebied. Op de thematische kaarten van de website van het Steunpunt zijn de tot dusver bekende 

buitenplaatsen opgenomen voor geheel Noord-Holland. Wanneer hier archeologisch onderzoek heeft 

plaatsgevonden, staat ook het soort onderzoek, de resultaten (indien bekend) en de literatuurverwijzing 

opgenomen. 65 

In het provinciaal archeologiegebied Zuidelijk Duingebied is op een klein aantal plaatsen archeologisch 

onderzoek verricht. Van noord naar zuid is dit gebeurd op de volgende buitenplaatsen: 

 

Plakkersbos; deze hofstede werd gebouwd in 1788 en begin 19e eeuw samengevoegd met het naburige 

Velserduin. De buitenplaats werd uiteindelijk gesloopt tussen 1809 en 1832. Leden van de Archeologische 

Werkgroep hebben op het terrein onderzoek gedaan66.  

 

Duin en Berg/Duin en Kruidberg: Al genoemd in 1598 lag hier een hofstede ‘Duin en Berg’. De hofs tede werd in  

de loop der eeuwen verfraaid en omgevormd tot een prachtige buitenplaats . Het huis werd in 1782 ges loopt en 

het terrein gesplitst, bebouwd en weer met een ander landgoed de Kruidberg samengevoegd.  

                                                                 
64 Morren 2005a, 2005b. 
65 www.steunpunterfgoednh.nl. 
66 Morren 1994. 
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Ook de tuininrichting werd vele malen veranderd en aangepast aan de heersende mode. Uiteindelijk zouden ook 

de19e-eeuwse gebouwen en plantenkassen worden gesloopt waarna het huidige pand verrees en de tuinen door 

de tuinarchitect Springer werden ingericht. Rond Duin en Kruidberg zijn scherven uit de late middeleeuwen 

gevonden, maar ook van rond het begin van de jaartelling, die laten zien dat het duingebied een doorlopende 

bewoningsgeschiedenis kent.  

 

Blekerijen: Meer en Berg en Bloemendaal Begin 

In het park Brederode hebben twee blekerijen gestaan: Meer en Berg en Bloemendaals Begin. Bloemendaals 

Begin is voor een deel archeologisch onderzocht, hoewel ook de historische bronnen belangrijk zijn voor de 

reconstructie van de geschiedenis van deze plaats. Op een historische kaart uit het einde van de 16 e eeuw is  a l  

een blekerij zichtbaar. Deze zal in de 17e eeuw zijn gegroeid. In de 18e eeuw komt een einde aan de bloeiperiode 

van blekerijen. Het is niet bekend of aan het einde van deze eeuw Bloemendaals Begin nog een blekerij is. 

Historische kaarten laten dan wel een hofstede zien met twee bijgebouwen. Tijdens archeologisch onderzoek zij n  

meerdere gietsloten opgegraven, die te relateren zijn aan de functie van blekerij. Andere goten en een 

waterkelder zijn toegeschreven aan de hofstede zelf.67 
 

Meerenberg: Begraafplaats moderne tijd 

In de nieuwe tijd worden buitenplaatsen afgebroken en vervangen door nieuwbouw. In Bloemendaal ves tig t zich 

het Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis Meerenberg. Nadat dit ziekenhuis werd verlaten, is het uiteindelijk 

gesloopt,. Een deel van het terrein, de katholieke begraafplaats, is archeologisch onderzocht. Er zijn 200 

skeletten opgegraven uit de periode 1891-1936. Er zijn restanten en sporen van de grafkisten aangetroffen, en 

ook persoonlijke grafgiften zoals kruisjes, een medaillon en een vingerhoedje.68 
 

WO2, Atlantikwall69 

Restanten uit de Tweede Wereldoorlog zijn in het hele duingebied aanwezig, van bunkers en grachten tot 

wegversperringsblokken, al dan niet gebruikt voor wegbewijzering. Het zijn overblijfselen van de Atlantik wal l , de 

verdedigingslinie die de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft aangelegd en die van Noorwegen 

tot de Spaanse grens liep. Dit was geen aaneengesloten muur, maar een aaneenschakeling van bunkers, 

antitankmuren en -grachten, geschutsopstellingen, versperringen en mijnenvelden. In Nederland zijn in deze 

periode ruim 20.000 militaire bouwwerken gebouwd. 

 

De aanleg van de Atlantikwall had grote gevolgen voor de bewoners van het duin- en kustgebied. De Duitsers 

wilden zo min mogelijk burgers in het Sperrgebiet, waardoor velen hun huizen moesten verlaten. Voor de bouw 

van de Atlantikwall werd de kuststrook variërend van 100m tot enkele kilometers ontruimd, vooral bij belangri jke 

havenplaatsen zoals IJmuiden. Later wilden de Duitse bezetters vrij schootsveld en moesten de woningen aan de 

strandboulevard en direct erachter het ontgelden. Zo zijn hele dorpen en wijken gesloopt. Op verschillende 

plaatsen in de duinen staan nog Duitse stellingen. Enkele plaatsen werden enorm versterkt, zoals IJmuiden en de 

IJmond. Bij Festung IJmuiden werden talloze bunkers gebouwd, deels voor de Duitse torpedoboten die 

gestationeerd werden in grote bunkers. Bij Parnassia ten noorden van Bloemendaal aan Zee zijn mogelijk nog 

resten van de Luftwaffe Flakbatterie IJmuiden aanwezig onder het duinzand. Het uitzichtpunt ‘het Kopje van 

Bloemendaal’ werd in de Tweede Wereldoorlog als observatiepost gebruikt. Onderaan het duin stond het 

hoofdkwartier van de Festung Pionier Stab , waar de coördinatie van de bouw van de verdedigingswerken in het 

kustgebied huishield. Dit was in een bunker die ook vandaag de dag nog aanwezig is.70 

In het duingebied van Zandvoort zijn nog twee zeer bijzondere resten van de Atlantikwall aanwezig:  de 

valblokversperring (‘Walzkörpersperre’) te midden van twee kunstmatige duinen achter de Bokkedoorns (dit is 

een Rijksmonument), en het onderkomen voor radiomeetapparatuur (jachtleiding) ‘Bertha’ omgeven door 

ongeveer 140 dunwandige bunkers. 

                                                                 
67 Jansen en Thanos 2011. 
68 http://www.awn-beverwijk-heemskerk.nl/pdf/AWHeo.pdf .  
69 Met dank aan Peter Saal, NMF Erfgoedadvies. 
70 Brugman & Van Heeringen 2014. 

http://www.awn-beverwijk-heemskerk.nl/pdf/AWHeo.pdf
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Alle direct aan de kustlijn gelegen bunkers zijn in de naoorlogse periode verdwenen, veelal gesloopt, soms 

verzonken. Een deel van de militaire bouwwerken is vandaag de dag nog aanwezig, een groot deel inmiddels 

ondergronds. 
 

De restanten van de Festung IJmuiden geven binnen het Nederlandse deel van de Atlantikwall het meest 

representatieve beeld van de kustverdediging.71 De meeste resten van de Festung IJmuiden zijn ges loopt m aar 

een aantal interessante complexen zijn bewaard gebleven:  

 

 kustbatterij Heerenduin (Seezielbatterie [rijksmonument]); 

 Kernwerk  IJmuiden (Forteiland); 

 Luchtafweerbatterijen (Marine-Flakbatterie Olmen [rijksmonument]); 

 Schnellbootbunker; 

 Torpedobunker; 

 Bunkers voor de Festungkommandant op landgoed Schooneberg; 

 Verzonken bunker op het landgoed Beeckesteijn. 

Volstrekt uniek binnen de Atlantikwall is de unieke overgebleven samenstelling van het landfront aan de zuidkant 

de Festung IJmuiden (de zuidelijke begrenzing), lopende vanaf Driehuis tot aan de kust. Deze bestaat 

afwisselend uit een antitankgracht, een antitankmuur, een valblokversperring (‘Walzkörpersperre’), een Steilhang 

(kunstmatig duin) en een Höckerhindernisse. 

De valblokversperring (‘Walzkörpersperre’) bij IJmuiden en bij Zandvoort zijn de laatste twee binnen de 

Atlantikwall in heel Europa. 

 

Een andere herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in het duingebied, is de Eerebegraafplaats bij 

Bloemendaal. Hier zijn meer dan honderd verzetsmensen door de bezetters gefusilleerd, anderen vonden de 

dood elders in het duingebied. Op de Eerebegraafplaats bevinden zich 373 graven. Deze is op 27 mei 1946 

opgericht te nagedachtenis aan alle verzetsmensen.72 

 

Wat missen we, wat willen we nog weten? 

Het huidige hoofdstuk toont een grote variëteit in gevonden vindplaatsen uit het verleden, vanaf de late steentijd 

tot en met de nieuwe tijd. In hoofdstuk 7 worden enkele bijzondere vondsten gepresenteerd, slechts een greep 

van alles wat gevonden is. Zo bezien lijken we al heel veel te hebben gevonden en over ons verleden te weten. 

