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Hans van Weenen: Het Oer-IJ
gebied zit vol geheimen
Wat heeft hij met het Oer-IJ ?

,Het begint met mooie jeugdherinneringen. Als kind heb ik hier veel in de weilanden
gespeeld. Een zorgeloze tijd. Slootje springen. Vissen en in het gras liggen luisteren naar een
leeuwerik, en de lucht afspeuren om de vogel te kunnen spotten. Later, ik moet ongeveer 18
jaar zijn geweest, vond ik in de bouwputten bij de dorpsuitbreiding scherven van aardewerk.
Daarmee is de interesse voor de archeologie begonnen. Reuze spannend allemaal. Ik wilde
weten van wanneer het was, waar het voor werd gebruikt en wie hier toen woonde. Ik heb
daar wel tot in het donker koortsachtig in het zand liggen wroeten.’
,Toen ik me meer in de lokale geschiedenis ben gaan verdiepen, is het me pas duidelijk
geworden hoe bijzonder deze regio eigenlijk is. Door de aanwezigheid van het Oer-IJ, de
meest noordelijke aftakking van de Rijn die bij Castricum in Zee uitmondde, ontstond al voor
de jaartelling een gebied waar mensen goed konden wonen. Op de oevers van dit
krekenlandschap moet het in de prehistorie al een drukte van belang zijn geweest.’

, Tussen Uitgeest en Castricum bevond zich vroeger een kasteel waar in de 15e eeuw ene
Willem van Croonenburg woonde. In de buurt staat nu nog een oude boerderij met die
naam, van de burcht is niets meer te zien. Er zijn nog wel oude gravures met afbeeldingen
van de ruïne er op. Er is inmiddels veel onderzoek gedaan, het gebied is beschermd
aardkundig monument. De grond zit daar nog vol geheimen. Daar ben ik naar op zoek.
Inmiddels ben ik me gaan specialiseren in de vroege middeleeuwen ’
Wat is er nog te zien van Kasteel Croonenburg ?
, Met luchtfotografie zijn de contouren van de gebouwen zichtbaar geworden. Het landschap
vertoont nog hoogteverschillen waaruit dingen zijn af te leiden. Op het gebied van
onderzoek is steeds meer mogelijk. Je kunt met zogenaamd non-destructieve methodes veel
bereiken en zaken zichtbaar maken zonder dat er één schep de grond in hoeft. Dat belooft
wat voor de toekomst. Er is meer tijd en geduld nodig om antwoord op vragen te kunnen
geven.’
Hoe moeten we hier mee omgaan ?
, Het kasteelplaats Croonenburg is gelukkig beschermd. Veel gemeenten zijn zich
onvoldoende bewust hoe belangrijk informatie uit archeologisch onderzoek kan zijn. We
kunnen zeker in een tijd die gericht is op duurzaamheid en klimaatbestendig beleid nog veel
lessen trekken uit het verleden. De Stichting Oer-IJ vraagt daar aandacht voor. Onze oudvoorzitter en oud-burgemeester van Castricum Aaltje Emmes-Knol heeft me wel eens gezegd
dat er na elke verkiezing de nieuwe leden in de gemeenteraad weer moet herinneren aan de
kwetsbaarheid en waarde van dit buitengebied. Een verkeerde beslissing is snel genomen.
Ze heeft gelijk. ‘
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