Stap 1500 jaar terug in de tijd en ga mee op zoek naar de vroege bewoners van
Katwijk
Weet u hoeveel mensen er woonden in het gebied van de Zanderij in Katwijk in de jaren 500-900 na Chr.?
Uit het vele archeologisch onderzoek weten we dat er minimaal 40 erven zijn geweest met evenveel boerderijen.
Die stonden er niet allemaal tegelijkertijd maar toch kunnen we spreken van een aardig dorp.
Nu is de Zanderij bijna volgebouwd maar er is nog een open plek waarvan we weten dat daar ook nog de resten
van zo’n boerderij in de grond moeten zitten. Het mooie is nu dat zowel de projectontwikkelaar Campri als de
gemeente Katwijk toestemming hebben gegeven aan de AWN-afdeling Rijnstreek om deze wellicht laatste
boerderij op te graven. De AWN is de landelijke vereniging voor vrijwilligers in de archeologie en de afdeling
Rijnstreek is de lokale vereniging van de regio waarin ook Katwijk valt.

Wie wil er meedoen aan deze archeologische opgraving?
Ja u leest het goed. We willen iedereen die interesse heeft in de archeologie de mogelijkheid bieden om mee te
doen met deze opgraving. Heeft u het nog nooit gedaan, meewerken aan de opgraving? Helemaal niet erg; er zijn
genoeg AWN’ers die u graag helpen bij de graafactiviteiten en we gaan er van uit dat u ook nog wat wilt leren.
Jong en oud, iedereen is welkom. U hoeft ook niets mee te nemen; wij zorgen dat er voldoende middelen voor
een opgraving aanwezig zijn. Er moet veel gebeuren bij zo’n opgraving. Sporen blootleggen, het zorgvuldig
inmeten van grondsporen en die natuurlijk fotograferen.

(Foto’s Frans Nieuwenhout )
Vondsten wassen, drogen en zorgvuldig registreren. En heel veel schaven van het opgravingsvlak.

Wanneer gaat dit gebeuren?
De publieke opgraving begint op maandag 24september en duurt tot vrijdag 19 oktober. We werken van dinsdag
tot en met zaterdag, van 10.00 uur tot 16.00 uur. En natuurlijk is er een lunch. Voor de boterham moet u zelf
zorgen, koffie, thee en fris staan voor u klaar. Om een goede organisatie van de opgraving te garanderen moet u
van te voren inschrijven en aangeven op welke dag(en) u mee zou willen graven.

Aanmelden voor de opgraving
U heeft de keus om aan te geven dat u een hele dag, of alleen een dagdeel.
U kunt zich aanmelden door een E-mail te versturen naar de AWN-afdeling Rijnstree:
awnrijnstreek@yahoo.com
Er kunnen niet meer dan 6 vrijwilligers uit Katwijk en omgeving meedoen per dagdeel. Wie zich als eerste
aanmeldt voor een bepaalde dag kan meedoen: is het vol dan bieden wij u een andere dag aan waar dan nog
plaats is.

En het kan soms erg druk zijn bij een publieke opgraving.
Dat maximum van 6 personen moeten we instellen omdat deze opgraving ook aan de wetenschappelijke eisen
moet voldoen. Het gaat er tenslotte om een stuk kostbaar erfgoed goed te documenteren.

En we doen nog meer!!
Natuurlijk wilt u meer weten over deze periode van de Katwijkse geschiedenis, de periode die begint na het
vertrek van de Romeinen uit onze regio en die vroeger de donkere vroege middeleeuwen werd genoemd. Maar
opgravingen hebben laten zien dat de monding van de Oude Rijn een plek was waar veel boerderijen stonden,
glas, metaal, leer werden bewerkt en handel werd gedreven. Er zijn historici die spreken van een klein
koninkrijkje gezien de kostbare grafvondsten. Om u een betere kijk te geven op deze periode wordt er op de
woensdagavonden een drietal lezingen gegeven in het museum van Katwijk. De aankondiging kunt u lezen in de
plaatselijke krant of kunt u vinden op de speciale website voor deze opgraving www.katwijkzanderij.nl
De toegang voor deze lezingencyclus is gratis.

Reconstructie erf en boerderij uit ca. 700 na Chr.
Wij hopen u te mogen begroeten op deze publieke opgraving.
Deze opgraving wordt mede mogelijk gemaakt door:

