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WONINGBOUW

Het gebied waar u nu staat is deelplan De Linde waar 
projectontwikkelaar Timpaan start met het bouwen 
van 57 woningen. Er komen woningen voor alle 
doelgroepen zoals vrijstaande woningen, tweekappers, 
eensgezinswoningen en verandawoningen voor 
starters. In totaal realiseert Timpaan de komende 
jaren ca. 275 woningen tussen de Hoogeweg, de 
Kennemerstraatweg, de Zevenhuizerlaan en de 
Vennewatersweg. Het zeer diverse en op verschillende 
doelgroepen gerichte woningbouwprogramma wordt 
in verschillende fasen op de markt gebracht. 

Dorpse groei
Belangrijk bij het bouwen is de visie op dorpse 
stedenbouw, architectuur en openbare ruimten. Het 
gaat om een geleidelijke dorpse groei. Het doel is dat 
Zuiderloo woonbuurtjes krijgt die als vanzelfsprekend 
op de Heilooër strandwal zijn gegroeid. Bestaande 
onderdelen van het landschap, zoals greppels, 
houtwallen, meidoornhagen en bosjes blijven zoveel 
mogelijk behouden. 

In 2013 is de eerste fase in Zuiderloo opgeleverd. Het 
zijn de woningen aan de Lijsterbes en de Hazelaar en 
de appartementen aan de Boswilg en de Haagbeuk.

GEBOUWEN UIT DE VROEGE 
MIDDELEEUWEN

Archeologen hebben in 2012 vijf boerenerven met 
meer dan dertig gebouwen gevonden. De boerderijen 
waren zogenoemde ‘woonstalhuizen’, met in de ene 
helft van de boerderij het woon/werkgedeelte en in de 
andere helft de stalling voor het rundvee.
De erven komen uit de Vroege-Middeleeuwen 
(vanaf 600 tot 900 na Chr.). Er stonden boerderijen, 
graanspiekers en stallen voor het vee. 



HOUTWALLEN

In Zuiderloo zijn op meerdere plekken nog historische 
houtwallen en hagen aanwezig. Zij kwamen vroeger 
veelvuldig voor; het zijn oude perceel-scheidingen, 
die stammen uit de tijd van vóór het prikkeldraad. De 
houtwallen lopen meestal oost-west, de hagen lopen 
vooral langs de doorgaande linten, dus noord-zuid.

Het verschil tussen een houtwal en een haag is dat de  
houtwal is ontstaan door het graven van een greppel, 
waarbij de grond naast de greppel werd gelegd en 
vervolgens werd beplant. Ook door het opwerpen 
van tuinafval en snoeihout, zijn er soms aardwallen 
ontstaan, waarop dan ook weer struiken groeiden. 
Hagen daarentegen zijn gewoon struiken die op 
maaiveldniveau werden aangebracht als scheiding 
tussen percelen en als hakhout voor de boeren. Fraaie 
exemplaren (meestal meidoorn) staan nog langs de 
Hoogeweg. 

Fraai exemplaar
De houtwal die u aan de Hazelaar ziet, is nog een fraai 
exemplaar; de greppel ernaast is zelfs in moderne 
vormgeving behouden omdat hij tot op de dag van 
vandaag nog nuttig is bij de waterafvoer. De houtwallen 
zijn belangrijk voor vogels en insecten en dragen bij 
aan de mooie groene karakteristiek van Zuiderloo. 

HAMERBIJL

Bijzonder is de vondst in 2011 van een voor Nederland 
unieke stenen hamerbijl compleet met een twintig 
centimeter lange houten steel. De hamerbijl is 
gedateerd in de Late-Bronstijd (ongeveer 800 voor 
Christus). Opzienbarend is ook de ontdekking van een 
meerfasige grafheuvel, waarin sporen van menselijke 
crematieresten aangetroffen zijn. De opgravingen 
geven een compleet beeld van het cultuurlandschap 
dat de vroege bewoners van Zuiderloo tijdens de 
Bronstijd gemaakt hebben.

Aan de rand van de grafheuvel liep een veeweggetje 
waarin hoefindrukken van koeien, schapen en geiten 
zijn aangetroffen. Daar vonden archeologen ook een 
voetafdruk van een mens tussen. In het veen aan de 
zuidkant van de grafheuvel lag schuin een stenen 
hamerbijl. In Nederland is dit type bijl slechts zeer 
zelden gevonden. Het is een ‘Nackengebogene Axt’ 
(gebogen nek-bijl). Deze bijlen zijn gedateerd in de 
Late-Bronstijd.

Steensoort
Direct na de vondst hebben specialisten gekeken 
naar de steensoort en het herkomstgebied van de 
bijl bepaald. De gebruikte, donkergrijze steen blijkt 
afkomstig uit het stroomgebied van de Maas en 
de Rijn. Het gaat om verkiezeld vuursteenachtig 
gesteente. Op het bijloppervlak zijn bewerkings- en 
gebruikssporen te herkennen. Bijzonder is dat twintig 
centimeter van de houten steel nog in de bijl steekt. 
De steel is gemaakt van een tak met een doorsnede 
van twee centimeter. Het hout is bepaald als afkomstig 
van de Lijsterbes, die nu ook in Zuiderloo groeit. 
Waarschijnlijk hoort de hamerbijl bij de grafheuvel en is 
de hamerbijl later in het veeweggetje terecht gekomen.