Maar juist door bovenstaand overzicht – wat zeker niet allesomvattend is en dit ook niet pretendeert te zijn – 

wordt duidelijk waar we nog niet veel over weten, welke perioden nauwelijks worden opgegraven of waar verder 

onderzoek naar gedaan moet worden. 

Recentelijk is een inventarisatie gemaakt van het hele duingebied, zowel Noord- als Zuid-Holland, waarbij alle 

proefsleuvenonderzoeken en opgravingen uitgevoerd in het kader van de Malta -wetgeving zijn bekeken.73 Daaruit 

blijken verschillen tussen de twee provincies wat betreft zwaartepunten van gevonden perioden, m aar ook over 

de diepteligging van archeologische resten. Waar in Katwijk archeologische vindplaatsen 7 -8 m –mv bewaard zijn  

gebleven, lijkt het Jonge Duinzand in de Noord-Hollandse provincie oude nederzettingen minder dik te hebben 

afgedekt, en komen nederzettingen als Groot Olmen redelijk snel vrij te liggen na het weghalen van de vegetatie . 

Of liggen de Noord-Hollandse nederzettingen juist nog steeds goed bewaard onder het Jonge Duinzand, en 

weten we daarom van hun bestaan niet af? Maar er zijn ook duidelijke overeenkomsten geconstateerd, 

bijvoorbeeld in huizentraditie en in vondstmateriaal. 

 

                                                                 
71 Andere belangrijke complexen zijn – al of niet onder het zand - te vinden rond Den Helder, ten zuiden van Katw ijk, Hoek van 
Holland en Vlissingen. Op Terschelling bevindt zich nog een compleet bunkerdorp van 100 vF bunkers rond de 
Funkmessgerätsauswärtung (Jafü) Bertha. 
72 https://www.np-zuidkennemerland.nl/2143/zien/van-woeste-duinen-tot-duingrasland/eerebegraafplaats.  
73 Van Heeringen & Van der Velde (red.) 2017. 

https://www.np-zuidkennemerland.nl/2143/zien/van-woeste-duinen-tot-duingrasland/eerebegraafplaats
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De inventarisatie van de Malta-onderzoeken, in combinatie met de vele oudere publicaties die nu gebruikt zijn van 

de AWN en voormalige Rijksdienst, geven ons een eers te stap in welke kennis er is, en waar toekomstig 

onderzoek zich juist op zou moeten richten.  

 

Aan de voet van de strandwallen lagen de stranden en latere strandvlakten. Van deze locaties zijn vrijwel geen 

sporen bekend. Dit kan deels verklaard worden door de extensieve natuur van de menselijke activiteiten d ie  zich 

hier heeft afgespeeld. Het kan gaan om seizoensgebonden activiteiten die weinig sporen nalaten zoals eieren en 

schelpen rapen, vogel- en visvangst. Mochten hier al structuren voor worden opgericht, denk bijv. aan tijdelijke 

onderkomens of verwerkingsplaatsen voor de gevangen vis, schelpen en vogels, dan zullen die in de meeste 

gevallen weinig sporen hebben nagelaten. Ondiep gefundeerde bouwsels, visinstallaties (fuiken en 

weersystemen), haardkuilen die op of aan het strand vervolgens weer blootstonden aan de erosieve werking van 

zand, zee en wind. Ook scheepvaart zal weinig sporen hebben nagelaten; aanwijzingen voor grote 

aanlandingsplaatsen ontbreken en het is de vraag of dergelijke locaties zin hadden in het steeds wisselende 

kustlandschap. Hooguit kunnen hier toevalsvondsten worden aangetroffen die met dergelijke activiteiten 

samenhangen. Op dit moment ontbreken de technische mogelijkheden om dergelijke, vaak diepgelegen, 

puntlocaties in kaart te brengen of te voorspellen. Mochten er echter aanwijzingen op de voormalige 

strandvlakten naar voren komen tijdens (voor)onderzoeken, dan dienen die hoge prioriteit te krijgen binnen het 

archeologische onderzoek vanwege hun zeldzaamheid.  

 

Het landschap 

Hoewel in algemene zin de ontwikkeling van het duinlandschap de afgelopen jaren steeds beter in kaart is 

gebracht, kan hier nog veel kenniswinst worden behaald. Onder andere door de resultaten van archeologische 

booronderzoeken te gebruiken voor regionale reconstructies van het landschap. Op basis hiervan kan inzicht 

worden verkregen in de factoren die voor de vroegere bewoners een rol speelden bij vestiging. Hierdoor kan een  

betere voorspelling worden gedaan van gunstigere en minder gunstige vestigingsgebi eden elders in het 

duingebied. Hiervoor zal wel initiatief vanuit de gemeente moeten komen, omdat dit synthetiserend onderzoek 

betreft dat de AMZ-cyclus overstijgt. 

Voor het Noordelijk Duingebied zijn de afgelopen jaren paleogeografische reconstructies gem aakt, met nam e b i j  

Castricum en Heemskerk (en het Oer-IJ).74. dergelijke reconstructies zouden ook voor het Zuidelijk Duingebied 

wenselijk zijn. 

Voor het hele duingebied kan de verbreiding en intactheid van veen- en duinzandlagen in kaart worden gebracht, 

door middel van 14C- en OSL-onderzoek. Voor regionale landschapsreconstructies is pollenonderzoek aan 

veenprofielen nodig. Dit soort onderzoek kan worden opgenomen in de Programma’s van Eisen.75 

Uit onderzoek is tevens gebleken dat de scheiding tussen het Oude en het Jonge Duinzand niet altijd zichtbaar is . 

Hoe dichter bij de kust, hoe meer hier sprake van lijkt te zijn.76 Dit is een belangrijk gegeven waar tijdens 

onderzoek rekening mee gehouden moet worden. 
 

Prehistorie 

Bij Velsen zijn meerdere vindplaatsen uit de bronstijd onderzocht, al lieten de omstandigheden het niet a l ti jd  toe 

de volledige vindplaats op te graven. Regelmatig worden akkers gevonden, maar de verbinding met de 

nederzettingen ontbreekt vaak, net als de omvang van de akkers. Op veel gebieden is kenniswinst te behalen, 

zowel in huistypologie, verschillende categorieën vondstmateriaal, erfinrichting als dodenbestel en rituele 

inrichting van het landschap. Door de wisselende bodemomstandigheden binnen het duingebied kan er s prake 

zijn van goede condities voor organisch materiaal. 
  

                                                                 
74 Onderzoeken van Vos et al 2010; Vos 2015. 
75 Van Heeringen & Van der Velde (red.) 2017. 
76 Bosman 2009, bij het Van Limburg Stirumkanaal in de Waterleidingduinen. 
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Vragen als in welke mate de natuurlijke omgeving werd benut als bron voor voedsel en grondstof zijn ook u i ters t 

relevant voor ons begrip van deze perioden. In hoeverre was sprake van uitwisseling of handel met andere  

regio’s, gelet op de aanwijzingen voor mogelijke zoutproductie (export) en het aantreffen van diverse belangri jke 

importmaterialen als barnsteen en brons? Uitgebreide vragen voor de prehistorie kunnen worden teruggevonden 

in de Nederlandse Onderzoeksagenda voor de Archeologie 2.0.77 
 

Romeinse tijd 

Ook nu wordt Velsen apart genoemd, omdat deze plaats een rijke historie kent als het om de Romeinse tijd gaat. 

Als meest noordelijke post van het Romeinse rijk neemt Velsen een bijzondere plaats in, in de geschied enis van 

de Romeinen in Nederland. 

Elders in het duingebied is het echter een stuk minder ‘rijk’ aan Romeinse vindplaatsen. Alleen in de midden -

Romeinse tijd (einde 1e eeuw en de 2e eeuw) zijn er enkele vindplaatsen, maar voor de vroege en laat-Romeinse 

tijd zijn er vrijwel geen sporen van bewoning aangetoond in het duingebied. 

Een vraag die door de onderzoekers van het Noord- en Zuid-Hollandse duingebied wordt gesteld, is of er een 

verklaring te vinden is met het contrast tussen het duingebied in West-Nederland, en de regio’s van Midden - en 

Oost-Nederland waar juist een groei in nederzettingen in deze periode is. Is er sprake van continuïteit in de 

bewoning van het duingebied in de periode Romeinse tijd en de overgang naar de vroege middeleeuwen? 

Hebben we de nederzettingen simpelweg nog niet gevonden, is het landschap te nat in deze periode, o f s pelen 

politiek-culturele factoren een rol?78 
 

Middeleeuwen 

De vroege middeleeuwen lijken een drukke bewoningsperiode te zijn geweest in het duingebied. De opgravinge n 

van Groot Olmen tonen de prachtige sporen van enkele eeuwen bewoning op deze locatie  waarbij er sprake l i jkt 

te zijn van verschillende groepen bewoners tijdens de enkele eeuwen bewoning. Losse vondsten, zowel in het 

Noordelijk als Zuidelijk Duingebied, tonen aan dat er (veel) meer nederzettingen zijn geweest.  

Over de kerstening, en het grafbestel, de omgang met de doden, is ook in de vroege middeleeuwen niet goed 

bekend. Pas als de kerkhoven in gebruik worden genomen in de late middeleeuwen, worden graven 

archeologisch zichtbaar. 

