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Sporen onder het zand 

4000 voor chr. - 900 na chr.
 
De laatste tientallen jaren hebben archeologen een aantal keren 
de gelegenheid gehad om opgravingen te doen in het duin en in 
oude strandwallen. Vondsten van 1.000 tot 5.000 jaar oud laten 
de rijke bewoningsgeschiedenis van het duinlandschap zien. 
Binnen de grenzen die de natuur hun liet, waren mensen steeds 
medespelers. Ook op plaatsen waar eerder geen bewoning werd 
vermoed, doken talloze sporen op. Een baanbrekend nieuw in-
zicht is, dat de Oude Duinen in de vroege middeleeuwen de ba-
kermat waren van het latere Holland. De vindplaats Groot Olmen 
in de Kennemerduinen, met resten van een complete nederzet-
ting, vertelt een nieuw verhaal over het Friese koninkrijk. Dat 
werd tot dusverre wel in allerlei bronnen genoemd, maar was 
archeologisch in Holland nauwelijks te traceren. De meeste res-
ten ervan liggen onder de Jonge Duinen. Het wordt nu duidelijk 
waarom de kerstening van westelijk Nederland boven de Rijn, in 
de 8e eeuw, in Velsen begon: er woonden veel Friezen in Kenne-
merland. 

Vóór het jaar 900 zag de Hollandse kuststrook er totaal anders uit 
dan nu. Er lag een reeks tamelijk lage strandwallen, onderbroken 
door zeegaten, die zich door de eeuwen heen verplaatsten, open-
den of juist sloten. De strandwallen, in feite langgerekte waddenei-
landen, werden al snel na hun ontstaan, vanaf ongeveer 6.000 jaar 
geleden, bewoond en in cultuur gebracht. Het was een dynamisch 
landschap, waar verstuivingen zorgden voor de vorming van de 

Oude Duinen. Daarnaast hadden de strandwallen van Kennemer-
land alles te maken met de monding van het Oer-IJ, een noordelijke 
tak van de Rijn, die via onze contreien in de Noordzee uitstroomde. 
Verder naar het noorden lag, veel eerder, het zeegat van Bergen. Het 
huidige, hoge duinlandschap ligt boven op het oude, lage duin en 
de vroegere zeegaten.
Het verhaal van het duin en haar bewoning begint ruim 11.000 jaar 
geleden, na de laatste ijstijd, toen het smeltwater de zeeën over  
de gehele aarde opnieuw aanvulde. Ook de laagten tussen Groot-
Brittannië en het Europese vasteland, die in de ijstijd droog lagen, 
liepen weer vol. Het flauw hellende landschap dat later West-Neder-
land zou worden, was geen partij voor het wassende water. 
Permanent rukte de zee verder naar het oosten op, steeds opnieuw 
de kustlijn verplaatsend. In de periode tussen 7000 en 4000 v.Chr. 
steeg het zeewater zo’n tien meter. Na die tijd kwam daar in West-
Nederland nog een bodemdaling van circa vijf meter bij, met een 
gestaag afnemende snelheid. Deze bodemdaling was het gevolg 
van drie gelijktijdige processen: een langzame, natuurlijke bodem-
daling in ons deel van Europa, versterkt door de natuurlijke zetting 

Impressie van het kustgebied in de ijzertijd en de Romeinse tijd. Boerenneder-
zettingen lagen op strandwallen en afgevlakte duinmassieven, daar tussenin 
strandvlakten, natte valleien, zoetwaterstromen en het brakke estuarium van 
het Oer-IJ. (impressie: Ulco Glimmerveen)

Pijlpunt, eind nieuwe steentijd (2200 v.Chr.), Akersloot

Maalsteen, vroege ijzertijd (800-450 v.Chr.), Limmen

Deel van een gesp, vroege middeleeuwen (500-1000), Groot Olmen

Schenktuitje Rijnlandse kan, vroege middeleeuwen (500-1000), Groot Olmen

Bronzen bijl en gouden haarsieraden, midden bronstijd (1800-1100 v.Chr.), Velserbroek

Friese sceatta’s (munten) uit de 8e eeuw, grafvondst Limmen

Fibel (soort mantelspeld), 4e eeuw, Castricum Oosterbuurt

Romeinse munt, Romeinse Tijd, Castricum Oosterbuurt

Mantelspeld, 6e eeuw, Uitgeest
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van de recent gevormde slappe bodemlagen en vooral het herstel 
van het evenwicht in de aardkorst na de ijstijd. Het gewicht van het 
ijspakket op Scandinavië had vloeibaar materiaal onder de aard-
korst ‘weggedrukt’ naar West-Europa. Toen het ijs was verdwenen 
vloeide dit materiaal weer terug naar het noorden, waardoor ons 
land daalde en ‘het Scandinavische gebied’ weer rees. Voor de be-
woners van de Lage Landen was het resultaat dat zee- én grond-
water stegen in verhouding tot het land.
Ongeveer 6.000 jaar geleden ontstond aan de Hollandse kust lang-
zaamaan een landschap van strandwallen met de eerste Oude Dui-
nen. Strandwallen scheidden de zee van grote waddengebieden, 
lagunes en moerassen, en vormden een kustlijn. Deze werd elke 
tien à twintig kilometer onderbroken door een kilometers breed 
zeegat. In het begin spoelden de strandwallen weg, om verder oost-
waarts opnieuw te worden opgebouwd. Eventuele bewoners moes-
ten altijd rekening houden met dergelijke catastrofes. De strandwal 
tussen Wateringen en Rijswijk was, rond 4400 v.Chr, de eerste die 
blijvend weerstand bood aan de zee. Deze strandwal kon zich hand-
haven dankzij de ruime beschikbaarheid van oudere afzettingen 

van de grote rivieren. Andere stabiele strandwallen volgden, hoe 
verder noordelijk des te later. De oudste stabiele strandwal in 
Noord-Holland is de strandwal van Spaarnwoude en dateert van 
4000 v.Chr. De strandwal van Uitgeest, Akersloot en Alkmaar volgde 
ruim 700 jaar later.
De huidige Nederlandse kust is een schoolvoorbeeld van een dyna-
mische, uit los materiaal bestaande kust. Tot de bepalende factoren 
voor het ontstaan van zo’n kust behoren een stijgende zeespiegel, 
die een flauw hellend oppervlak verovert, een gematigd klimaat 
met meest aanlandige wind en een ruime beschikbaarheid van 
sediment als zand en klei. Er zijn verrassende verbanden te zien 
tussen deze factoren. Zo blijken bijvoorbeeld de strandwallen in 
hun barrièrefunctie sterk afhankelijk te zijn van de hoogte van het 
getij. Hoe groter het hoogteverschil tussen eb en vloed, des te gro-
ter de zeegaten en des te korter de strandwal. De Hollandse kust 
vertoonde een klein getijverschil en dus lange strandwallen. Naar 
zowel het zuiden als het noordoosten nam het getijverschil toe, wat 
een kwetsbare en open Zeeuwse kust en de steeds opener noorde-
lijke waddenkust richting Duitse Bocht opleverde.