PALENCIRKEL UIT DE BRONSTIJD

In 1500 voor Chr. hebben mensen op de oostelijke 
strandvlakte een grafmonument aangelegd. Ze hebben 
bewust een hoog gelegen plek in het landschap op 
de rand van de bewoonde wereld gekozen, namelijk 
een duintje dat boven het veen uitstak.  Op dit duintje 
hebben ze vervolgens een heuvel opgeworpen. 
Rondom de heuvel werd een dubbele palenkrans 
gebouwd. 

Rustplaats
De grafheuvel diende als laatste rustplaats voor de 
doden. Van de begravingen zijn stukjes verbrand 
menselijk bot gevonden. Hoeveel mensen er zijn 
begraven, kan niet meer worden achterhaald. De 
dubbele palenkrans werd bijna zeshonderd jaar later 
(in circa 900 voor Chr.) vervangen door een kleinere 
krans, bestaande uit enkele palen naast elkaar met een 
ingang aan de noordzijde. Ook nu weer heeft men een 
heuvel opgeworpen op de resten van de oude. 

Lijksilhouet
Tijdens de archeologische opgraving in 2011 werd 
in deze heuvel een lijksilhouet aangetroffen. Dit is 
een schaduw van het oorspronkelijke lichaam dat 
hier begraven lag. Er was nauwelijks iets van de 
dode bewaard gebleven, alleen de omtrek van het 
lichaam. Op grond van de omtrek weten we dat hij (of 
zij) met het hoofd in oostelijke lichaam op de zij lag 
begraven met opgetrokken knieën. Niet ver van de 
palenkrans werd een hamerbijl in het veen gevonden. 
Waarschijnlijk was dit een offer aan de goden of was 
de bijl mee gegeven aan een dode. In circa 100 na 
Chr. was van het graf niet veel meer zichtbaar. Het hout 
was vergaan. Het hele landschap aan de oostkant was 
overdekt geraakt met een dikke laag stuifzand.

POLLEPEL

In de buurt van de akkers en de waterkuilen kwam 
een bijzondere vondst naar boven. In een bodemloze 
mand, geplaatst in het veen, bevond zich een 
soort pollepel met haak bovenaan de steel (om 
op te hangen?). De pollepel bleek van elzenhout 
gemaakt. De vondst is zo goed bewaard dat zelfs de 
bewerkingssporen nog goed zichtbaar zijn op het hout. 
Waarschijnlijk dateert de vondst uit de Late Bronstijd 
(1100 tot 800 voor Chr). Hoe en waarom deze mand 
hier is geplaatst, blijft een raadsel.

SIKKELS

Ter hoogte van de knik van de Krommelaan zijn in de 
jaren dertig van de vorige eeuw vijf sikkels op een rij 
gevonden. Vier sikkels waren van vuursteen en één 
van brons. Een sikkel is een soort halvemaanvormige 
mes waarmee graszoden en veenplaggen werden 
gesneden. Door de bijzondere ligging naast elkaar 
denken de archeologen dat hier sprake is geweest 
van een offerritueel. Kopieën van de sikkels zijn te 
bezichtigen in de museumruimte van de Stichting 
Regionale Archeologie Baduhenna in Heiloo.



WATERPUTTEN

Ook zijn waterputten opgegraven. Het bouwhout van 
de putmantel is vaak bewaard gebleven. Dit levert 
veel informatie op over houtgebruik en over het 
timmermansvak in de Vroege Middeleeuwen. Een 
van de waterputten was gemaakt van een uitgeholde 
boomstam. Deze boomstamput is geconserveerd en 
kunt u vanaf december 2014 bewonderen in het Huis 
van Hilde, het archeologisch centrum in Castricum. 

Het hout dat u ziet liggen komt van een opgraving 
uit augustus 2014 en is afkomstig van de grootste 
waterput tot nog toe die is aangetroffen in Zuiderloo. 
Archeologen staan dan ook voor een raadsel over 
de functie van de waterput. De put ligt aan de 
rand van het vroegmiddeleeuws bewoningslint 
aan de Hoogeweg. Hier zijn in de afgelopen jaren 
talrijke sporen van boerderijen met bijgebouwen en 
waterputten opgegraven. Ze zijn allemaal uit de tijd 
tussen 500 en 900 na Chr. 

Bijzondere betekenis
De grootte van de put geeft aan dat de bewoners uit 
het dorp veel water nodig hadden voor een specifiek 
doel. Putte men hier water voor kuddes vee? Of was 
het water nodig voor een of andere ambachtelijke 
activiteit? Had deze waterput een bijzondere betekenis 
voor de toenmalige bewoners op de strandwal? Op 
een gegeven moment is de waterput  buiten gebruik 
geraakt en hebben de bewoners de put met afval 
opgevuld. Bovenin lagen botten van paard en rund en 
wat aardewerk uit de Vroege Middeleeuwen. Welke 
dierlijke resten nog meer in de waterput zijn gegooid 
en het hout van de waterput wordt nog onderzocht. 
Een dendrochronologisch onderzoek, waarbij de 
jaarringen worden gemeten en statistisch geanalyseerd, 
toont de ouderdom van de constructie aan.

BOWLING EN PARTYCENTER HEILOO 

Zin om even uit te rusten? Bowling en partycenter 
Heiloo biedt u een gratis kop koffie of thee aan.