Het is ook de tijd van de zandverstuivingen, waardoor bewoning niet mogelijk is gedurende korte en lange 

perioden in de duinen. Bewoning trekt naar de binnenduinrand, de strandwal en het veengebied. Dorpen worden 

gevormd. Hoe is in deze periode het landgebruik?  

Over de dorpskernen is ook nog veel onbekend, zowel de aanwezigheid, ligging alsook in relatie tot het 

landschap en de opkomende steden. Er is nog weinig bekend over de inrichting van huisplaatsen en de 

gebouwen zelf. Een structurele samenwerking tussen archeologen en historisch geografen zal  een belangri jke 

meerwaarde zijn.79 De wisselwerking tussen dorpen, tussen dorpen en steden en interactie tussen de ze te ls  van 

de lokale elite en de dorpen is onderbelicht. Voedselvoorziening, grondstofvoorziening, handel en uitwisseling  en 

het leven van alledag zijn onderwerpen waar de archeologie zeker een bijdrage in zou kunnen leveren.  

Over de ontwikkeling van versterkte hoeves en kastelen is nog weinig bekend. De meeste terreinen zijn niet of 

nauwelijks archeologisch onderzocht. In gevallen waar archeologische vondsten zijn gedaan, zijn deze vaak n iet 

of nauwelijks bestudeerd en gepubliceerd. Ook hier liggen nog kansen.  
  

                                                                 
77 http://noaa.rce.rnatoolset.net/Viewer/#/search 
78 Van Heeringen & Van der Velde (red.) 2017. 
79 Van Heeringen & Van der Velde (red.) 2017. 

http://noaa.rce.rnatoolset.net/Viewer/#/search
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Late middeleeuwen en nieuwe tijd 

Door historische bronnen en kaarten hebben we meer informatie over de middeleeuwen en nieuwe tijd. Deze 

bronnen richten zich echter veelal op de steden en de elite. Het platteland, haar bewoners en de relatie met de 

stad zijn nauwelijks in beeld gebracht. Laatm iddeleeuwse en nieuwe tijd erven, molens, buitenplaatsen en 

verdedigingswerken worden vaak niet volledig opgegraven, terwijl hier nog veel kennis te verzamelen is.80 

Bij toekomstige ontwikkelingen op de buitens, waarvan de gebouwen en inrichting vaak beschermd zijn als 

monument, dient het bodemarchief dan ook voldoende aandacht te krijgen. Hoewel historische bronnen enig 

inzicht geven in de eigenaren en de ontwikkeling van een buiten, kunnen archeologische gegeve ns juist een 

waardevolle aanvulling vormen voor een blik op het dagelijkse leven op een buitenplaats, tuininrichting en de 

gebruikte planten in de voorbije eeuwen, alsook de gekweekte planten - en dierensoorten (middels 

archeobotanisch en archeozoölogisch onderzoek). Onderzoek aan bouwmateriaal dat bij archeologisch 

onderzoek wordt aangetroffen kan ook bijdragen aan en begrip van materiaalgebruik bij historische bouwwerken 

terwijl de inrichting van de terreinen door het archeologische sporenonderzoek voor de  verschillende 

inrichtingsfasen kan worden gereconstrueerd. Denk hierbij aan ook bijgebouwen, wegen en paden op het terre in  

maar ook kweekbedden in moestuinen en dergelijke. 

 

Moderne tijd 

De interesse in resten uit de Tweede Wereldoorlog is flink toegenomen. Zowel bij de nog zichtbare bouwwerken 

bovengronds, als bij de archeologische resten ondergronds. Waar tijdens opgravingen in het verleden dit werd 

afgedaan als ‘te jong’, worden deze sporen nu zorgvuldig tijdens opgravingen gedocumenteerd.  

Deze interesse in de overblijfselen van de Tweede Wereldoorlog en de opname ervan als cultureel erfgoed en 

deels (Rijks-)monument, vraagt ook om een actief beleid vanuit de gemeenten en terreinbeheerders. Delen van 

de Atlantikwall hebben actief beheer en onderhoud nodig: de Antitankmuur raakt overwoekerd en de 

Antitankgracht raakt dicht geslibd. Om de structuur van de Atlantikwall als geheel zichtbaar te houden (of weer 

maken), zal bijvoorbeeld de gracht open gehouden moeten worden. Dit vraagt actief onderhoud, zoals bo men 

eruit verwijderen die er in zijn gevallen en uitbaggeren, zodat het een open, waterhoudende of –voerende gracht 

blijft. Hierbij dient dan ook rekening gehouden te worden dat het oorspronkelijke profiel van de gracht behouden 

blijft (dus de insteek). 

Gemeentelijke synthese of onderzoeksagenda 

In het huidige proces van verguningverlening en de ‘bijbehorende’ AMZ-cyclus, worden voor vele kleine 

plangebieden onderzoeken uitgevoerd. Er wordt hierbij vooral op de archeologische verwachting gelet en op 

basis hiervan wordt beoordeeld of vervolgonderzoek wel of niet nodig is. Een overkoepelende synthese binnen 

een gebied of gemeente ontbreekt vaak. Dit is een onderwerp dat actief bij de gemeenten op de agenda moet 

komen te staan. Door actuele waarden- en verwachtingskaarten te hebben, of door een onderzoeksagenda op te  

stellen, kan doelgericht onderzoek uit worden gevoerd. In een onderzoeksagenda staan de belangrijke 

archeologische thema’s voor de regio/gemeente, de kennislacunes en onderzoeksvragen. De onderzoeks vragen 

kunnen worden opgenomen in de Programma’s van Eisen zodat dit onder de aandacht wordt gebracht bij de 

archeologische veldonderzoeken binnen de AMZ-cyclus. Er kan een gericht bemonsteringsprogramma worden 

uitgevoerd om de kennislacunes binnen de gemeente in te vullen. Ook is de verwachting dat uiteindelijk gekozen 

kan worden om in een bepaald gebied geen onderzoek uit te laten voeren, omdat hier de vragen over het 

verleden al beantwoord zijn. Ook kan de gemeente jaarlijks een budget reserveren ter ondersteuning van 

archeologische onderzoeken, in te zetten bij projecten waar juist veel kenniswinst te behalen is . Of juist in 

gebieden waar we weinig weten en extra of aanvullend onderzoek nodig is voor kenniswinst, ook als het 

archeologiebeleid of het vooronderzoek misschien geen onderzoek vereist. 
  

                                                                 
80 Van Heeringen & Van der Velde (red.) 2017. 
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Voor het duingebied hebben de gemeenten Velsen en Haarlem een onderzoeksagenda. Bij Velsen is deze 

opgebouwd uit een vijftal thema’s , die ook worden ingezet voor de beleving van het archeologische erfgoed.81 De 

(voorlopige) onderzoeksagenda van de gemeente Haarlem is in perioden ingedeeld, waarbinnen de 

onderverdeling ‘landschap’ en ‘bewoning’ is gemaakt en de thema’s zijn geformuleerd waarin de uitgangspunten 

van de onderzoeksagenda staan beschreven.82 In beide onderzoeksagenda’s zijn geen specifieke 

onderzoeksvragen opgenomen. 
 
 

Wat kunnen we doen? 

Vroeg instappen en rekening houden met archeologie in het proces 

Het duingebied is te groot en de archeologische vindplaatsen te onbekend, om door middel van gravend 

onderzoek alle vindplaatsen in kaart te kunnen brengen. Wel is het belangrijk om met initiatiefnemers in een 

vroeg stadium aan tafel te gaan zitten om de plannen en mogelijke gevolgen voor archeologische resten te 

bespreken. Dit kan resulteren in planaanpassing, of in archeologisch onderzoek voorafgaande of tijdens de 

werkzaamheden. 

 

Benut de lokale kennis  

Er zijn veel lokale kenners van het duingebied, variërend van de lokale gemeentelijke adviseurs tot en met de 

vele amateur-archeologen en professionele onderzoekers die zich in het duingebied met de archeologie bezig 

houden .Door tijdig deze kennis erbij te betrekken, ontstaat een zo compleet mogelijk beeld van de archeologie in  

het gebied, de wijze en diepte waarop de vondsten en sporen zich kunnen manifesteren. Samenwerking met 

(amateur-)historici en historisch-geografen, kan hierbij een meerwaarde opleveren. 

 

Monitoring 

Een belangrijk ander middel is monitoring. Na werkzaamheden, of dit vegetatie verwijderen in een natuurgebie d 

is, of ploegen van een akker, kan een gebied nagelopen worden om te kijken of archeologische vondsten aan het 

oppervlak liggen. Door deze in kaart te brengen, wordt ook meer duidelijk over de bewoningsgeschiedenis van 

het gebied. 

