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Akkoord voor kleine bouwplannen Akersloot
Van onze verslaggever
Akersloot ✱ Twee kleine nieuwbouwplannen in Akersloot mogen
worden uitgevoerd. De gemeenteraad van Castricum heeft zijn goedkeuring gegeven voor de bouw van
twee woningen aan de Sluisweg en
een woning aan Klein Dorregeest.
Aan de Sluisweg 7 en 7A (op de hoek
van de Startingerweg) mogen twee

woningen worden gebouwd. Op het
perceel staat een vierkante bollenschuur die is aangemerkt als gemeentelijk monument. Hij blijft
staan; er wordt een woning met atelier van gemaakt.
Twee gebouwen die als stalling en
berging in gebruik zijn, mogen worden gesloopt. Daarvoor in de plaats
komen een woning en een bijgebouw. Op het perceel komen tien

parkeerplaatsen, waarvan vijf ten
behoeve van het atelier.
De grond aan de Klein Dorregeest
ligt vlak bij motel Van der Valk en is
ook eigendom van Van der Valk.
Eerst waren er bouwplannen aan de
Geesterweg, waar een stolpboerderij
heeft gestaan, die is gesloopt. De
bouwgrond daar ligt vlak aan die
drukke weg en dat zou problemen
met het in- en uitrijden opleveren.

Bovendien ligt de grond dicht bij de
A9, met alle overlast van dien. De gemeente vindt ook dat bebouwing
beter past aan de Klein Dorregeest
in plaats van op de open vlakte bij de
Geesterweg. Het stuk grond aan de
Klein Dorregeest is nu deels volkstuin en deels ongebruikt. Er komt
een woning. Aan de Geesterweg
mag een schuur worden gebouwd
voor vee en opslag.

Boerderij van 5000 jaar

Populieren weg
in Heiloo

Paalgaten vertellen verhaal bij opgraving resten uit bronstijd in Heiloo
Henk-Jan den Ouden
h.den.ouden@hdcmedia.nl

Heiloo ✱ De paalputten die donderdag aangetroffen zijn op een stuk
bouwgrond in Heiloo zijn zeer
waarschijnlijk de overblijfselen van
een boerderij uit de oude bronstijd
of zelfs het neolithicum (de oude
steentijd). Dat zei archeoloog Jan de
Koning gisteren. Dat betekent dat
de boerderij zo’n 5000 jaar oud is.
,,Dat is opmerkelijk oud voor deze
omgeving’’, aldus De Koning. ,,Het
zijn de pioniers van de strandwal geweest, de eerste tekenen van vaste
bewoning. Het verklaart ook waarom we geen aardewerk hebben gevonden, dat was er niet in die tijd.
Het verklaart ook, waarom de boerderij een beetje aan de rand van de
strandwal staat. In die tijd was dat
nog een veilige plek.’’ Later rukte de
zee op en verhuisden de ’pioniers’
naar een hogere plek midden op de
wal. De wat nattere plekken aan de
randen van de strandwal werden
toen gebruikt als akker. Daarvan
zijn donderdag al sporen aangetroffen. Deze akkers hebben daar ongeveer 3500 jaar geleden gelegen.
De boerderij annex woonhuis was
een meter of tien lang en een meter
of vijf breed. Hij is dubbelscheeps
gebouwd, wat de archeologen deduceren uit het feit dat er drie rijen palen zijn. Er zijn nog wat paalgaten
gevonden die niet in het patroon
passen. ,,Waarschijnlijk afkomstig
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Akersloot

Heiloo ✱ De gemeente Heiloo
begint maandag met het verwijderen van vijftien populieren
aan Kleijn Barlaken tussen de
Hasebroekweg en de Laan van
Zeeman. In 2014 worden ook de
populieren aan Kleijn Barlaken
tussen de Dokterslaan en de
Hasebroekweg weggehaald.
De populieren sneuvelen omdat
bij harde wind grote takken uit
de bomen vallen. De takken van
oude populieren zijn erg bros en
zijn daarom gevoelig voor takbreuk. Ook zijn enkele bomen
aangetast door zwammen. De
gemeente wil met het weghalen
van de bomen gevaarlijke situaties voorkomen.
In het voorjaar worden achttien
nieuwe bomen teruggeplant.
Dat worden dan wel andere
boomsoorten, zoals zilverlinden, papierberken en Indiase
paardenkastanjes. De bewoners
van Kleijn Barlaken zijn per
brief geïnformeerd.