Zoet water in de duinen
Ons huidige duinlandschap is een hoge en sterke linie van zand, ontstaan in een omgeving met heftige dynamiek van 
stroming, golven en verstuiving. Dat is mogelijk doordat – in ons zeeklimaat met bijbehorende begroeiing – het trage 
wegvloeien van hemelwater in grote zandlichamen een ondergronds zoetwaterreservoir oplevert. De meeste oude 
duinen waren hiervoor te klein, maar een duinmassief van Jonge Duinen bevat van nature zo’n zoetwaterbel. Hoe 
hoger en breder het duin, des te meer grondwater het kan bergen. Langzame afstroming aan de zijkanten (het westen 
en oosten) geeft een bolvormige ‘lens’. Het water legt samen met het plantendek het zand vast en het grondwaterpeil 
bepaalt waar langdurig planten kunnen groeien en waar dus landbouw mogelijk was. Veel duinlaagtes werden be-
ploegd en bebouwd met graan en later met aardappelen en wie een kuil groef had een bron met schoon drinkwater.
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Duinen en meteen mensen
Tot kort na de Tweede Wereldoorlog werd gedacht dat het westen 
van Nederland in de prehistorie praktisch onbewoond was. Inmid-
dels weten we beter en is de vraag relevant wat er aan de hand is 
wanneer op een geschikte plaats – bijvoorbeeld een oude strand-
wal – géén bewoningssporen worden aangetroffen. Dat de mens 
vanaf het prilste begin aanwezig was, is recent vastgesteld in Zuid-
Holland, bij Wateringen, Schipluiden en Ypenburg. Ook bij Velser-
broek, op de noordelijke uitloper van de strandwal van Haarlem, is 
dit aangetoond. Er zijn vondsten gedaan uit ongeveer 3000 v.Chr., 
de tijd van de hunebedbouwers in Drenthe. En zelfs nog eerder, 
toen de zee met enige regelmaat strandwallen opruimde om ze 
elders weer op te bouwen, lijkt de mens van de kustlijn gebruik te 
hebben gemaakt. Zo is er aan de oostzijde van Haarlem een spits-
koppige bijl van bruine kwartsiet van circa 6.000 jaar oud opgebag-
gerd op de plek van een verdwenen strandwal.
De rol van de mens in het landschap was in het begin bescheiden, 
maar werd langzamerhand steeds belangrijker. Tot halverwege de 
nieuwe steentijd (het neolithicum, ongeveer 3500 v.Chr.) leefden de 
mensen in het kustgebied nog grotendeels van verzamelen, vissen 

en jagen. Uit alle latere perioden zijn sporen van bodembewerking 
terug te vinden die wijzen op een agrarische leefwijze. Door de eeuwen 
heen bleef de kuststrook een buitengewoon dynamisch landschap 
waarin men woonde en werkte, onder soms hachelijke omstandig-
heden. Telkens als vers aangevoerd zand begroeid raakte, gebruikte en 
beïnvloedde de mens het nieuwe landschap, dat vervolgens echter 
weer kon onderstuiven. En altijd kwam vanuit het achterland de ge-
leidelijke vernatting opzetten, in de vorm van een zich uitbreidend 
moeras (veenvorming). Zo’n moeras maakte bewoning uiteindelijk 
onmogelijk en groeide op den duur over de lage duintjes heen.
Zo heeft het Hollandse kustlandschap zijn eigen historie geschreven; 
als bladzijden van een losbladig boek werd het ene landschap bedekt 
door het volgende. Elke ‘pagina’ van duinzand vol letters, woorden 
en zinnen: de achtergebleven sporen van begroeiing, dieren én de 
mens. Hier en daar ontbreekt een deel van een pagina: het onvermij-
delijke gevolg van volgende verstuivingen of afgravingen. Intussen 
leggen archeologen bijna maandelijks nieuwe bladzijden bloot: 
nieuwe vertellingen over de geschiedenis van het landschap en zijn 
bewoners.

 zoet water
 brak water
 zout water
 afstroming 

bewoning van de duinen

bewoning van kennemerland vanaf 4000 v.chr. tot heden
De letters A t/m J verwijzen naar archeologische vindplaatsen die verderop worden beschreven. 
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Gedurende deze periode steeg de zee – en daarmee de grondwater-
stand – nog ruim drie meter. Door deze stijging ontstond in de 
omgeving een geleidelijk uitdijend veenmoeras, dat tegen het duin-
tje opgroeide. In de veenlaag komen twee lagen voor die het gevolg 
zijn van langdurig droge omstandigheden. Deze bevatten nauwe-
lijks duinzand. Ook tijdens droogtes, zo leert het profiel ons dus, 
heeft het bijna niet gestoven. Dit betekent dat het duin de gehele 
periode intact is gebleven. Incidenteel waren er mensen actief,  
getuige de aangetroffen vuurplaatsen, vuursteenafslagen en paal-
gaten, maar aanwijzingen voor landbouw ontbreken.
Pas toen de veengroei tot een meter onder de duintop was gevor-
derd, verwaaide de top en werd aan weerszijden over het omrin-
gende veen een zanddek afgezet. Het bodemprofiel toont een ge-
ploegde akker op de verwaaide duintop en het direct aangrenzende 
zand-op-veen. Het vlak na elkaar voorkomen van een weinig waar-
schijnlijke verstuiving en ontginning is archeologisch een bewijs 
voor menselijk ingrijpen. Terwijl grote verstuivingen ontstaan door 
veranderingen van de kustprocessen, met daarbij een hoofdrol 
voor het klimaat, hebben op kleinere schaal kustbewoners vaak een 
doorslaggevende invloed, zoals in de Zuiderpolder.

Overstroming
vindplaats b  Velserbroek 
 laat-neolithicum tot einde ijzertijd 3000 v.chr. - 0

De ontwikkeling van de kust leverde een ogenschijnlijk regelmatig 
patroon van strandwallen op. Op steeds meer plaatsen blijkt het 
werkelijke beeld echter veel complexer. De bij tijden heftige om-
standigheden aan de kust boden de toenmalige bewoners kansen, 
maar veroorzaakten soms ook catastrofes. 
Bij de aanleg van een surfplas ten zuiden van de nieuwbouwwijk 
Velserbroek werd in 1989 en 1990 een aantal zandruggen blootge-
legd. Vrijwel elke zandrug die iets boven de natte omgeving uitstak, 
vertoont menselijke sporen. Zo ook hier: op de kruin van de bloot-
gelegde zandruggen kwamen bewoningssporen voor uit bronstijd 
en ijzertijd. Deze zandruggen waren echter geen strandwallen of 
duinen. Aan het bodemprofiel was te zien dat het zand in water tot 
bezinking was gekomen. Het bedekte een voorafgaand cultuur-
landschap van rond 3000 v.Chr. Het bezonken zand, de zeeschel-
pen en de bijbehorende kleilagen, alles wees op het verdrinken van 
het voorafgaande landschap. Waar kwam de dynamiek vandaan, 
die nodig was om het zand over minstens een kilometer te trans-
porteren en tot zo’n tweeënhalve meter hoogte op te bouwen?
De sleutel tot het antwoord op deze vraag ligt in de vorm van de 
zandafzettingen. Een serie onderzoeken maakte duidelijk dat het 

zand vanuit het westen in een soort waaiervorm in het oostelijke 
achterland is gedeponeerd. Die vorm wijst op een doorbraak in een 
strandwal. De vrijgekomen zandmassa’s werden met kracht uitge-
stort in het achterliggende bekken. Kort voor deze waarnemingen 
was aangetoond dat het zeegat van het ‘Oer-IJ in wording’, dat toen-
dertijd ter hoogte van het huidige Zandvoort lag, zich onder invloed 
van kustdrift en getijdenstroom in noordelijke richting verplaatste. 
Toen het zeegat zich ter hoogte van het tegenwoordige Bloemendaal 
bevond, brak de kust door waar nu Beverwijk ligt. Tussen dit nieuwe 
gat en het achterliggende bekken schuurde zich een nieuwe geul uit, 
terwijl het zeegat bij Bloemendaal zich sloot. Vervolgens ontstond, 
onder het geweld van één van de volgende zware stormen, een door-
braak in de strandwal ter hoogte van Velserbroek, met het uitwaaie-
rende zandlichaam als gevolg. Dit gebeurde ongeveer 2800 v.Chr.
Het hoogste punt van deze zandafzettingen lag met 0,65 m -nap 
flink boven het toenmalige gemiddelde zeewaterniveau van circa 
4 m -nap. Daardoor duurde het ruim 2.800 jaar voordat de laatste 
bewoners door het oprukkende veenmoeras werden verjaagd. Dat 
grote delen van de zandlichamen in gebruik zijn geweest als akker-
land blijkt uit de aanwezigheid van eergetouwkrassen op veel plaat-
sen: sporen van een toen gangbare ploeg, het eergetouw. Verder 
werden in het bodemprofiel op het hoogste punt nederzettingsres-
ten uit de late ijzertijd aangetoond (laatste eeuw v.Chr.). In 2000 
zijn de resten van de laatste boerderij opgegraven.