 

Handhaving 

Tot slot is handhaving belangrijk. Waar mensen in natuurgebieden niet mogen komen, mag ook niet met een 

metaaldetector naar archeologische resten worden gezocht. Als voor de reguliere werkzaamheden tot 70cm  –m v 

geploegd mag worden, mag niet opeens tot 2m –mv geploegd worden. Zeker niet op of in de buurt van een AMK -

terrein (archeologisch monument). Handhavers van de gemeenten moeten hier van op de hoogte zijn, zodat zij 

kunnen optreden en eventueel een verplicht archeologisch onderzoek kunnen laten uitvoeren om archeol ogische 

resten alsnog te documenteren en daarmee geen kennis verloren te laten gaan. Voor gemeenten kan het 

interessant zijn een metaaldetector-verbod op te nemen in de APV. De gemeenten kunnen een ontheffing 

verlenen op dit verbod voor bonafide amateur-archeologen en metaaldetector-amateurs met bijvoorbeeld als 

voorwaarde dat de archeologische gegevens ook met de gemeente worden gedeeld. Deze gegevens kunnen 

worden toegevoegd aan de bestaande kennis, en hiermee bijdragen tot een verfijnd beeld dat het moge lijk maakt 

om goed geïnformeerde beslissingen te nemen bij vergunningverlening in het duingebied.   
  

                                                                 
81 Gemeente Velsen 2017. 
82 Gemeente Haarlem 2009. 
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6. Kennis van de archeologie in het Zuidelijk 
Duingebied  

 
 

Overzicht van de bewoningsgeschiedenis83  
 

Het duingebied is al vanaf het laat-neolithicum een interessant gebied voor mensen om zich te vestigen. Uit deze 

periode, en uit de vroege bronstijd, zijn vooral sporen van landbewerking bekend. Er lijkt sprake van 

stichtersgraven die een langdurige functie krijgen bij de marekering en inrichting van het wo ongebied, en ook in  

latere perioden zijn gebruikt voor rituele handelingen en grafrituelen. In de midden-bronstijd wordt de bewoning 

intensiever en ook plaats -vaster. De nederzettingen bestaan uit driebeukige huisplattegronden met huisgreppels, 

die soms meerdere malen zijn gerepareerd. Niet ver buiten de nederzetting werden de doden begraven. Greppels 

werden aangelegd voor waterafvoer en als vee-omheining. Akkers lagen ook bij de nederzettingen en 

weidegronden juist iets verder in de wat nattere  strandvlakten en duinkommen. In de late bronstijd zette de 

bewoning zich op soortgelijke wijze, maar op kleinere schaal voort. 

IJzertijdsporen worden geregeld aangetroffen op vindplaatsen waar in de bronstijd ook al menselijke activi te i ten 

waren, al ontbreekt het grotendeels aan grafvelden uit deze periode. Dit laatste geldt ook voor de Romeinse ti jd . 

De vraag is hoe men toen omging met de doden. Zijn ze wel begraven of gecremeerd, maar zijn ze nooit ontdekt 

in jongere tijden? Of ging men anders om met de doden, bijvoorbeeld door excarnatie. Dit houdt in dat een 

overledene in de buitenlucht werd gelegd, en dat het lichaam daarbij langzaam verging. Er zullen dan vandaag de 

dag archeologisch geen sporen meer zijn terug te vinden. 

Velsen bleek in de Romeinse tijd een uitstekende vestigingsplek te zijn voor het Romeinse leger, bij de m onding 

van het Oer-IJ en in een goed bewoond duingebied. Dit gold nog steeds in de vroege middeleeuwen, toen ook de 

Friese elite zich er vestigde. 

Bewoningssporen uit de laat Romeinse tijd zi jn niet veel teruggevonden. Aan het einde van de 5e eeuw en in  de 

6e eeuw zijn er hier en daar sporen die duiden op bewoning en activiteiten in het duingebied. Dit nam vervo lgens  

toe in de 7e en 8e eeuw, waar Groot Olmen een mooi voorbeeld van is. Hierbij is ook interessant dat er sprake is  

van verschillende bewonersgroepen die zich hier in de loop der eeuwen hebben gevestigd.  

Uiteindelijk werden veel nederzettingen verlaten toen het duingebied onbewoonbaar werd door 

zandverstuivingen. Nieuwe woonplaatsen werden gesticht op de binnenduinrand en de s trandwallen, en 

hierachter werd het veengebied vanaf de 10e eeuw ontgonnen. 

 

Handelsroutes zijn door archeologisch onderzoek (deels) te herleiden, door de herkomst van het vondstmateriaa l  

te herleiden. Dit geldt voor bijv. het metaal maar ook voor barnsteen in de prehistorie, aardewerk, 

voedselgewassen en gedomesticeerde dieren en heel veel meer in de Romeinse tijd (introductie van de kip  door 

de Romeinen), en dit zal verder toenemen in de middeleeuwen. Al blijft er vaak wel een component lokaal 

gemaakt aardewerk ook in gebruik (de zogenaamde kogelpotten, van handgevormd aardewerk). Import 

aardewerken potten komen regelmatig uit het Rijnland of Friesland. De Frankische invloed neemt toe la ter in  de 

middeleeuwen, tot het graafschap Holland zich uitbreidt. 

 

De opkomst van de steden is een nieuw fenomeen in de late middeleeuwen en nieuwe tijd. Hoewel eerst 

kleinschalig, vond gaandeweg een verandering plaats in de verhouding tussen de steden en dorpen. Waar eers t 

iedereen voor zijn eigen voorraad zorgde, vond de ontwikkeling plaats dat de dorpen/het platteland voor de stad 

gingen produceren. 

 

 

Het duingebied is natuurlijk niet los te denken van de Noordzee. De golfslag op het strand zorgt ervoor dat 

zandkorrels worden neergelegd, of juist worden meegenomen. Zo is er altijd beweging in de kustlijn. In de 

middeleeuwen en daarvoor was dit sterker dan tegenwoordig, omdat de mens de kustlijn nu probeert te 

controleren, bijvoorbeeld door zandsuppletie of het aanbrengen van een kustwering.  

                                                                 
83 Kleijne 2015, Van Heeringen en Van der Velde 2017; De Koning 2011. 



Basisdocument Regio Zuidelijk Duingebied, Dütting, Verniers & Voormolen 2018 

41 
 

De huidige kuststrook bevindt zich momenteel oostelijker dan enkele eeuwen geleden, als gevolg van de 

zeespiegelstijging (zie ook afb. 6.6). Daardoor zijn oude landschappen verdronken en kunnen oude 

bewoningslagen onder het huidige strand aanwezig zijn.84 Door menselijke handelen maar ook door zee- en 

winderosie kunnen deze oude bewoningslagen vrij komen te liggen of worden aangetast. 

De duinen zijn door de eeuwen heen door mens en natuur veranderd. In hoofdstuk 5 wordt de vorming van de 

Oude en Jonge Duinen beschreven, een natuurlijk proces. De wind had vrij spel, en de duinen ‘verplaatsten’ zich 

door het gebied. Om dit te controleren werden helmgras en naaldbomen geplant, zodat de duinen meer 

plaatsvast werden. De laatste jaren vindt echter een tegengestelde ontwikkeling plaats: helmgras en bomen 

worden verwijderd, zodat het duinzand weer vrij gaat stuiven. En juist hierbij kunnen archeologische resten vrij 

komen te liggen. 

 

Bedreigingen voor de archeologie in de Duinen 

In het Duingebied zijn veel vondsten vaak onverwacht aan het licht gekomen als gevolg van natuurlijke processen 

of menselijk ingrijpen. 

 

Processen zoals natuurontwikkeling als ook uitdroging als gevolg van klimaatverandering, kunnen verstuiving van 

duinzand tot gevolg hebben. Hierdoor kunnen sporen verdwijnen en vondsten bloot komen te liggen. Waar duinen 

(deels) verdwijnen, kunnen de hierbij vrijgekomen vondsten zich als het ware binnen 1 laag verzamelen. 

Verschillende perioden komen hierbij door elkaar te liggen aan het oppervlak.  

Uitloging van het duin als gevolg van oxidatie betekent het verdwijnen van sporen en kwetsbaar vondstmateriaal.  

 

In het verleden werden de duinen afgegraven en werd het duinzand gebruikt voor bouwprojecten zoals 

spoorlijnen en woonwijken. Woorden als ‘Zanderij’ wijzen op een dergelijke activiteit in het verleden. In het 

Zuidelijk Duingebied heeft zandwinning plaats gevonden voor de stadsuitbreidingen van Haarlem. Dergelijke 

afzandingen kunnen vindplaatsen uit het verleden hebben verstoord of geheel vernietigd.  

 

De binnenduinrand was een geliefde locatie voor bewoning en landbewerking. Deze activiteiten kunnen tot en i ge 

diepte voor verstoring hebben gezorgd. Daarnaast kunnen ook door de bebouwing met woningen die vanaf 

midden 19e eeuw plaatsvond, archeologische sporen en vondsten hebben vernietigd.  

Ook voor de toekomst is het mogelijk dat door de bouwopgave vanuit de provincie aan de MRA-regio ook kan 

leiden tot woningbouw in het duingebied of het aanleggen van voorzieningen voor de extra bewoners van de 

MRA-regio. Deze ingrepen zullen, net als in het verleden gepaard gaan met bodemingrepen die een directe 

bedreiging kunnen vormen voor de archeologie ivan het duingebied. Voor gemeenten ligt hier een aandachtspunt. 