Wandeling in
Heilooër Bos
Archeoloog Jan de Koning met een duizenden jaren oud ’schrabbertje’, een steentje met scherpe tandjes dat werd geFOTO JJ FOTO/JAN JONG
bruikt om voorwerpen te schrapen en te snijden.

van een aanbouw of een binnengebouwtje’’, aldus De Koning.
In de buurt van de boerderij zijn nog
een paar grote donkere cirkels te
ontwaren met een diameter van ongeveer een meter. De Koning vermoedt dat dat oude watergaten zijn,

waarmee het vee werd gedrenkt en
die wellicht ook dienden als watervoorziening voor de bewoners.
De boerderij is gebouwd naast een
oud stroomgat, waar het water dus
een inham maakte in de strandwal.
Er zijn niet veel voorwerpen gevon-

den, maar dat is normaal voor vindplekken die zo oud zijn. ,,We hebben nog een mooi schrabbertje gevonden’’, vertelt De Koning. ,,Maar
veel meer lag er niet.’’
Foto’s van de opgravingen staan ook
op www.vanhollant.nl.

TG Lining wint prijs
Ondernemend Heiloo

advertentie

1e & 2e Kerstdag
& 27 december

OPEN!

Heiloo TG Lining is de winnaar van
de Ondernemingsprijs van Ondernemend Heiloo. IJssalon Di Fiorentina is gekozen tot de innovatieve
jonge onderneming van Heiloo.
Wethouder Fred Dellemijn maakte
de prijswinnaars gisteravond bekend in Brasserie In ’t Groen.
TG Lining ontwikkelt en produceert fysieke routeleidingsproduc-

ten voor slechtzienden en blinden,
om zelfstandige deelname in de
maatschappij te bevorderen.
IJssalon Di Fiorentina kreeg de innovatieprijs voor de kwaliteit van
het ijs, de presentatie en de gemotiveerde bediening, aldus de jury.
De winnaars werden beloond met
een bronzen beeld van de Heilooër
kunstenaar Ditta Engel.
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Vroegboek-korting: 25% op je gehele boeking!

www.debazaar.nl

Boek vóór 20 december en ontvang van 18 april t/m 30 september 2014
25% korting op je gehele boeking. Geldig voor Terschelling en Vlieland.
Kijk voor de voorwaarden en boek direct op rederij-doeksen.nl

Gezelligheid op
zondag
Heiloo ✱ ’t Trefpunt is morgen
weer geopend voor het Zondagmiddag Café. Vanaf 13.30 uur
kan men hier terecht voor biljart, een krantje lezen, een gesprek of een kopje koffie. Mensen die alleen komen worden
verwelkomd door een gastdame
of -heer. Entree bedraagt 2 euro
en met ServicePas 1 euro. Info:
www.welzijnheiloo.nl.
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Heiloo ✱ Twee gidsen van IVN
nemen liefhebbers morgen mee
langs de randen van het Heilooër Bos. Het wordt een flinke
ronde met de klok mee, die
voert door onder meer landgoed
Nijenburg en langs een kerkhof.
Om 10 uur verzamelt de club
zich bij de Kattenberg. De tocht
duurt twee uur, maar er wordt
stevig doorgestapt. Een donatie
van ongeveer € 2,50 wordt op
prijs gesteld. Aanmelden hoeft
niet. Voor inlichtingen:
072 532 51 10.