Verstuiving ook door de mens
vindplaats a Zuiderpolder laat-neolithicum tot vroege ijzertijd 
4000 - 800 v.chr.

De vroege aanwezigheid van de mens aan de Hollandse kust roept 
de vraag op welke rol hij heeft gespeeld bij de kustvorming. Een 
voorbeeld van kustontwikkeling met menselijke invloed werd ge-
vonden op de strandwal van Spaarnwoude, ter hoogte van de Haar-
lemse Zuiderpolder. Op deze strandwal bleken twee duinruggetjes 
te zijn gevormd, gescheiden door een laagte die later opgevuld 
raakte met veen. Het westelijke duinruggetje kwam door woning-
bouw in 1987 beschikbaar voor onderzoek en werd over circa 230 
meter opgegraven. De belangrijkste vondsten waren een akkercom-
plex uit de late bronstijd/vroege ijzertijd (rond 800 v.Chr.) en, ruim 
een meter dieper, aanwijzingen voor menselijke aanwezigheid 
gedurende het laat-neolithicum, rond 3000 v.Chr.
Nadat de strandwal 4.000 jaar v.Chr. was ontstaan, met westelijk 
ervan een strandvlakte die alleen bij spring- en stormvloed onder 
water stond, domineerde de westelijke duinrug het landschap. De 
duinrug was zo’n dertig meter breed en stak ongeveer drie meter 
boven het toenmalige hoogwaterniveau uit. Het zandlichaam was 
veel te klein om een zoetwaterlens te bergen en was daardoor zeer 
gevoelig voor wind en verdroging. Desondanks handhaafde het 
duin zich circa 3.000 jaar lang, tot aan het einde van de bronstijd. 

Oost-west-doorsnede door het westelijke duintje op de strandwal van Spaarnwoude (4000 v.Chr.), opgetekend tijdens onderzoek in de Haarlemse Zuiderpolder 
in 1987. Het ooit boven het omringende landschap uitstekende duintje raakte pas verstoven nadat het bijna onder het langzaam oprukkende veen bedekt was 
geraakt. De akkers op het afgewaaide zand – uit de late bronstijd/vroege ijzertijd, 3000 jaar jonger dan de wal – verraden de oorzaak: ontginning door de mens.
Foto boven: een bodemvlak met 2.800 jaar oude krassen van een eergetouw (een primitieve ploeg), eronder een detail.
(A) bouwvoor, recent verstoord; (B) strandwal-zand en oud duinzand, deels ontkalkt; (C) veen, rijk aan houtfragmenten (bosveen); (D) rietveen met donkere 
verdrogingslagen; (E) cultuurlaag (akker) met ploegsporen van eergetouw; (F) humeuze klei tot kleiig veen met donkere verdrogingslaag; (*) archeologische 
vondst (vuursteenafslagen); (♦) bodem rijk aan houtskool; (houtblokje) stam van een eik. 
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De kaart toont de strandwallen met Oude Duinen, zoals ze in het huidige 
landschap nog herkenbaar zijn. De archeologische vindplaatsen (A tot en  
met M) worden verderop beschreven. Het beeld van de oorspronkelijke 
strandwallen is vertekend doordat de westenwind het zand van de Oude  
Duinen ten oosten van deze oude kustlijnen neerlegde. Vanaf het jaar 800 
raakten bovendien steeds grotere gebieden in het westen van dit ‘oude land’ 
bedekt door de veel hogere Jonge Duinen: ons huidige duinlandschap.

Oude duinen/strandwal
Oude duinen, meestal op veen of klei
Oude duinen, verondersteld
Pleistoceen dekzand
Hoogveen
Laagveen
Delta-afzettingen, laaggelegen
Kwelder
Wadplaat, voornamelijk klei

Archeologische vindplaatsenA

In dit boek beschreven archeologische vindplaatsen 

A. Zuiderpolder   Haarlem
B. Velserbroek   Velsen
C. Strand    Schoorl
D. Spanjaardsberg   Santpoort Noord
E. Pompstation   Castricum 
F. Waterverdeelstation Heemskerk
G. Hoogovens  Velsen
H. Adelbertusakker  Egmond
I. Wei van Brasser  Castricum
J. Groot Olmen  Bloemendaal
K. Burg. Peecklaan  Schoorl
L. Hoefijzermeer  Castricum
M. Fort Flevum  Velsen

A

B

E

C

D

F
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Sporen van landbouw op het strand
vindplaats c  Schoorl aan Zee   
van late bronstijd tot vroege ijzertijd 1000-800 v.chr.

De stormen, die in 1953 Zeeland onder water zetten, waren ook ver-
antwoordelijk voor het blootleggen van archeologische sporen op 
een onverwachte plek. Amateur-archeologen vonden op het strand 
bij Schoorl grote blootgespoelde, donkerbruine plakken aarde, met 
daarin onder meer ploegsporen, aardewerkfragmenten en maal-
steenbrokken. In de loop van de decennia kwamen steeds nieuwe 
delen bloot te liggen. Het ooit bewoonde en bewerkte land strekte 
zich uit tot ver onder de metershoge Schoorlse duinen. Sommige 
aangetroffen potscherven stammen uit een opvallend vroege peri-
ode, de ligging pal aan de huidige kust in aanmerking genomen. Zij 
behoren namelijk tot de late bronstijd (rond 1000 v.Chr.). Een extra 
reden om de vraag te stellen hoe men leefde in die tijd, zo ver naar 
het westen.
Het antwoord ligt in het feit dat de kustlijn ten noorden van Egmond 
vroeger sterk naar het westen uitstulpte (zie kaart pagina 32). Op het 
meest westelijke punt lag het strand vele kilometers westelijker dan 
de huidige kustlijn; een gebied dat later volledig door de zee is ver-
zwolgen. De boerengezinnen woonden met hun vee en bedrijf ruim 
binnen de oude kustlijn, nabij een vochtige duinvallei.

IJzer, zout en landbouw
vindplaats d  Spanjaardsberg
van midden ijzertijd tot in de Romeinse tijd 400 v.chr. - 200 n.chr.

Halverwege de vorige eeuw lag het Spanjaardsbergje in Santpoort 
geïsoleerd tussen tuinderijen en bollenvelden, klaar om te wijken 
voor huizenbouw. Dit bergje sprak al lange tijd tot de verbeelding en 
bleek een grote rijkdom aan nederzettingsresten te bevatten. Tussen 
400 v.Chr. en circa 200 n.Chr. bevonden zich hier ten minste drie 
boerderijen, omgeven door akkers. Men trof zeven niveaus aan van 
bewerkt aardoppervlak, gescheiden door stuifzandlagen. In zeker 
vier niveaus werden ploegsporen aangetroffen. De vondst van een 
ijzeren ploegschaar of eergetouwschaar (een beschermplaat) beves-
tigde dit beeld. Naast speelschijfjes, spinklosjes, weefgewichten en 
netverzwaringen en een gevarieerd assortiment aardewerk, werden 
ook voor de eerste maal in westelijk Nederland onmiskenbare aan-
wijzingen gevonden voor ijzerproductie. Ook opvallend was de 
vondst van prehistorisch aardewerk, dat gebruikt werd voor zout-
winning. 
Op de Spanjaardsberg dringt zich nóg een bijzonderheid op. De 
voormalige cultuurlandschappen bevonden zich wel vierenenhalve 
tot zeven meter hoger dan het toenmalige zeespiegelniveau/grond-
waterpeil van circa 1 m -nap. Nog opmerkelijker is dat de akkers tot 