Daarnaast is ook de inrichting van het duingebied voor recreatie en toerisme vanuit de MRA een bedreiging voor 

behoud in situ maar een kans om archeologie en het belang van bodemarchief van het duingebied voor de 

bewoningsgeschiedenis van Noord-Holland te belichten. 

 

Voor de bloembollenteelt is juist het diepere kalkloze zand zeer geschikt. Door (diep te) ploegen of (driesteeks) 

diepdelven kan dit omhoog worden gehaald. De eventueel aanwezige archeologische lagen worden hierbij geheel 

gegraven. Archeologisch vondstmateriaal kan in de bouwvoor worden teruggevonden. Wanneer op deze locaties  

sprake was van meerdere perioden, kan vondstmateriaal van verschillende bewoningsfasen en – perioden door 

elkaar worden aangetroffen. Door het aanwezige reliëf in de ondergrond kan de omzetdiepte voor de bol lenteel t 

zelfs binnen een perceel variabel zijn.  
  

                                                                 
84 Hakvoort 2012. 
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Hierdoor is het niet mogelijk om zonder voorafgaand veldonderzoek (boren, proefgaten of kleine sleuven) een 

gebied waar in het verleden bloembollen zijn geteeld, te omschrijven als geheel verstoord zonder kans op 

archeologie, zeker indien hier door (amateur-)archeologische vondsten zijn gedaan die kunnen wijzen op 

vroegere bewoning en benutting. Hoewel het gebruik als teeltgebied zeker sporen kan hebben verstoord, is het 

zeker mogelijk dat er nog archeologische resten en dieper liggende sporen worden aangetroffen. Een u i ts praak 

hierover is pas mogelijk na vooronderzoek waarbij  ook de (oude en huidige) gebruiker wordt bevraagd op 

landgebruik en eventuele door henzelf opgemerkte fenomenen in het landschap.  

 

Energietransitie, in de vorm van windparken aan land of op zee kan gevolgen hebben voor het bodemarchief. 

Windmolens, kabels en leidingen, bouwwegen en terreininrichtingen voor de aanleg zijn directe bedrei gingen. 

Voor windparken op zee geldt dat het aanlanden van de kabels en de installaties aan land, een directe impact 

hebben op het ondergrondse erfgoed. Er kan sprake zijn van dichte onderheiing zonder verdere ontgraving, 

waardoor de archeologie wordt vernietigd maar het moeilijk is om voorafgaand gravend onderzoek uit te  voeren. 

Ook de aanleg van warmtepompen of warmtenetwerken, vormt een bedreiging. Door het gevoel van urgentie 

voor de energietransitie, kunnen overheden bij de vergunningverlening ertoe neigen om niet te kiezen voor 

behoud in situ, terwijl ook opgraven niet tot de mogelijkheden behoort. Hierdoor dreigt voor belangrijke delen van 

het duingebied ongeziene en ongedocumenteerde vernietiging van het bodemarchief. 

 

Dilemma’s bij natuurontwikkeling 

Door natuurontwikkeling, met name afplaggen, kunnen (onbedoeld) archeologische resten vrij kom en te  l iggen. 

Inmiddels is bij zowel natuurontwikkelaars, archeologen als gemeenten bekend dat een bijkomend effect van het 

opzettelijk vrij laten stuiven van het duinzand is, dat tot dan toe beschermde archeologische niveaus vrij kunnen 

komen te liggen.  

Eén dilemma is dat het duingebied zeer groot is en de locaties van de prehistorische en vroegmiddeleeuwse 

nederzettingen onbekend zijn. Het opsporen van deze vindplaatsen vraagt zeer specialistische archeologische 

kennis. Met de jaren is gebleken dat archeologisch booronderzoek niet de juiste methode is voor ‘opsporen’ van 

archeologische vindplaatsen. Het in kaart brengen van het soms zeer sterk in hoogte wisselende landschap is 

hiermee wel mogelijk. Maar een aangetoond archeologisch niveau in een boring, kan zich op korte afstand op 

een dieper of ondieper niveau bevinden. 

Een volgend dilemma zijn de tegengestelde belangen van ontgraving. Voor natuurontwikkeling is per beoogd 

resultaat (verstuiving, verjonging, vernatting) een maximale ontgraving gewenst om dit voor elkaar te krijgen, in 

combinatie met de aanwezige of gewenste flora en fauna. Wordt er dieper gegraven, zal er een andere 

plantensoort beter groeien dan de gewenste soort, waar weer andere dieren op af komen. Ook hebben 

ontgravingen effect op het grondwater en daarmee ook op de planten- en boomsoorten die er groeien. 

Archeologische lagen bevinden zich veelal dieper dan het ontgravingsniveau voor natuurontwikkeling. Door 

(secundaire) gevolgen van de natuurontwikkeling, liggen deze archeologische niveaus echter lang niet altijd goed 

beschermd (zoals bij verstuiving het geval is). De inzet van bronnering die soms noodzakelijk is voor het 

uitvoeren van goed archeologisch veldwerk, heeft gevolgen voor de waterstand op de locatie en daarmee voor de 

flora en fauna. 
 

Samenwerking 

Omdat de belangen soms tegenover elkaar staan, is samenwerking tussen natuurontwikkelaars en archeologen 

juist van essentiële waarde. Niet alleen bij de uitvoering van de werkzaamheden, maar vooral in de 

ontwikkelingsfase. Dan kunnen plannen nog worden aangepast, of kan de meest geschikte periode in het jaar  

worden gepland voor gravend onderzoek (lage grondwaterstand zodat bronnering niet nodig is, geen 

broedseizoen, etc.). Te meer omdat archeologisch booronderzoek niet het gewenste archeologische resultaat 

voor grote plangebieden oplevert, zal meer gravend onderzoek nodig kunnen zijn. Door goede afstemming, kan 

voor beide partijen een mooi resultaat worden behaald.  
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7. Spraakmakers in beeld en verhaal 
 
 
 

 

Afb. 7.1. Een sieraad van bot uit de midden-bronstijd (1800-1600 v.Chr.). De kleinste ring vertoont slijtsporen, 
waardoor is geopperd dat het sieraad als hanger is gebruikt (Stationsweg, Noordzeekanaal, Velsen). Bron: 
Provinciaal depot voor archeologie Noord-Holland 
 
 

 

Afb. 7.2. Een beitel van bot, gevonden in de Stationsweg, Noordzeekanaal te Velsen. De beitel is aan de 
buitenzijde gepolijst en wordt tussen 1800 en 1500 v.Chr. gedateerd. Bron: Provinciaal depot voor archeologie 

Noord-Holland 
 
 

 
 

Afb. 7.3. Aardewerk van het Hilversum-type. Het fragment is versierd met zigzag touwversiering. De pot zal een 
kook- of voorraadpot geweest zijn (Stationsweg, Noordzeekanaal, Velsen, datering 1800-1500 v.Chr.). Bron: 
Provinciaal depot voor archeologie Noord-Holland 
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Afb. 7.4. Een vuurstenen pijlpunt met weerhaken, 1800-1500 v.Chr. Gevonden b ij de Tweede Doodweg te 
Vogelenzang, Bloemendaal. Bron: Provinciaal depot voor archeologie Noord-Holland 

 

 
Afb. 7.5. Een van de weinige ijzertijd-vondsten uit het Zuidelijk Duingebied: een weefgewicht van aardewerk met 
potgruismagering, daterend uit de late-ijzertijd. Vindplaats Noordzeekanaal, Stationsweg Velsen. Bron: 
Provinciaal depot voor archeologie Noord-Holland 
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Afb 7.6. Scherven van Romeins terra sigillata aardewerk, afkomstig van de opgravingen op het terrein van het 
kasteel van Brederode. Deze vondsten worden b eschouwd als pick ups  van een van de Romeinse forten te 
Velsen (circa 15-45 n.Chr.). Bron: Provinciaal depot voor archeologie Noord-Holland / A.V.A.J. Bosman 
 
 
 
 

 

Afb. 7.7. Een selectie van vondsten gevonden b ij Groot Olmen (spinklosje van bot (700-800 n.Chr.), ijzeren mes, 
Groot Olmen (450-750), Vleugelvormig beslagstuk, bronzen siernagel met een wervel met drie poten (7e eeuw), 
glazen mozaieksteentje). Bron: Hollandia Archeologen, nrs. 2 t/m 6; Provinciaal depot voor archeologie Noord-
Holland, nr. 1 
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Afb. 7.8. Een glazen koolstronkbeker en een steengoedkan van kasteel Brederode (Santpoort, resp. 1450-1500 
en 1490-1525. Bron: Provinciaal depot voor archeologie Noord-Holland 
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8. Archeologie: moeten, kunnen en willen: 
 

8.1. Wat kun je er mee, wat moet je ermee, wat wil je ermee als gemeente? 
 

Benutten 

Archeologie en erfgoed kunnen op zichzelf staan, maar zijn ook breed inzetbaar. Ze kunnen de verbindende 

schakel zijn bij Ruimtelijke Ordening, toerisme en recreatie, educatie en welzijn. Erfgoed bepaalt veelal de 

identiteit van een gebied. Mits dit erfgoed bekend is.  

Kennis over het verleden is een belangrijke factor bij identiteitsvorming. Wie het verleden kent van de plaats waar 

hij woont, zal anders tegen de omgeving aan kijken. De strijd tegen water bijvoorbeeld, die bijna overal in 

Nederland een rol speelt; of je nu in het duingebied, een droogmakerij of langs een rivier woont. Het verhaal 

achter de straatnamen of de reden van de bochten in de straten. Door het verleden te kennen van de plaats waar 

je woont, maakt dat je je meer thuis voelt.  
Voor scholen kunnen rondleidingen worden gedaan, gebruik worden gemaakt van leskisten over het verleden 

maar ook het ontwikkelen en spelen van games en geocache met archeologische informatie en locaties.  

 
Daarnaast is erfgoed van economische waarde. Het maakt een plaats interessanter en aantrekkelijker voor 

bewoners, bedrijven en bezoekers. 

Door van lokaal erfgoed een toeristische trekpleister te maken (dit kan ook een tijdelijke opgraving zijn), komen 

dagjesmensen en toeristen, die ook voor extra inkomsten zorgen voor winkels en horeca. 

Omdat het duingebied met het strand vanwege de recreatie- en natuurwaarde al bezoekers aantrekt, kan het 

uitlichten van de geschiedenis zorgen dat mensen langer blijven of het trekt een andere doelgroep aan.  

 

Het duingebied is niet los te zien van de reeks strandwallen en de binnenduinrand, direct ten oosten grenzend 

aan het duingebied. Hoewel het gebied altijd aan verandering onderhevig is geweest, staan we nu aan de 

vooravond van nieuwe, grote ontwikkelingen in de vorm van de bouwopgave vanuit de MRA, de energietransitie 

met de daarmee gepaard gaande PAS-maatregelen en nog meer recreatie en toerisme in het gebied. Kennis van 

het verleden is nu dus belangrijker dan ooit, zodat het een volwaardige positie krijgt in deze 

ontwikkelingsplannen, en een podium bij de uitvoering van deze plannen. 

 

Het is dus belangrijk dat het verleden de mensen bereikt. Maar hoe doe je dit?  
 

Beleven 

Het zichtbaar maken van archeologie zorgt voor de grootste beklijving bij bezoekers, bewoners, geïnteresseerden 

en zelfs bij ongeïnteresseerden. Want door te zien wat er eens was, wordt het verleden levend. Om dit mogelijk te 

maken, moet erfgoed in een vroeg ontwikkelingsstadium worden meegenomen. 

 

Reconstructies in alle soorten en maten 

Een archeologische veldtekening is voor velen een wirwar van rondjes en rechthoekjes. Door een recons tructie  

van bijvoorbeeld een huisplattegrond, wordt opeens duidelijk hoe die boerderij er ooit uitzag: waar de mensen 

eten bereidden en sliepen, waar de dieren stonden. Een aanvul ling hierop geeft een reconstructietekening waar 

ook alle gevonden voorwerpen worden afgebeeld, zodat ook de indeling binnen in de boerderij sprekender wordt.  

Visualisering in de openbare ruimte kan permanent of tijdelijk zijn, zoals een (tijdelijk) lichtkunstwerk of –route. 

 

Op sommige locaties worden gebouwen die tijdens een opgraving zijn opgegraven echt nagebouwd. Omdat n ie t 

overal ruimte is om een hele boerderij neer te zetten, kan dit effect ook met Virtual Reality worden nagebootst. Dit 

kan in musea worden gedaan. 

Een ander hulpmiddel is een impressietekening. Daarbij wordt niet alleen de boerderij afgebeeld, m aar ook het 

omringende landschap. Zeker op plaatsen waar het landschap er nu anders uit ziet dan 1000 of 3000 jaar 
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geleden. Deze tekeningen kunnen in boeken worden afgebeeld, maar ook juist op panelen in het landschap, waar 

bijvoorbeeld een fietsroute langs voert. Ook kunnen ze in fietsroute apps worden gebruikt. 

 

Het duingebied is hier bij uitstek geschikt voor. Juist omdat er zoveel landschappe lijke ontwikkeling p laats heeft 

gevonden. De veranderende kustlijn, de nederzettingen waar in de vroege middeleeuwen gewoond werd, het 

(hoogte)verschil tussen de Oude en de Jonge Duinen. Dit zijn vele onderwerpen die overal in het duingebied 

verbeeld kunnen worden: bij de strandopgangen, bij de entrees van de duingebieden, langs de fiets - en 

wandelroutes door de duinen heen. 

Websites 

Iedere gemeentelijke website zou een pagina moeten hebben met de lokale geschiedenis. Met een tijdlijn van de 

steentijd tot het heden, met resultaten van opgravingen uit verschillende perioden. Veel gemeentewebsites zijn 

vooral praktisch ingericht. De gemeente Velsen en Haarlem besteden wel aandacht aan de historie van de 

gemeente. Op de website van de gemeente Haarlem krijg je een animatieflimpje te zien van ‘Haarlem in 

Vogelvlucht’, wordt de geschiedenis beschreven en zijn er historische stadswandelingen te boeken.  

Daarnaast kunnen gemeentes een gezamenlijke website bouwen en beheren, waar de geschiedenis van een 

groter gebied wordt beschreven. Hier kunnen verschillende routes worden gepresenteerd, zowel voor de auto, 

fiets of wandelroutes. Een mooi voorbeeld is de website spannendegeschiedenis.nl. Dit het digitale toeris tische 

netwerk van Gelderland, waar bijvoorbeeld ook activiteiten gericht op kinderen apart vermeld staan. 

Opgravingen 

Wanneer archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd, komen bewoners uit de buurt altijd langs om te ki jken. Wat 

wordt er gevonden, waarom vindt het onderzoek plaats. Een archeologisch onderzoek kan van te voren worden 

aangekondigd op de gemeente website en in de lokale kranten. Een vooronderzoek is meestal niet geschikt voor 

een open dag. Je weet dan nog niet precies wat er wordt aangetroffen en vaak duurt dit onderzoek niet zo lang. 

Bij een opgraving daarentegen, kan op voorhand al een open dag worden ingepland.  

Tijdens de open dag kunnen demonstraties worden gehouden die betrekking hebben op de desbetreffende 

periode: over ambachten, het bereiden van voedsel op authentieke wijze of er kunnen er spe lletjes worden 

gedaan met speelsteentjes. Alles om de beleving te vergroten en het verhaal van de opgraving beter in het 

geheugen van de mensen te krijgen. 

 

De resultaten van een archeologische opgraving kunnen worden teruggebracht in de wijk: door speelto estellen in  

de vorm van historische gebouwen of vondsten, door in het stratenpatroon de contouren terug te laten komen, 

door informatieborden te plaatsen. Ook kan een publieksboekje worden samengesteld voor nieuwe bewoners of 

bedrijfseigenaren in de wijk. Dan krijgen zij het verhaal van hun nieuwe woongrond te horen en kunnen ze dit 

eventueel voor hun eigen bedrijf inzetten. 

 

Veel mensen vragen zich af wat er met de vondsten gebeurd als de opgraving is afgerond. De meesten weten 

niet dat die worden gedeponeerd bij het provinciaal depot of het gemeentelijke depot indien de gemeente een 

eigen archeologische dienst heeft (zoals Haarlem). Nu hebben het provinciaal depot van de provincie Noord -

Holland bezoekerscentrum Huis van Hilde, en heeft de gemeente Haarlem het Archeologisch Museum Haarlem, 

waar veel vondsten te zien zijn. Maar niet ieder object krijgt een plekje in een vitrine. 

Een vitrine op het eigen gemeentehuis met de vondsten van de opgraving vergroot de interesse en 

belangstelling, en daarmee het draagvlak voor archeologisch onderzoek. Wel is een goede afs tem m ing m et de 

provincie en de archeologische uitvoerder hierbij belangrijk. Na de opgraving gaat het vondstmateriaa l  nam el i jk 

eerst naar de specialisten voor verder onderzoek. Het kan dan soms  tot 2 jaar duren voordat het materiaa l  weer 

beschikbaar is. Deze periode is te lang voor bewoners om de verbinding met de opgraving nog te voelen. In goed 

overleg zou een selectie van de vondsten misschien ook eerder tentoongesteld kunnen worden. 

Voor een blijvende opstelling in het gemeentehuis of een lokaal museum zal echter wel moeten worden gewacht 

tot het archeologisch onderzoek helemaal is afgerond en de vondsten bij het provinciaal depot zijn gedeponeerd.  
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Kennisborging en -ontsluiting 

In het gebied is zeer veel lokale kennis aanwezig, die echter nergens geïntegreerd beschikbaar is. De 

kennisdeling en kennisborging is een aandachtspunt. Publiceren en registreren van archeologische vondsten, 

vindplaatsen en kennis zou bijvoorbeeld een goed scriptieonderwerp kunnen zijn voor studenten archeologie, 

mogelijk begeleid vanuit de provincie of één van de betreffende gemeenten. 

