
Lange tijd stond vast: toen de Ro-
meinen hun forten stichtten in
Velsen, stond het Oer-IJ nog in
verbinding met zee. Juist om die
reden bleven de Romeinen hier
zitten; met hun schepen konden ze
de Noordzee op en zo de kust
beheersen. Wat moesten ze hier
anders?
Inmiddels is de verzanding voer
voor discussie. Archeologen zien
aanwijzingen dat het dichtgroeien
van de duinenrij bij Castricum,
waar het Oer-IJ in zee uitmondde,
al eeuwen eerder is begonnen.
Misschien was de zee allang niet
meer bereikbaar toen de Romeinen
over het ’Flevummeer’ vanuit het
zuiden kwamen aanzetten.

Voor Arjen Bosman, dé kenner op
het gebied van de Romeinse aan-
wezigheid in Velsen, is er echter
geen twijfel. De Romeinen waren
hier vanwege de toegang tot de
zee. ,,Best mogelijk dat de mon-
ding grotendeels verzand was op
het moment dat de Romeinen in
deze streek arriveerden. Maar er
waren nog kreken en wellicht een
klein stroompje richting zee. De
schepen van de Romeinen waren
niet groot, zo’n twintig meter met
aan boord een man of twintig; ze
waren in staat die schepen over een
zandplaat naar zee te tillen. Vikin-
gen deden dat ook. Als die dat
konden, dan konden de Romeinen
dat zeker. Ze waren technologisch
zeer vergevorderd.’’

Chauken
De Romeinse forten, nu aangeduid
als Velsen I en Velsen II, waren een
noordelijke voorpost. Bosman:
,,Mijn theorie is dat ze een indirec-
te rol speelden bij de verovering
van Groot-Brittannië die de Romei-
nen al een tijd lang aan het voorbe-

reiden waren. De overtocht stond
gepland in het Kanaal. De Romei-
nen wilden hun vloot beschermen
tegen de Chauken, een Germaanse
stam uit Noord-Duitsland, die
bekend stond om zijn piraterij.
Ook de Noordzee maakten ze on-
veilig. Door met schepen in deze
streken te patrouilleren hielden de
Romeinen de Chauken op afstand
van hun troepen in Noord-Frank-
rijk.’’
Maar er waren meer redenen waar-
om de Romeinen kozen voor Vel-
sen. Het Oer-IJ-gebied was relatief
dichtbevolkt. Hier konden de Ro-
meinen handel drijven met de
plaatselijke bevolking en belasting
(tribuut) opleggen. ,,Hun troepen
moesten immers bevoorraad wor-
den. In een leeg gebied wordt dat
lastig.’’
Een derde, niet onbelangrijke
reden was de aanwezigheid van
een offerplaats. ,,Waar nu Velser-
broek ligt, hadden de Friezen hun
offerplaats, een belangrijke reli-
gieuze plek. De Romeinen konden
daadwerkelijk hun macht laten

gelden door die plaats te controle-
ren. Zo gingen ze in Gallië ook te
werk. Ik ben er van overtuigd dat
hun locatiekeuze te maken heeft
met die offerplaats.’’

Terugtrekken
De Romeinse aanwezigheid in
Velsen duurde niet lang. Het eerste
kamp (ter hoogte van de Wijker-
tunnel) ontruimden ze na een
aanval van de Friezen. Nummer
twee (bij de Velsertunnel) verlieten
ze rond het jaar 50, om zich terug
te trekken tot de Oude Rijn bij
Katwijk. Bosman: ,,Het is zeer wel
mogelijk dat het steeds verder
dichtslibben van het Oer-IJ bij die
keuze een rol heeft gespeeld. Maar
honderd procent zeker weten doen
we het niet.’’
Over de aanwezigheid van de Romei-
nen schreef Arjen Bosman een boek,
dat in maart is verschenen: ’Rome aan
de Noordzee, burgers en barbaren te
Velsen’. Uitgeverij Sidestone Press;
24,95 euro.

Koen van Eijk

Zee van belang voor Romeinen
Sporen van
het Oer-IJ

Het Oer-IJ, een noordelijke
vertakking van de Rijn,
meanderde vroeger door
de regio en mondde bij
Castricum uit in zee. Deze
krant gaat op zoek naar
sporen van het Oer-IJ in
het landschap.

Arjen Bosman bij de Wijkertunnel. Daar stond ooit het eerste Romeinse fort. FOTO KOEN VAN EIJK

Velsen-Zuid ✱ Wanneer de mon-
ding van het Oer-IJ exact is dicht-
geslibd, blijft de wetenschappelijke
gemoederen bezig houden. Het
nieuwste inzicht: al 200 voor
Christus is de toegang tot de
Noordzee verzand. Hetgeen de
vraag opwerpt: wat kwamen die
Romeinen hier dan doen 15 na
Christus?

De operatie gaat een maand duren
en er is mogelijkheid om ook nog in
oktober te controleren. De contro-
leurs krijgen gegevens van de ge-

meente en gaan vervolgens in de
wijk poolshoogte nemen. Het kan
dus zijn dat er deze maand iemand
aanbelt met de vraag of er één of
meer honden in de woning zijn. De
controleurs kunnen zich legitime-
ren.
Melding maken van uw hondenbe-
zit kan via heemskerk.nl/digid of
via een aangiftebiljet dat verkrijg-
baar is bij het bureau financieel ad-
ministratieve zaken. Dat is af te ha-

len, maar kan ook worden opge-
stuurd. Bij online aangifte moet er
worden ingelogd met DigiD.
Bij de controle door de hondencon-
troleurs is het niet nodig dat er men-
sen thuis zijn. De controleurs ma-
ken een inschatting of er wellicht
honden aanwezig zijn in huis. Als
het vermoeden bestaat dat er een of
meer honden zijn, dan zal de con-
troleur een aangifteformulier ach-
terlaten.ARCHIEFFOTO ANP

Heemskerk controleert hondenbelasting
Van onze verslaggever

Heemskerk ✱ De gemeente Heems-
kerk laat deze maand een honden-
controle uitvoeren door het particu-
liere bedrijf HollandRuiter. Het
doel is tot een goede uitvoering van
de hondenbelasting te komen.
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