wel tweeënhalve meter hoger dan het huidige omringende maai-
veld lagen. Hoe kon men landbouw bedrijven op zo’n letterlijk 
hoog niveau? Hoe bestaat het dat deze ‘berg’ niet is weggewaaid? 
Een blik op de doorsneden van dit duin, zie bijgaande figuur, brengt 
de oplossing dichterbij.
Ten eerste is het onwaarschijnlijk dat stuivend zand een zanddek op 
de top van een geïsoleerd duintje op zou leveren en niet in de di-
recte omgeving van dat duintje. Uit de profielen blijkt verder dat de 
akkerlagen aan de randen van de berg worden afgesneden. Conclu-

sie: de Spanjaardsberg is een restant van een veel uitgestrekter 
zandlichaam. De omvang ervan maakte een zoetwaterlens in de 
bodem mogelijk, waardoor het duin niet wegwaaide. Ook het toe-
genomen humusgehalte van de akker- en woonlagen, als gevolg 
van bewoning en bemesting en een slecht waterdoorlatende veen-
laag in de ondergrond, voorkwamen verstuiving. De bewoners van 
het Spanjaardsbergje voerden een gemengd boerenbedrijf in een 
ruim bemeten landschap en hielden zich daarnaast bezig met ijzer-
productie en mogelijk zouthandel. 

Twee gaten sluiten zich, sterke groei van moeras
De kust van Noord-Holland van 2500 v.Chr. tot 1000 n.Chr. Te zien 
zijn de twee grote zeegaten van Kennemerland: het Zeegat van Ber-
gen en de monding van het Oer-IJ. De capaciteit van het getijbekken 
van een zeegat – het gebied dat bij vloed overstroomde – bepaalde 
de grootte en de kracht van de stroming in de geul. Eeuwenlang 
schuurde het zeewater tweemaal daags haar bedding uit tot diep in 
het achterland en bouwde en passant het landschap op: kreken, prie-

len en oeverwallen, wadplaten en kwelders. Verlandde het getijbek-
ken, dan werd het zeegat uiteindelijk door stroming langs de kust en 
de golfwerking dichtgezet met zeezand, waarna duinvorming het lot 
van de geul definitief beslechtte. Zoals te zien op de kaarten, gebeur-
de dit bij het zeegat van Bergen ongeveer 1500 v.Chr. De afsluiting 
van de zee vergrootte in het achterland de kansen voor bewoning en 
veehouderij, maar ook voor moerasvorming (zie de oprukkende 

kleur paars). De hoofdgeul van het zeegat van Bergen liep tot voorbij 
de huidige IJsselmeerkust en het bijbehorende geulenstelsel gaf met 
haar afzettingen vorm aan West-Friesland. Het zeegat van het Oer-IJ 
lag aanvankelijk (zo’n 4000 jaar v.Chr.) bij Zandvoort en verplaatste 
zich onder invloed van de kuststroming in noordelijke richting. Dit 
ging meestal geleidelijk, maar ook met sprongen (zie de hoofdtekst 
over Velserbroek). Toen het zeegat rond het begin van onze jaartel-

ling dichtslibde lag het bij Castricum. Geologische aanwijzingen voor 
mondingen benoorden Castricum ontbreken. Na het begin van onze 
jaartelling raakten de kwelders en slikken met hun kleiige bodem en 
zelfs het zand verder bedekt met een laag veen. Ook het estuarium 
van het Oer-IJ verlandde grotendeels en raakte begroeid met veen, 
net als delen van de duinen (lichtgele plekken). 

Oost-west-doorsnede door de Spanjaardsberg in 
Santpoort-Noord. De ligging van de cultuurlagen 
bovenin dit geïsoleerde Oude Duin is verrassend, 
omdat het agrarische landschap in de omgeving 
lager ligt. De berg blijkt het restant te zijn van een 
omvangrijk Oud Duin, zo groot dat het een zoet-
waterbel bevatte.
(A) bouwvoor, recent verstoord 
(B) woonlaag (erf en huisvloer) soms met humeus 
bandje
(C) akkerlaag (bouwland) met ploegsporen van 
eergetouw
(D) ongeroerd duinzand
(E) veenlaag uit bronstijd/ijzertijd  

Getijdelandschap (van nat naar droog)

Noordzee, zeegat en grote getijdegeulen

Platen en slikken

Strandzanden en getijoverslaggronden

Kwelders

Duinlandschap 
Duinen

Lage duinvlakten, deels opgevuld met veen

Veenlandschap

Voedselrijk veen 

Arm tot matig voedselrijk veen 

Veenontginningsgebied

Verland getijdelandschap

Verlande platen en slikken

Verlande wadplaten en getijoverslaggronden

Verlande hoge kweldergebieden 

Overige verlande kweldergebieden

Kreken

Huidige kustlijn en Noordzeekanaal

A

B

C

D

E

Uit: Duinen en mensen Kennemerland (2009) © Uitgeverij Natuurmedia, Amsterdam Bestel dit boek op http://duinenenmensen.nl/bestellen-boekenserie-duinen-en-mensen/
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De sluiting van het Oer-IJ
vindplaats e   pompstations Noordhollands Duinreservaat
midden ijzertijd tot in de Romeinse tijd  500 v.chr. - 1000 n.chr.

In 2001 en 2002 werden acht pompstations van het waterleidingbe-
drijf in het Noordhollands Duinreservaat ontmanteld en gesloopt. 
Er werd diep in de zandbodem gegraven. Zelden was de bodem van 
de Noordhollandse duinen zo ‘leesbaar’ als hier. Wanden van soms 
wel acht meter hoog en tientallen meters breed vertoonden een 
spectaculaire opvolging van bijna zwarte veenlagen en grijze akkers, 
afgewisseld met lichtgele pakketten stuifzand. Op elkaar gestapeld 
en gescheiden door pakketten stuifzand lagen hier landschappen 
uit de midden ijzertijd, de late ijzertijd, de Romeinse tijd en de tijd 
van het Friese koninkrijk (de vroege middeleeuwen). Akkers van 
verdwenen nederzettingen konden in detail worden bestudeerd. 
Het kustlandschap bleek tussen 500 v.Chr. en 1000 n.Chr. veel in-
tensiever in gebruik te zijn geweest dan werd vermoed.
Het eerste aandachtspunt van het onderzoek bij de pompstations 
was de monding van het Oer-IJ. Waar lag die monding en hoe lang 
was het zeegat open? Voor het ontstaan en de bewoningsgeschie-
denis van heel Kennemerland is dat Oer-IJ – eerst een zeegat, later 
een tak van de Rijn – van grote betekenis. Het Oer-IJ vormde al 
5.000 jaar geleden een uitgestrekt getijdengebied, waarvan de ran-
den in de loop van de tijd steeds meer bewoond raakten. De pomp-
stationsgaten gaven een duidelijk beeld van het sluiten van het 
zeegat. Invloed van de zee bleek hier al kort vóór het begin van de 
jaartelling niet meer aanwezig. In pakweg een eeuw tijd was de 
monding veranderd van een dynamisch zeegat in een kleine rest-
geul, die hooguit water van binnenlandse moerassen afvoerde. 
Alleen tijdens storm en hoogwater stroomde nog zeewater naar 
binnen. Het landinwaarts gelegen oude getijdengebied veranderde 
van een actieve binnendelta in een licht welvend en vruchtbaar 
gebied. Gevolg: in de eerste eeuwen van de jaartelling raakte het 
estuarium van het Oer-IJ dicht bevolkt. Dit duurde tot de derde 
eeuw. Daarna veranderde het landschap achter het duin geleidelijk 
in een moeras, doordat het water niet meer naar zee kon wegvloeien.