 

Recreatie en toerisme 

Het Zuidelijk Duingebied is een belangrijk toeristisch en recreatief gebied voor de steden Haarlem en Amsterdam  

en de omliggende regio’s. Voor het duingebied zijn en worden verschillende fiets - en wandelroutes ontwikkeld 

waarbij erfgoed een rol speelt, zoals de route langs de buitenplaatsen. De diverse grondeigenaren besteden in  

hun presentaties in bezoekerscentra en tijdens begeleide wandelingen ook aandacht aan het culture le  erfgoed. 

Hierbij worden de vroegere bewoningsgeschiedenis en de archeologie echter weinig belicht. Met gerichte 

informatie en een gezamenlijke aanpak kan op eenvoudige wijze meer aandacht word en gegenereerd voor dit 

onderdeel.  
 

Proeven = Beleven 

Archeologie kun je proeven! Door de ingrediënten te gebruiken die tijdens een opgraving zijn 

gevonden (koken met Romeinse kikkererwten), die bekend zijn uit historische bronnen (bier), o f door 

de vorm van een archeologische vondst te gebruiken (het Purmerends Plateeltje, een koekje van 

typisch Purmerends aardewerk), breng je archeologie bij de mensen thuis. 

Twee voorbeelden van het gebruik van het verleden om een nieuw product te promoten, is 

‘middeleeuws’ bier. In Vlaardingen ‘proeft men de middeleeuwen’ met een bier dat ter gelegenheid 

van de Slag bij Vlaardingen in 1018 is gebrouwen, naar middeleeuws recept.85 

Jopen bier uit Haarlem omschrijft haar ‘Koyt Gruitbier’ als volgt: Jopen Koyt wordt gebrouwen met 

gruit, een middeleeuws kruidenmengsel met ritueel geplukte gagel. Volgens een mythe kan gagel 

hallucinerend werken en om dit te vermijden dient gagel geplukt te worden door b lote heksen b ij vo l le 

maan. Dit roodbruine b ier is een replica van een stadsbier uit Haarlem en is gebrouwen vo lgens het 

brouwerskeur (voorgeschreven stadsrecent) uit 1407.86 

Grappig detail is dat het bier uit Haarlem in de middeleeuwen juist populair was omdat ze als één van 

de eerste in Holland hop gingen gebruiken in plaats van gruit. Jopen bier maakt nu juist reclam e m et 

het gebruik van gruit. Dit maakt de cirkel weer rond. 
 
 
 

 

 
 

Afb. 8.1. Bier naar middeleeuws recept. Bron: jopenbier.nl en flyer Vulcaan Bier 
 

Beleid 

Door erfgoed te benutten, kan een gebied zich onderscheiden van de omgeving. Daarom is erfgoed belangrijk b i j  

de ruimtelijke planvorming; het is zelfs verplicht dat gemeenten rekening houden met cultuurhistorie bij het 

opstellen van bestemmingsplannen. Met cultuurhistorie wordt een combinatie van gebouwd erfgoed, a rcheologie 

en het cultuurlandschap bedoeld. 

 

Door op de gemeentelijke website een aparte pagina voor erfgoed te maken, kan ook een loket worden 

gecreëerd waar bewoners hun gevonden archeologische vondsten kunnen melden. Registratie volgt dan via  de 

gemeente in het landelijke Archis systeem. 

                                                                 
85 www.vulcaanbier.nl.  
86 www.jopenbier.nl.  

http://www.vulcaanbier.nl/
http://www.jopenbier.nl/
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Misschien is een gezamenlijke website zoals er in Gelderland bestaat, een goede opzet naar een gezamenlijk 

beleid voor het duingebied. Nu verschilt het beleid nog aanzienlijk per gemeente, terwijl het duingebied één 

samenhangend gebied is, ook qua archeologische ontwikkeling. 

 

Gemeenten kunnen hun rol voor het registreren van vondsten meer uitdragen. Er is een meldingsplicht bij het 

vinden van archeologische vondsten. Maar vaak weet de vinder niet precies bij wie hij moet zijn. Door een bericht 

te plaatsen op de gemeentewebsite en hier een loketfunctie van te maken, kunnen meer vondsten worden 

geregistreerd waardoor deze informatie is gewaarborgd. 

 

Het is belangrijk dat gemeenten uitdragen dat archeologische waarden bij nieuwe ontwikkelingen zichtbaar 

worden gemaakt. Dit kan in vernieuwde of geactualiseerde archeologie-beleidsnota worden opgenomen. 

Maar ook bestaande structuren kunnen opnieuw geaccentueerd worden, zoals bijvoorbeeld de Atlantikwall. De 

nog zichtbare overblijfselen hiervan vragen actief onderhoud, zodat de structuur ook als één geheel kan worden 

beleefd.  
 
 

8.2. Doorkijkje naar de Omgevingswet 
 
Algemeen 

Over een aantal jaar wordt de Omgevingswet van kracht. Deze wet bundelt wetten en regelingen over ruimte, 

wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water, waar archeologie ook onder valt. De invoering van de 

Omgevingswet is beoogd voor 1 januari 2021. In deze wet is de archeologie opgenomen in de fysieke 

leefomgeving: de vergunningverlening en de integratie in de planvorming.87  

In de omgevingsvisie dient de gemeente aan te geven hoe zij met haar cultureel erfgoed om gaat en welke 

cultuurhistorische waarden belangrijk zijn.  

 

Op basis van de omgevingsvisie wordt vervolgens een omgevingsplan en/of omgevingsprogramma opg este ld . 

Hierbij moet rekening gehouden worden met het behoud van cultureel erfgoed met inbegrip van bekende en 

aantoonbaar verwachte archeologische waarden. 

 

Het is de vraag in hoeverre er veranderingen zullen zijn binnen het archeologiebeleid.88 Het vrijstellings sys teem 

met de diepte- en oppervlaktegrenzen blijft bestaan. Wel wordt in één van de ‘algemene maatregelen van 

bestuur’ (AMvB) die zijn vastgesteld door de Kamers, geschreven dat beter moet worden onderbouwd waarom in  

een bepaald gebied een archeologische verwachting geldt. 
 
Archeologie en erfgoed in de Omgevingsvisie89 

Cultureel erfgoed maakt deel uit van de basis van iedere omgevingsvisie. Archeologie en erfgoed zijn de bron 

voor ruimtelijke en gebiedsgerichte ordening en daarbij belangrijk bij een goede kwaliteit van de leefomgeving. 

 

In de visie staan de kernkwaliteiten van de gemeente. Iedere gemeente bepaald hoe en waar erfgoed een 

kwaliteit is binnen de gemeente. Erfgoed maakt deel uit van vrijwel alle sectoren, zoals groen, energie, toerisme & 

recreatie, woningbouw, en kan daaraan gekoppeld worden. Het kan zorgen voor diepgang, door het verhaal  van 

het verleden te vertellen, waardoor meer draagvlak kan ontstaan. Belangrijk daarbij is echter dat erfgoed een 

zelfstandig belang krijgt, en niet ‘de bijzin’ van een andere sector wordt. In een vroeg stadium erfgoed in de 

projectgroepen inbrengen, is daarbij belangrijk. 
  

                                                                 
87 https://cultureelerfgoed.nl/dossiers/omgevingswet/cultureel-erfgoed-in-de-omgevingswet. 
88 Voor de actuele stand van zaken, zie: https://cultureelerfgoed.nl/dossiers/omgevingswet. 
89 Gebaseerd op Gerda de Bruijn, RCE, bijeenkomst Erfgoed in de Omgevingsvisie te Castricum, 16 oktober 2018. 

https://cultureelerfgoed.nl/dossiers/omgevingswet/cultureel-erfgoed-in-de-omgevingswet
https://cultureelerfgoed.nl/dossiers/omgevingswet
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Burgerparticipatie90 

Een aantal gemeenten is begonnen met het opstellen van de Omgevingsvisie. Daarbij is ook gebruik gemaakt 

van ‘burgerparticipatieprojecten’. De inwoners uit de gemeenten worden betrokken bij het vormgeven van (een 

deel van) de visie en hebben inspraak op onderwerpen. Daarbij zijn soms tegenstrijdige belangen. Door inwoners 

vervolgens mee te nemen naar de locatie waar belangen botsen, zorgt ervoor dat mensen met elkaar in ges prek 

raken. 

Uit een aantal burgerparticipatieprojecten is gebleken dat het belangrijk is om de status van de bijeenkomst en de 

uitkomst van de bijeenkomst goed te benadrukken; wat kan wel en wat kan niet worden verwacht. Er wordt niet in  

twee bijeenkomsten een hele Omgevingsvisie in elkaar gezet, de bijeenkomsten dragen bij aan de u i te indel i jke 

visie. Daarnaast moet de doorlooptijd beperkt zijn. Circa 6 weken tussen de eerste bijeenkomst en de res ul ta ten 

van het project. Ook is gebleken dat hoe algemener het onderzoek, hoe minder betrokken het publiek is.  

 

In veel gemeenten zijn erfgoedverenigingen of –instellingen actief. Zij kunnen naast het aandragen van kennis 

ook worden gebruikt om draagvlak te creëren oor de inzet van erfgoed bij de ontwikkelingen die voortvloeien uit 

de Omgevingswet.  

