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Anna Paulowna ■ De vroegste be-
woningsgeschiedenis in Hollands
Kroon dateert voor zover bekend
rond 3.400 voor Christus. 

Het betrof kleine nederzettingen
in de Wieringermeer in de nabijheid
van grotere getijdengeulen. Op het
voormalige eiland Wieringen met
plaatsen als Den Oever, Hippolytus-
hoef en Westerland, zijn sporen van
bewoning aangetroffen die dateren
uit het IJzertijd en Romeinse tijd
(1200 voor Christus - 450 na Chris-
tus).

Rooftochten
In 1996 werden bij opgravingen op
Wieringen nabij het buurtschap
Westerklief sieraden en munten
aangetroffen, afkomstig van Vikin-
gen die rond de negende eeuw op
hun handel- en rooftochten in dit
gebied zijn geweest. Nadien, onder
meer in 1999, werden op Wieringen
opnieuw Vikingschatten ontdekt. 

Op de archeologische beleidskaart
kleurt Wieringen geel/oranje/roest-
bruin, samen met delen in het zui-
den van Hollands Kroon, het vroe-
gere Niedorp. Hoe donkerder de
kleur, hoe groter de archeologische
betekenis.

Scheepswrakken
In een flink stuk tussen Wieringen
en het zuidelijke deel van de ge-
meente kleurt de kaart grijs, ten te-
ken dat het gebied archeologisch ge-
zien van weinig waarde is. Dat is niet
verwonderlijk. In vroeger tijden be-
stond dit deel uit zee. Het verklaart
de opgegraven scheepswrakken na-
dat de Wieringermeer tussen 1927 en
1930 werd drooggelegd. Grijs kleurt
ook het gebied rondom Anna Pau-
lowna dat in 1845-1846 is ingepol-
derd.

Aan de hand van de kleuren wordt
duidelijk welke bepalingen er gel-
den om in de bodem te mogen gra-
ven. Hoe interessanter een gebied

archeologisch gezien is, hoe beperk-
ter er zonder vrijstelling een schop
in de grond mag.

Archeologisch getoetst
De beleidskaart is opgesteld onder
auspiciën van Archeologie West-
Friesland. Daarbij is voortgebor-
duurd op een beleidsdocument dat
de gemeente Hollands Kroon in 2013
heeft geproduceerd maar niet door
de gemeenteraad werd vastgesteld.

Dat is deze maand alsnog gebeurd
nadat in 2019 een motie werd aange-
nomen om het karwei alsnog af te
maken, met de nodige actualisaties
tot gevolg. Volgens archeoloog Mi-
chiel Bartels van Archeologie West-
Friesland is de beleidskaart Arche-
ologie Hollands Kroon ’preciezer,
accurater en volledig archeologisch
getoetst’ in vergelijking met het do-
cument uit 2013. 

Een jaar eerder ontstond fusiege-

meente Hollands Kroon waarbij de
plaatsen Anna Paulowna, Niedorp,
Wieringen en Wieringermeer onder
een noemer werden gebracht. De re-
gelgeving omtrent archeologie was
voor de fusie in genoemde afzonder-
lijk plaatsen verschillend, met de
totstandkoming van de beleidskaart
is alles gelijk getrokken.

Bodemverstoringen
Op de beleidskaart staat tevens ver-

meld welke gebieden zijn vrijge-
steld van archeologie. 

Hiervan is sprake als er al arche-
ologisch onderzoek is uitgevoerd of
bij bodemverstoringen in het verle-
den.

Voor de andere gebieden geldt aan
de hand van de bekende en verwach-
te archeologische waarden op welke
wijze er rekening moet worden ge-
houden met archeologie, aldus een
toelichting.

REPORTAGE Hollands Kroon heeft eindelijk een beleidskaart archeologie

Graven in de bodem, is dat
eigenlijk wel verantwoord?
Grond die overhoop
moet voor het realiseren
van een woonwijk, de
bouw van een nieuwe
boerderij of iets anders.
Kan dat zomaar? Of
moet er eerst even wor-
den gekeken of de bo-
dem mogelijk van arche-
ologische waarde is. De
beleidskaart Archeologie
van de gemeente Hol-
lands Kroon biedt uit-
komst. In een oogopslag
wordt helder of bij ruim-
telijke ontwikkelingen
rekening moet worden
gehouden met archeolo-
gie.
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•i
99 terreinen
In Hollands Kroon staan 99
terreinen, zoals historische
dorpskernen, op de Archeologi-
sche Monumentenkaart. Daar-
naast bevinden zich drie terpen
op de rijksmonumentenlijst,
twee daarvan zijn gelegen in
Barsingerhorn en een in Ha-
ringhuizen.