De Romeinen bouwden in de eerste eeuw n.Chr. bij Velsen hun meest 
noordelijke fort op het Europese continent. Als het Oer-IJ inderdaad 
zo vroeg gesloten is, zou dat betekenen dat ze vanuit dat fort niet via 
het Oer-IJ naar de Noordzee konden varen, met hun grote schepen 
vol soldaten. Maar wat zochten zij dan in Velsen? Waren ze er uitslui-
tend om de bewoningsconcentratie van inheemse boeren (Friezen) 
in Noord-Holland te controleren en belasting te innen?  

Precisielandbouw in de Oude Duinen
vindplaats f  Waterverdeelstation Heemskerk 
(pompstations Noordhollands Duinreservaat)  midden ijzertijd  
tot in de vroege middeleeuwen 500 v.chr. - 1000 n.chr.

In de putwanden van het waterverdeelstation bij Heemskerk was het 
bodemprofiel zeer afwisselend. Het vertoonde veenlagen, stuifzan-
den en akkerlagen uit de prehistorie, de Romeinse tijd en de middel-
eeuwen. Deze lagen kunnen alleen ontstaan zijn onder respectieve-
lijk zeer natte, zeer droge en vochtige omstandigheden. Veen, 
stuifzand, akker, veen, stuifzand, akker – telkens herhaald. Elke 
cyclus begint met het overstuiven van het voorafgaande landschap. 
Hierbij worden vooral de lage delen (valleien) opgevuld. Uiteindelijk 
verbindt het zand de duinruggen, waardoor de waterafvoer aan de 
oppervlakte stagneert. Het hemelwater zoekt zijn weg nu door de 
zandlagen heen, zowel naar zee als naar de binnenduinrand. Deze 
afvoer gaat traag, waardoor een bolle grondwaterspiegel in het zand 
ontstaat. De cyclische afwisseling van stuifzand- en veenlagen gaf 
aldus een zeldzaam fraai beeld van de opbouw van een zoetwater-

lens in de duinen. De steeds vochtiger wordende bodem maakte 
bewerking mogelijk, maar leidde uiteindelijk tot veenvorming.
De akkerlagen tonen de bewuste omgang met de duinbodem.  
Tot op de vierkante meter werd beoordeeld of een bodem iets kon 
opleveren. En soms nam men maatregelen tegen stuifzand. Zo 
probeerde een boer in het begin van de jaartelling met een zode-
kerende ploeg stuifzand vast te leggen door de venige ondergrond 
omhoog te werken. Zijn moeite was vergeefs; de akker raakte be-
dolven onder ruim een halve meter zand.
Toen een hierop volgend zandpakket uit de Romeinse tijd begroeid 
was geraakt, werd ook deze bodem bewerkt, maar nu met de schop. 
Deze bewerking beperkte zich tot de flanken van een flauw welvend 
duintje, waarbij de top ongemoeid werd gelaten. Alleen flanken en 
dal werden vochtig genoeg bevonden, waarmee het risico van het 
wegwaaien van de akkergronden werd beperkt. De daarop volgen-
de stuifzandlaag werd na korte tijd de bodem van een drassige val-
lei, te nat om in cultuur te brengen. Waar echter het zand iets hoger 
lag, bleek deze laag wel weer te zijn bewerkt. Kortom: alleen waar 
de bodem voldoende potentie én zekerheid bood voor een vrucht-
bare teellaag ging de schop de grond in. 

Romeinen en Friezen
vindplaats g  terrein Hoogovens
late ijzertijd tot vroege middeleeuwen  250 v.chr. - 1000 n.chr.

In het begin van de jaren zestig vonden amateur-archeologen op 
het terrein van Hoogovens (nu Corus) sporen uit de Romeinse tijd. 
Deze sporen waren zo veelbelovend dat de toenmalige Rijksdienst 
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek er met ondersteuning 
van Hoogovens in de periode 1962-1968 een grote opgraving aan 
wijdde. Het was het eerste grootschalige archeologische onderzoek 
in de duinen zelf. Ongeveer driekwart hectare duin werd openge-
legd, waarbij sporen uit drie verschillende perioden werden aange-
troffen: de late ijzertijd (de eeuwen voor het begin van de jaartel-
ling), de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen. De sporen uit 
de Romeinse tijd (1e tot 3e eeuw) waren het spectaculairst: vooral 
omdat er enkele bijzonder fraaie boerderijfundamenten werden 
aangetroffen, met grondsporen waaruit direct de vorm en bouw-
wijze vielen af te lezen. De nederzetting bestond uit enkele ver-
spreid liggende boerderijen. Van een veertig meter lange boerderij 
werden flinke delen van de dakdragende palen en wandpalen te-
ruggevonden. Diverse Friese kook- en voorraadpotten konden 
worden gerestaureerd. 
Er zijn in Noord-Holland vele honderden Friese nederzettingen 
gevonden, vooral op veengronden en in getijdengebieden (het 
Oer-IJ-gebied, het gebied rond Schagen, Texel). Dat de Friezen ook 
in het gebied van de huidige duinen woonden, was vóór de opgra-
ving op het Hoogoventerrein vrijwel niet bekend. 
De nederzetting op het Hoogoventerrein stamt uit de periode dat 
Noord-Holland het grensgebied was van het Romeinse Rijk. Het 
Romeinse fort bij Velsen was onderdeel van de pogingen om de 
Germaanse stammen, waaronder de Friezen, tussen de Rijn en de 
Elbe onder Romeins gezag te brengen. De Friezen hadden een to-

Castellum Flevum bij Velsen (impressie: R.A. van Eerden)

Overzicht van een ontgraving in het Noordhollands Duinreservaat ter hoogte 
van Heemskerk. Bij het verwijderen van in onbruik geraakte pompstations 
voor de drinkwatervoorziening in 2002, stuitte men op een opeenstapeling 
van lichtgekleurde stuifzandlagen, afgewisseld met oud aardoppervlak dat 
meermalen door de mens, met behulp van ploeg of schop, tot akkerlaag werd 
omgevormd. Het onderste niveau dateert uit de midden ijzertijd (ca 450 v.
Chr.), hoger is de 10e eeuw n.Chr. vertegenwoordigd en helemaal bovenin de 
huidige tijd. 

De afwisseling van stuifzandlagen en bewerkte akkerlagen is niet uniek voor 
de vindplaats Waterverdeelstation Heemskerk. De foto toont een voorbeeld 
van een profielwand uit de duinen bij de Heerenduinweg in IJmuiden. Te zien 
is een gestapeld akkercomplex uit de midden ijzertijd (500 - 250 v.Chr.), op  
4 m beneden het huidige maaiveld. De onderste, oudste, akkerlaag laat spit-
sporen zien; nadat een tweede akkerlaag is ontstaan met meer humus, wordt 
het overstuivende zand enkele malen met een zode-kerende ploeg in de teel-
laag gewerkt (dakpansgewijs gestapelde schollen). De maatstok is onderver-
deeld in halve meters. 

Uit: Duinen en mensen Kennemerland (2009) © Uitgeverij Natuurmedia, Amsterdam Bestel dit boek op http://duinenenmensen.nl/bestellen-boekenserie-duinen-en-mensen/
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taal andere cultuur en levenswijze en verzetten zich tegen de over-
heersing door de Romeinen, o.a met een opstand in het jaar 28. 
Uiteindelijk trokken de Romeinen zich in het jaar 47 terug ten zui-
den van de Oude Rijn, een verdedigingslinie tegen ‘de barbaren’  
in het noorden. In Noord-Holland kennen we daardoor uit de  
Romeinse tijd bijna uitsluitend Friese vindplaatsen. 

“In hetzelfde jaar hebben de Friezen de vredesstatus afgeschud, meer tenge-
volge van onze inhaligheid dan omdat zij hun onderwerping niet wilden 
verdragen. Drusus had hun een matige belasting opgelegd, namelijk dat 
zij voor militaire doeleinden runderhuiden moesten opbrengen. Maar 
Olennius, die was aangesteld om de Friezen te besturen, koos huiden van 
oerossen als maatstaf. Eerst leverden zij de ossen zelf, daarna hun lande-
rijen, tenslotte stonden zij hun vrouwen en kinderen als slaven af. (...) 
Toen zij geen verlichting kregen grepen zij naar de oorlog om uit de misère 
te geraken. De soldaten, die aanwezig waren om de belasting te innen, 
werden gegrepen en opgeknoopt. Door de vlucht te nemen was Olennius 
de verbolgen Friezen te vlug af en redde zich in het fort dat Flevum heet.” 
tacitus

Een land vol heidenen
vindplaats h  Adelbertusakker Egmond  
vroege middeleeuwen 450 - 800 n.chr.

Aan de duinrand bij Egmond-Binnen ligt een terrein genaamd de 
Adelbertusakker, waar de later heilig verklaarde Adelbert is begra-
ven. In zijn woning aan de huidige Egmondse binnenduinrand zou 
hij als kluizenaar een ‘voorbeeldig’ leven hebben geleid. Men denkt 
dat hij werd begraven in of dicht bij zijn huis. Vermoedelijk woonde 
hij in een nederzetting bestaande uit een kleine groep boerderijen. 
In de 9e eeuw groef graaf Dirk I Adelberts gebeente op en bracht het 
naar Hallum (het huidige Egmond-Binnen), omdat het graf werd 
bedreigd door stuifzand. Op de plek van het oude graf is naderhand 
een kapel gebouwd. Daarvan zijn in de jaren dertig van de vorige 

eeuw sporen teruggevonden die later met mergelblokken weer 
zichtbaar zijn gemaakt. De waterput, daar gebouwd vanwege de 
bron op de plek waar Adelberts gebeente werd opgegraven, is nog 
steeds een publiekstrekker. Het water zou geneeskrachtig zijn. 
Mede daarom heeft het terrein, dat archeologisch nog deels intact 
is, de monumentenstatus. Noordelijk Kennemerland kent drie 
oude ‘heilige’ waterputten: bij de oude kerk van Heiloo, de Runx-
putten op de grens van Limmen en Heiloo, en de Adelbertusput bij 
Egmond. De concentratie van mystieke elementen in dit gebied is 
geen toeval. Bij bestudering van archeologische vindplaatsen in 
Noord-Holland wordt steeds meer aandacht besteed aan de voor-
christelijke religie. Er worden namelijk vondsten gedaan die niets 
van doen lijken te hebben met landbouw, jacht en visvangst. Blijk-
baar deden onze verre voorvaderen aan rituelen die te maken had-
den met seizoenen, vruchtbaarheid of het geloof in natuurgoden. 
Heel vaak speelt (zoet) water hierbij een belangrijke rol. Zo liggen 
er in een groot aantal zoetwaterputten en -poelen witte kiezelste-
nen: niet afkomstig uit dit gebied, schijnbaar zonder doel. De ker-
stening door Willibrord, Bonifatius en Adelbert in de late 7e, vroege 
8e eeuw bouwde voort op bestaande praktijken. Heilige plekken 
werden omgedoopt tot christelijke oorden, waterbronnen van krui-
sen voorzien en allerlei heidense seizoensfeesten kregen de namen 
van christelijke heiligen. Er werden kerken gebouwd en afgodsbeel-
den en heilige bossen verwoest. De oudste voorbeelden van christe-
lijke geschiedschrijving zijn de heiligenlevens. Ook het leven van 
Adelbert werd, circa drie eeuwen na zijn dood, beschreven door de 
monnik Ruopert van Mettlach. 
 

“Ook een andere keer gebeurde er iets zeer wonderbaarlijks. Zoals degenen 
die het strand weleens hebben gezien of er in de buurt wonen weten, waai-
en er bij langdurige storm vanuit zee grote massa’s zand aan op de kust. 
Deze worden door het aanhoudende geweld van de wind tot zulke grote 
hopen opgestuwd, dat ze de hoogste bergen evenaren. Op zeker moment 
nu was een dergelijke zandverplaatsing zich al te dicht tegen de kapel van 
de heilige aan gaan nestelen en toen daar toevallig de barbarenkoning 
Rorik aanlegde, beval hij zijn gehele gevolg snel de zandberg van het ge-
wijde gebouw weg te scheppen. Toen allen dit de volgende morgen wilden 
gaan doen, zagen ze dat de genoemde zandberg door de verdiensten van 
de Heiligste Adelbert verder dan een steenworp van de kapel verwijderd 
was. De stralende overvloed van hemelse goedheid laat zelfs de ongelo-
vige wereld zeer duidelijk zien, hoeveel Gods uitverkorene bij Hem gedaan 
kan krijgen!”   ruopert van mettlach

Friezen van de Oude Duinen:  
bloeiende internationale handel
Vindplaats I  Wei van Brasser  
vroege middeleeuwen 550 - 720 n.chr.

In 1999 vond boswachter Kees Zonneveld in de Wei van Brasser, een 
natuurontwikkelingsproject bij Bakkum, opvallende potscherven. 
Om de wind vrij spel te geven had men vegetatie verwijderd, bos 
gekapt en in de duinvalleien enkele diepe poelen gegraven. Een 
storm had veel zand verplaatst en opvallende pastelkleurige, dikke 
bodems en scherven van aardewerk blootgelegd. Ze bleken afkom-
stig uit een zelden aangetroffen periode, de Merovingische tijd (de 
6e tot vroege 8e eeuw): de periode na de Romeinse tijd, waarin het 
Nederlandse en Duitse kustgebied onder het bewind van Friese 
koningen stond.
Toen een grondboring een dikke akkerlaag op zo’n twee meter 
onder het maaiveld (2 m +nap) aantoonde, werd het hele terrein 
onderzocht door archeologen, waarbij ook scherven uit andere 
perioden werden gevonden. De oudste scherven stamden uit de 
midden en late ijzertijd, enkele eeuwen voor het begin van onze 
jaartelling. Dat klopt met het geologische gegeven dat toen de 
strandwalgordel op deze plek buiten de directe invloed van de zee 
was geraakt. Ook werden enkele scherven gevonden uit de eerste 
eeuwen n.Chr., onder meer de rand van een glanzend wit Romeins 
kruikje.
Het merendeel van de vondsten stamde evenwel uit een latere peri-
ode, namelijk uit de vroege middeleeuwen: tussen 550 en 720 n.Chr. 
Dat bijna alleen importkeramiek uit het Duitse Rijnland werd ge-
vonden, bewees dat de lokale bevolking in die periode handel dreef 

met verre streken. Het ontbreken van scherven van na het jaar 720 
duidt erop dat de nederzetting toen in onbruik is geraakt. Opmer-
kelijk, want er was geen bedreiging door bijvoorbeeld zeewater – 
de strandwal was op deze plek breed en bleef intact. De grondbo-
ring leverde aanvullende informatie: het bovenste deel van de 
akker bleek zeer humeus te zijn en moet nat zijn geweest. Die ver-
natting kon maar één ding betekenen: een fors loopduin, opge-
zweept door middeleeuwse stormen, had zich over de nederzetting 
heen verplaatst. In de periode voor het overstuiven wierp de nade-
rende zandmassa zijn schaduw vooruit in de vorm van een plaatse-
lijk hogere grondwaterstand. De landerijen werden onbruikbaar, 
de mensen moesten vertrekken. Aansluitend raakten de verlaten 