 

Afb. 8.2. Erfgoed maakt onderdeel uit van b ijna alle andere sectoren. Bron: B. Voormolen, NMF Erfgoedadvies 
 
  

                                                                 
90 Gebaseerd op Edw in Raap, Landschap Noord-Holland, bijeenkomst Erfgoed in de Omgevingsvisie te Castricum, 16 oktober 

2018. 
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9. Stakeholders (in de regio) 
 
 

Gemeenten 

Gemeente Velsen     www.velsen.nl 

Gemeente Bloemendaal     www.bloemendaal.nl  

Gemeente Zandvoort      www.zandvoort.nl  

Gemeente Haarlemmermeer    www.haarlemmermeergemeente.nl  

     

Historische Verenigingen 
Historische Kring Velsen     www.historischekringvelsen.nl 
Archeologische Werkgroep Beverwijk-Heemskerk  www.awn-beverwijk-heemskerk.nl 
AWN afdeling 4 Kennemerland    www.awn-archeologie.nl/afdeling/kennemerland  
AWN afdeling 6 Rijnstreek    www.awn-archeologie.nl/afdeling/rijnstreek  
De Babbelwagen in Zandvoort    janskooy.home.xs4all.nl/Babbelwagen/index.html 
Historische Werkgroep Spaarndam   www.historischewerkgroepspaarndam.nl  
Archeologische Werkgroep Haarlem   www.archeologischewerkgroephaarlem.nl  
Genootschap Oud Zandvoort    www.oudzandvoort.nl  

 

Musea 

Zandvoorts Museum     www.zandvoortsmuseum.nl  

Teylers Museum      www.teylersmuseum.nl  

IJmuider Zee en Havenmuseum    www.zeehavenmuseum.nl  

Bunkermuseum IJmuiden     www.bunkermuseum.nl  

Archeologiecentrum Noord-Holland   www.huisvanhilde.nl  

 

Toerisme / VVV / Natuur 

Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland www.steunpunterfgoednh.nl 

Oneindig Noord-Holland     www.onh.nl 

VVV IJmuiden      www.vvvijmuidenaanzee.nl  

VVV Haarlem      www.visithaarlem.com  

VVV Zandvoort      www.vvvzandvoort.nl/  

Amsterdamse waterleidingduinen    https://awd.waternet.nl/ 

Natuurmonumenten     www.natuurmonumenten.nl 

PWN       www.pwn.nl 

Staatsbosbeheer     www.staatsbosbeheer.nl 

Landschap Noord-Holland    www.landschapnoordholland.nl  
Nationaal Park Zuid- Kennemerland   www.np-zuidkennemerland.nl  

  

http://www.velsen.nl/
http://www.bloemendaal.nl/
http://www.zandvoort.nl/
http://www.haarlemmermeergemeente.nl/
http://www.historischekringvelsen.nl/
http://www.awn-beverwijk-heemskerk.nl/
http://www.awn-archeologie.nl/afdeling/kennemerland
http://www.awn-archeologie.nl/afdeling/rijnstreek
https://janskooy.home.xs4all.nl/Babbelwagen/index.html
http://www.historischewerkgroepspaarndam.nl/
http://www.archeologischewerkgroephaarlem.nl/
http://www.oudzandvoort.nl/
http://www.zandvoortsmuseum.nl/
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http://www.zeehavenmuseum.nl/
http://www.bunkermuseum.nl/
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https://awd.waternet.nl/
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http://www.pwn.nl/
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http://www.np-zuidkennemerland.nl/
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10. Tips en valkuilen: handig en concreet 
 
 

Het Zuidelijk Duingebied herbergt vele bewoningsperioden: van ploegsporen uit het laat-neolithicum, brons ti jd -

grafheuvels, ijzertijd-huisplattegronden tot nederzettingsterreinen uit de vroege middeleeuwen, kastelen uit de 

late middeleeuwen en buitenplaatsen uit de nieuwe tijd. Daarnaast zijn nog talrijke resten uit de Tweede 

Wereldoorlog aanwezig. 

Een bijzondere opeenvolging van archeologische resten uit zo’n 4  tot 5 millennia. Gezien de omvang van het 

gebied, kan dit echter niet meer dan slechts een fractie zijn van wat er ooit aanwezig is geweest.  

 

Het zichtbaar maken van al deze perioden in het gebied is een wens van velen. Hoewel sommige elementen nog 

duidelijk zichtbaar zijn in het landschap (buitenplaatsen, vaarten of de sloten van blekerijen), en er veel aan 

educatie door/aan scholen en het grotere publiek wordt gedaan middels diverse musea en educatieve activiteiten, 

zijn veel vindplaatsen niet of nauwelijks gemarkeerd op de oorspronkelijke plek. Informatieborden op plaatsen van 

grafheuvels, speeltoestellen gebaseerd op archeologisch aangetroffen structuren of fietsrou tes met een 

beschrijving van hoe het op deze specifieke locatie er 3000, 2000 en 1000 jaar geleden uitzag (in papieren vorm , 

digitaal op een website of via een QR code op een informatiebordje). Het zijn voorbeelden om de bijzondere 

archeologische vondsten en sporen te presenteren op de plek waar het is gevonden. 

Het duingebied maakt voor een deel uit van de archeologische  

fietsroute die ter ere van de opening van het Informatiecentrum  

Huis van Hilde door de Cultuurcompagnie in opdracht van de  

provincie Noord-Holland is uitgegeven.91 
 
 
 
 

 
Afb. 10.1. Archeologische fietsroute door een deel van het Zuidelijk Duingebied, en een voorbeeld van hoe 
archeologische vondsten teruggebracht kunnen worden in het straatbeeld. Bron: L.P. Verniers, NMF 
 
 

                                                                 
91 Saal 2015. 
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De toekomst: integrale aanpak noodzakelijk 

 

Het provinciaal archeologiegebied van de duinzone staat niet op zichzelf. Van belang voor het begrijpen van de 

ontwikkeling van het landschap door de millennia heen, is de hele reeks van strandwallen, die zich ook nog 

verderop in de binnenduinrand bevinden. Grote ingrepen zoals het afzanden van de duinen voor de stedenbouw 

verderop, hebben al in een vroeg stadium de archeologie in de ondergrond aangetast.  

Ook de grens van het provinciaal archeologiegebied aan de noordzijde, en de provinciegrens aan de zuidzijde, is  

fictief. In feite is het hele duingebied één groot gebied, met overeenkomstige ontwikkelingen, zowel 

landschappelijk als door menselijke invloeden. 

Daarom is samenwerking belangrijk: tussen de gemeenten onderling (ook ‘over de grenzen’), tussen gemeenten 

en de provincie en tussen gemeenten en terreinbeheerders. Alle projecten hebben een specifiek doel , zoals  de 

PAS-maatregelen, flora- en faunabeheer, recreatievoorzieningen en toerisme, bouwopgave vanuit de MRA. Maar 

in alle gevallen raakt dit ook de archeologie in het gebied. Niets staat op zichzelf. Door vroegtijdig overleg kan 

archeologie worden ingepast in de plannen, of kunnen de plannen worden aangepast. Daarvoor zullen de 

contacten met de erfgoedambtenaren bij de gemeenten, moeten worden geïntensiveerd met de projectleiders b i j  

provincie en terreinbeheerders. Zodat er overzicht ontstaat in alle ontwikkelingen die gepland staan, zodat de 

archeologie hier een vanzelfsprekende rol in krijgt en kan worden benut, bijvoorbeeld voor het toerisme of in de 

bouwopgave. 

 

Een eerste stap is hiermee gemaakt met het ‘Duinprotocol’. Het Steunpunt Monumenten en Archeologie heeft 

een flyer ontwikkeld voor boswachters en terreinbeheerders in de duinen. Hierop staat beschreven hoe j e een 

archeologische vondst kan herkennen, wat je vervolgens moet doen en wie je moet bellen. Dit  

Dit kan worden doorontwikkeld tot een platform Duinarcheologie, waarin gemeenten, terreinbeheerders, 

(amateur-)archeologen en de provincie samenwerken en elkaar kunnen attenderen op bijzonderheden in 

bepaalde gebieden. 

 

Het is belangrijk dat cultureel erfgoed verankerd is in de gemeentelijke omgevingsvisie. Dit gaat het erfgoedbeleid 

van de komende jaren bepalen.  De integraliteit die daar gevraagd wordt, geldt ook voor het culturele erfgoed zelf: 

het bovengrondse, ondergrondse erfgoed én het culturele landschap zijn één geheel. Denk hierbij aan 

monumentale panden, waarbij de ondergrond niet beschermd is, en aan de openheid in het landschap om oude 

rivierpatronen of dijken beter zichtbaar te laten zijn. 

Erfgoed vraagt om samenwerking en een integrale aanpak, binnen en tussen overheden en tussen bewoners, 

belangenorganisaties en verder iedereen die zich betrokken voelt bij de bewoningsgeschiedenis van het Zuideli jk 

Duingebied. Dit biedt binnen de toekomstige omgevingsplannen de beste waarborg voor een goede omgang m et 

het erfgoed. 
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Afb. 10.2. Het Duinprotocol voor boswachters en terreinbeheerders in de duinen. Bron: Steunpunt M&A 
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