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Nieuwsbrief nr. 3 van de publieksopgraving Zanderij 2018 

 

Beste vrijwilliger van de publieksopgraving Zanderij 2018, 

 

De eerste vier hotspots voor de uitwerking van de opgraving, en dan met name het 

beschrijven van de vondsten, waren een groot succes. Meer dan 100 mensen hebben 

meegedaan of bezochten deze vier woensdagmiddagen.  

 

Hier een paar indrukken van de hotspots: 

 

   
 

Menno Dijkstra geeft uitleg over aardewerk.    Vondsten worden bekeken en bediscussieerd. 

 

 En er waren ook erg grote botten van het vee uit de nederzetting. 

 

 



 

We gaan door met deze activiteiten; de volgende hotspot is op woensdagmiddag 21 augustus 

van 12.00-16.00 uur weer in het Gemeentehuis van Katwijk en dan gaan we aan de slag met 

de metaalvondsten. 

 

De metaalvondsten zijn gevonden door een aantal AWN-leden met hun metaaldetectoren. We 

onderscheiden metaalvondsten uit het vlak, die ook aan een bepaald spoor gekoppeld kunnen 

worden. Die zijn belangrijk omdat het vondsten zijn die in situ gevonden werden. Dit zijn er 

ruim 80. Daarnaast is er heel veel metaal gevonden op de stort. Het merendeel zal van latere 

tijd dateren en het zal moeilijk zijn om dat allemaal precies uit te zoeken. Maar dat gaan we 

wel proberen. 

 

 
 

Aan de slag met metaalvondsten Vondsten voorlopig toegeschreven aan de Merovingische 

      periode  

 

Inmiddels wordt er stevig doorgewerkt aan de analyse van de boerderijplattegronden. We 

hebben ruim 900 sporen bestudeerd aan de hand van de foto’s en de coupetekeningen. Dit 

heeft voorlopig erin geresulteerd dat de interpretatie van huis 1 en huis 5 veranderd is. Huis 5 

is waarschijnlijk een schuur geweest en huis 1 bestaat uit twee woongedeelten. Daarnaast 

hebben we een aantal spiekers kunnen ontdekken. Dat zijn opslagplaatsen voor granen en ze 

hebben kleine afmetingen: 2x3 meter. We gaan door met de analyse van de vele sporen. 

We hebben 15 houtmonsters ingestuurd voor dendrochronologische datering. Helaas is de 

wachttijd lang en moeten we geduld hebben tot het najaar. 

We hopen jullie te ontmoeten bij de volgende hotspot op woensdag 21 augustus van 12.00-

16.00 uur. 
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