De waterput op de Adelbertusakker

Kees Zonneveld op de Wei van Brasser

Handgevormde Friese kookpotten, waarvan twee met typische kartelranden, 
uit de 2e en 3e eeuw, afkomstig van opgravingen op het Hoogoventerrein aan 
het begin van de jaren zestig van de 20e eeuw. De Friezen hadden een ontwik-
kelde lokale aardewerktraditie en gebruikten nauwelijks Romeinse waar. 
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boerderijresten bedolven; een proces, dat zich overal in de duinen 
talloze keren heeft afgespeeld. 
Enkele jaren later, toen een pompgebouw vlak bij de Wei van Bras-
ser werd gesloopt, werd ook daar een dikke humeuze laag gevon-
den, vol met Merovingisch aardewerk. Ook hier werd geen materi-
aal van na 720 aangetroffen. Met deze constatering vielen meerdere 
puzzelstukken op hun plaats. Om te beginnen de vondst van Mero-
vingisch aardewerk bij de aanleg van het zuidelijker gelegen Hoefij-

Arem hebben gelegen (de naam komt van hara, ofwel zandrug). In 
de middeleeuwen heette de zuidgrens van Bakkum ‘Aremerzwet’ 
(zwet betekent grenssloot). Ook leefde de naam ‘Arem’ nog lang 
voort in de boekhouding van de graven van Holland, hun leenhe-
ren en hun opvolgers. Het land aan de duinrand moest 10% belas-
ting opbrengen: de zogenaamde Aremertiende. Dit tienderecht was 
van oudsher in handen van de monniken van de Egmondse abdij, 
die het in de Tachtigjarige Oorlog verloren aan de Staten van Hol-
land. De in de Wei van Brasser gevonden resten zijn niet ouder dan 
de 8e eeuw n.Chr., terwijl Arem – opmerkelijk genoeg – eeuwen 
later nog werd genoemd. Wellicht bedekte de Wei van Brasser een 
deel van Arem dat vroeg onderstoof en heeft een ander deel van de 
nederzetting, dat meer oostwaarts lag, nog net de geschreven 
bronnen gehaald.

Friese bewoningsgebieden in de 7e en 8e eeuw en hun handelsrelaties 
met het buitenland

zermeer in de jaren zestig van de vorige eeuw. De eerdere vondst 
van akkers iets ten zuiden en ten noorden van de Wei van Brasser 
completeerde het beeld: dit hele gebied was in de 6e, 7e en 8e eeuw 
een lappendeken van akkers met boerderijen. Het was een belang-
rijk woongebied en de bewoners konden zich de luxe van potten 
van hoge kwaliteit veroorloven.
De verdwenen nederzetting is in verband te brengen met latere, 
geschreven bronnen. Ergens tussen Bakkum en Egmond moet 

Impressie van een zandstorm in het 8e-eeuwse Arem. (R.A. van Eerden)

De vindplaats Castricum-Oosterbuurt leverde onder meer stoffelijke resten op van Friese bewoners van het getijdengebied van het Oer-IJ uit de 3e eeuw. Links het 
skelet van een man van ongeveer 35 jaar oud, rechts de gezichtsreconstructie van ‘Hilde’, op basis van een eveneens op deze vindplaats aangetroffen skelet van 
een jonge vrouw. Deze mensen kenden het landschap van de Oude Duinen op hun duimpje. Ze deden aan landbouw, en ongetwijfeld ook aan jagen en verzame-
len. Voor bijvoorbeeld huwelijkscontacten reisden ze wel tot honderd kilometer ver. 

Andere bronnen over de Friezen
Over de Friezen in Noord-Holland is weinig bekend uit geschreven 
bronnen. Uit de 7e eeuw zijn twee Friese koningen bekend: Aldgisl 
en de beroemde Redbad, wellicht Aldgisls opvolger. Van beiden 
weten we niet wat hun status en machtsgebied was. Sommige histo-
rici denken dat het terpengebied in het noorden van ons land het 
kerngebied van een groot koninkrijk was. Anderen denken dat deze 
mannen informele ‘warlords’ waren, die vooral in historische tek-
sten terecht zijn gekomen vanwege hun strijd tegen de zuidelijker 
gevestigde Franken in het rivierengebied. Zo weten we dat Redbad in 
716 Karel Martel versloeg in de Slag bij Keulen. De archeologie doet 
er tot nu toe het zwijgen toe – er zijn geen relevante vindplaatsen. 
Ook andere verhalen over Friese edelen in Noord-Holland worden 
vooralsnog niet onderbouwd door archeologische vondsten.
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2.1 Friese bewoningsgebieden in de 7de en 8ste eeuw en 
hun handelsrelaties met het buitenland.
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De duinen als archeologische schatkamer
Vindplaats J  Groot Olmen, Bloemendaal 
vroege middeleeuwen  450-1050 n. chr.

Ook de vindplaats Groot Olmen bij Bloemendaal kwam bij toeval 
aan het licht bij een natuurontwikkelingsproject. Groot Olmen werd 
het grootste archeologische onderzoek ooit in de Noord-Hollandse 
duinen en niet minder dan een archeologische sensatie. In 2004, 
twee jaar nadat de terreinbeheerder, het pwn, in een groot gebied 
de vegetatie had verwijderd om verstuiving op gang te brengen, wer-
den aan het oppervlak bodemverkleuringen en grote hoeveelheden 
potscherven aangetroffen. De bodem was vóór het project niet geïn-
ventariseerd, omdat er geen archeologische bodemlagen aangetast 

leken te gaan worden. Het zand waaide echter zo snel weg – onge-
veer 60 cm in twee jaar – dat archeologische resten in rap tempo 
verloren gingen. Er moest snel worden gehandeld. In een drietal 
opgravingscampagnes trof men zeer veel grondsporen aan, waar-
onder boerderijresten, botmateriaal en gebruiksvoorwerpen, alle 
uit de vroege middeleeuwen. De vindplaats was helaas niet hele-
maal gaaf, aangetast als hij was door het recente stuiven en door de 
drinkwaterwinning in de 20e eeuw. Toch werden tal van nieuwe 
gegevens gevonden.
In het bodemarchief onder de Jonge Duinen bleken de vroege  
middeleeuwen, de mysterieuze periode van 450 tot 1000 jaar n.Chr. 
ruimschoots vertegenwoordigd. Na een periode van schaarse bewo-
ning in de 4e eeuw bloeide het kustgebied weer op: de tijd van het 

Natuurontwikkelingsproject Groot Olmen: een belangrijke archeologische 
vindplaats. De linkerfoto is een overzichtsfoto. De rechter toont paalgaten en 
een vuurplaats (vroeg-middeleeuws) vrijwel direct onder het maaiveld. 

Links: rechthoekige boerderij-plattegrond uit de zesde eeuw, herkenbaar aan 
de ingegraven planken-wanden. In de gronddam (onder fotobordje) is een 
deel van de huisvloer voor nader onderzoek gespaard. De boerderij hoort bij 
de nederzetting, die in 2007 werd opgegraven, in het duingebied Groot Ol-
men bij Bloemendaal. Onder: impressie van dezelfde nederzetting. De boer-
derij was meer dan 30 meter lang en circa 5 meter breed, met een woon- en 
een stalgedeelte. Er woonde een gezin van 4 tot 6 personen, mogelijk met 
enkele knechten. Rondom de boerderij is het duin grotendeels ontgonnen, 
met graanakkers, weiden en paden. Pal naast de boerderij ligt een natuurlijke 
drinkpoel. De bewoners van de boerderij hielden koeien, schapen en geiten 
en gebruikten ook paarden en karren. (impressie: Olav Odé)

