Wim Bosman
De bewoningsgeschiedenis van \X/est-Nederlandligt voor een groot deel verborgen

onder het zand van de Jonge Duinen. Bodemvondsten, sporen en de bijbehorende
aardlagen zijn vaak nog de enige getuigen van bewoners en gebeurtenissen uit de Mid
deleeuwen, Romeinse Tijd en Prehistorie. In de duinen van Zuid-Kennemerland zijn zil
echter nog steeds uitzonderlijk schaars. De belangrijkste oorzaak is de verhoudingsgewijze goed beschermde status als nationaal park. Recente archeologische informatie
over het duingebied is dan ook bijna uitsluitend afkomstig van civieltechnische bodemingrepen in de directe omgeving. In het nationaal park sluiten natuurbehoud en
archeologische monumentenzorg naadloos op elkaar aan. Althans, tot voor kort.
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onkere humeuze akkerlaag met opvallende spitporen een natuurlijke, met veen gevulde kleine
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e achtereenvolgens bedekkende stuifzandlagen
et toeliet, werd gepoogd om met behulp van de
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wemaatstokken - salons - zijn twee meter lang.
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ontstane overdruk resulteerde onder ver-

wordt plaatselijk het stuifproces weer op

plaatsing van het onderliggende, ietwat

oppervlakte van de Jonge Duinen plaats-

zwaardere brakke tot zoute water in 66n
grote zoetwaterlens. Het bijbehorende stij-

bovenlaag wordt verruiming voorkomen en

gang gebracht. Omdat deze ingreep aan de
vindt. op vele meters boven NAP, en
bovendien samenvalt met het stijgen van
de grondwaterspiegel, werd de kans op
aantasting van relevante archeologische

lootgelegd. Twee met stuifzand gevulde karrenspo-

gen van hetfreatisch vlak beperktede kans
op erosie en zorgde voor consolidatietot
dat begroeiing die taak overnam of onder-

rn, met er tussenin tot in detail bewaard gebleven

steunde. Dit opbellen van de grondwater-
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waardevolle cultuurlagen te hebben bloot-
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depotruimte in het bodemarchief. terwijl de
hogere grondwaterstand de bewaarplaats

schap in zijn laatste stadium. De typochro-

eheel boven: Fragmenten van een middeleeuws

ndschap zijn in de winter van 2005 door de wind

idrukken van beslagen paardenhoeven, strekken
ch van midden rechts naar linksonder. Tot aan de
lon en parallel daaraan, zijn de ploegvoren zichtaar van het bijbehorende 'dooie akkertje'
uderdom vermoedelijk 7e eeuw na Chr.
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waarden kleingeacht. Inmiddels blijkt de

gelegd. De contouren worden nu zichtbaar

nologie van de aangetroKen aardewerkfrag-

inenten bewijst gebruik en bewoning vanaf
het midden van de 7de eeuw na Christus.

Het is de tijd van de Merovingische vorsten.
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die behalve het rivierengebied (Dorestad en

Utrecht) ook het West-Nederlandse kustgebied, als kern van de Friesehandelsnatie,
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wilden inlijven in het Frankische Rijk. Een

aantal vondstlocaties is in gebruik geweest
tot in het eerste kwartvan de achtste eeuw,
de periode van de definitieve kerstening van
Kennemerland. Sommige vondstlocaties
bewijzen menselijke activiteit die doorloopt
tot in de Karolingische periode, dus na 75o
na Christusl een enkele vindplaats tot zelfs

na goo. Op dat momentdedenzich bil de
enkele kilometers verderop gelegen kust de
eerste tekenen voor die de komst van de

jonge Duinen aankondigden.
Nader onderzoek dient uit te wijzen hoe
grondsporen als kuilen en greppels, de

vondsten(aardewerk- en bot6ragmenten),
en de eveneens aangetroKen ploeg- en karrensporen zich in chronologisch en ruimte-

lijkverband verhouden. Intussen wordt
naarstig gezocht naar wegen om natuuront-

wikkelingen cultuurbehoud in harmonie tot
hun recht te laten komen. Voortschrijdende
erosie doet intussen gestaag de letterlijk
unieke overblijfselen teloorgaan. De grote
kwetsbaarheid baart even grote zorgen
Alleen al betreding van de vindplaatsen is
zeer verstorend. Het veroorzaakt onherstelbare schade
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Het begrip cultuurlandschap is niet het eerste waaraan wordt gedacht wanneer het de

jonge Duinen betreft. Het huidige beleid
van natuurontwikkeling is echter kenmer-

kend voor onze actuele cultuur. Het is een
fraai voorbeeld van hoe natuur en cultuur
bijna onopgemerkt samengaan.

Het onbe-

doeld aan het daglichttreden van voormalige cultuurlandschappen
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laat zien hoe het

Nationaal Park Zuid-Kennemerland op
beide terreinen een ware schatkamer is.
Wim Bosmar} is gemeentearcheoloog pari de
gemeer7te Ve/sen
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