Vanaf het jaar 800: de vorming van de Jonge Duinen
Kort na het jaar 800 erodeerde het land in de kuststrook van Holland, 
nadat gedurende 4.000 jaar aangroei had plaatsgevonden. Deze 
ommekeer maakte het reguliere boerenbestaan bij de kust praktisch 
onmogelijk. Niet alleen kwam de zee steeds dichterbij, ook joeg het 
vrijgekomen zand over het oude land, alles bedelvend wat op z’n 
weg kwam. De Jonge Duinen ontstonden en vormden het huidige 
duinlandschap.
Het onderzoek in Groot Olmen maakt duidelijk dat het archeologi-
sche bodemarchief in de kuststrook bewaard is gebleven door het 
snelle ontstaan van de Jonge Duinen. Er woei in korte tijd zoveel 
zand aan land, dat de afvoer van hemelwater in de volgewaaide val-
leien stagneerde. Er ontstonden omvangrijke zandlichamen waarin 
de grondwaterstand snel kon stijgen. Het gevolg was dat het zand 
niet dieper kon wegstuiven dan tot dit hoge peil. In Groot Olmen was 
dit peil net niet hoog genoeg om het ondergestoven cultuurland-
schap compleet te fixeren. De humeuze en daardoor vochtigere 
erven van de voormalige boerderijen werden wel gespaard. De over-
trekkende loopduinen en later de paraboolduinen lieten telkens een 
nieuwe zandlaag achter en stelden de restanten voor eeuwen veilig. 
De bijbehorende grondwaterstijging zorgde – ten minste tot aan de 
periode van drinkwaterwinning – voor optimale conserverende om-
standigheden.

Bewijs van de Friese handel in de 5e eeuw: aardewerk van de vindplaats Groot Olmen, nabij Bloemendaal. De pot rechtsvoor is een handgevormde Friese pot.  
De overige vier potten zijn geïmporteerd uit het Duitse Rijnland: ze zijn gedraaid, dunner en harder gebakken. Een radicale verandering ten opzichte van het  
aardewerk uit de Romeinse periode. Kennelijk konden de Friezen dergelijke kwaliteitsproducten uit verre streken betalen. 

Uit: Duinen en mensen Kennemerland (2009) © Uitgeverij Natuurmedia, Amsterdam Bestel dit boek op http://duinenenmensen.nl/bestellen-boekenserie-duinen-en-mensen/
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Friese koninkrijk, een machtig rijk van handelaren tussen de Noord- 
en Oostzeeregio aan de ene en het rivierengebied en het Rijnland 
aan de andere kant. Ondanks het bestaan van geschreven bronnen 
uit de 7e, 8e en 9e eeuw, werd er tot het jaar 2000 zelden of nooit 
iets gevonden. Archeologen stonden voor een raadsel.
Groot Olmen leverde twee volkomen nieuwe inzichten op. Ten eer-

ste, dat de Friese handel in Noord-Holland niet pas in de 7e eeuw op 
gang kwam maar al in de 5e eeuw, meteen na de Romeinse tijd. 
Praktisch het hele assortiment aan aardewerk in Noord-Holland 
kwam toen al uit het Rijnland. Incidentele vondsten op Texel, bij 
Uitgeest en Heemskerk leverden eerder aanwijzingen in die richting 
op. Vondsten in Schoorl aan de Burgemeester Peecklaan, in de win-

ter van 2008-2009, bevestigden deze vroege internationale handel. 
Het hoogtepunt van de Friese handel ligt overigens later, in de late 
7e, 8e en vroege 9e eeuw, tegelijk met de economische bloei van het 
terpengebied van Noord-Nederland.
Ten tweede bleek dat boerderijen in de 5e en 6e eeuw heel anders 
werden gebouwd dan in de perioden ervoor en erna: het dak rustte 

Hoefafdrukken van onder meer een rund, aangetroffen op de vindplaats Groot 
Olmen. Bodemvlak van trappelzone pal naast de stal van een boerderij uit de 
vroege middeleeuwen.

Het tekenen en couperen (verticaal doorsnijden) van paalgaten en bijbeho-
rende sporen van twee huisplattegronden uit de 8e eeuw.

vooral op zware wanden, die waren opgetrokken uit dubbele rijen 
houten planken. Voordien werd het dak gedragen door houten 
palen in het midden van de boerderij, waarbij de wanden van ge-
vlochten takken werden dichtgesmeerd met klei. Waarom deze 
nieuwe bouwwijze? Daar zal nader onderzoek een antwoord op 
moeten geven. Was er hout in overvloed, was de aanvoer van klei 
een probleem? Of voerde in deze periode van de grote volksverhui-
zingen een cultureel bepaalde vernieuwing de boventoon? Waren 
de bewoners misschien immigranten vanuit het Duits-Deense kust-
gebied met een andere bouwtraditie?

Vast staat dat westelijk Frisia, de oude kuststrook van Holland, een 
druk bewoond gebied was met uitgebreide handelscontacten.  
Dat moet de reden geweest zijn dat de kerstening van westelijk 
Nederland hier begon, in Velsen met Willibrord en in zekere zin al 
in Egmond met Adelbert. De abdij van Egmond werd niet gesticht 
in een onontgonnen wildernis, maar markeert het ontstaan van 
het christelijke Holland uit het heidense Friese koninkrijk. De ont-
wikkeling van Holland – met grootschalige veenontginningen, toe-
nemende landbouw, stadsontwikkeling en droogmakerijen – kwam 
niet uit het niets, maar bouwde voort op de verworvenheden van 
de Friezen van de Oude Duinen.

Noormannen in de duinen?
Vindplaatsen die wijzen op de aanwezigheid van de Noormannen, 
zijn er in Noord-Holland niet zoveel. Hooguit een handvol losse 
metaalvondsten, waarvan de schatvondsten van Wieringen de be-
kendste zijn. Betrouwbare gegevens over de Noormannen uit ge-
schreven 9e-eeuwse bronnen zijn er bijna niet. Wel is bekend dat in 
het midden van de 9e eeuw de Frankische koning de Deense Vikin-
gen Rorik en Godfried in Noord-Holland had aangesteld als bestuur-
ders en beschermmacht tegen andere Viking-groepen. Uit deze tijd 
kennen we in het kustgebied diverse vindplaatsen, maar daar is niets 
anders aan te zien dan dat het florerende boerennederzettingen 
waren. Dit kan komen doordat de Noormannen hier een redelijk 
goede relatie hadden met de lokale Friese bevolking (volgens som-
migen woonden er Noormannen in Egmond). Denen en Friezen 
handelden en spraken toen al vele eeuwen met elkaar. Mogelijk 
veranderde er dan ook niet veel door de aanwezigheid van de Noor-
mannen, al is een terugkeer naar het heidendom niet uitgesloten; 
berichten over afgebrande houten kerken (bijv. Egmond, Adel-
bertusakker) wijzen in die richting.
Na de Noormannentijd, rond het jaar 900, maakten kerkelijke hoog-
waardigheidsbekleders uit Utrecht en Echternach lijsten van hun 
bezit. Doel was om eigendommen die in het gewoel in andere han-
den waren overgegaan, opnieuw veilig te stellen. Deze goederenlijs-
ten zijn, na weinig gedetailleerde Romeinse teksten, de oudste 
schriftelijke bronnen over Kennemerland.

Archeologisch veldwerk: links het verzamelen van scherven, rechts het uitvoeren van een grondboring. Links: Wim Bosman, rechts: Theo Nieuwenhuizen.

Twee beelden van de vindplaats Groot Olmen: archeologie onder de Jonge 
Duinen. Boven: archeologen bestuderen cultuurlagen in een bodemprofiel 
van een volgestoven duinpan. Onder: lichtgekleurde karrensporen op het 
grensvlak van de Oude Duinen en de Jonge Duinen. De karrensporen doorkrui-
sen de onderliggende en door verstuiving afgevlakte akkerlagen op de helling 
van een oud duin. De sporen lopen over de resten van de bijbehorende boer-
derij, die op de achtergrond opgegraven wordt.

Uit: Duinen en mensen Kennemerland (2009) © Uitgeverij Natuurmedia, Amsterdam Bestel dit boek op http://duinenenmensen.nl/bestellen-boekenserie-duinen-en-mensen/
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