regeringsperiodes van Severus Alexander, Gordianus III,
De Philippi, Trajanus Decius, Trebonianus Gallus, Valerianus I, Gallienus, Valerianus II Caesar en Postumus. Het
gaat dus om munten uit de periode 221 tot en met 268
na Christus.
In de daarop volgende jaren werden opzienbarende archeologische vondsten gedaan van bewoning in de 1e tot
4e eeuw na Christus. Zo werd hier ‘inheems’ Westfries
aardewerk aangetroffen, maar ook Romeins import aardewerk, Romeinse munten van o.a. Hadrianus, Septimius
Severus en Clodius Albinus, bronzen en zilveren voor-

Van Schagen naar
Haringhuizen
De Haringhuizerroute voert, deels over onverharde paden, door de open zuidoostkant van de stad
Schagen naar het sfeervolle lintdorpje Haringhuizen met zijn 15e-eeuwse Willibrorduskerk. Zeer

V

de moeite waard voor een avontuurlijke winterwandeling!

anaf het start- en eindpunt bij het
treinstation in Schagen, waar twee
monumentale Hollandse iepen uit
1890/1900 het straatbeeld sieren, kan
de wandeling op twee manieren worden gemaakt, want de route is in twee
richtingen gemarkeerd met groene pijlen.

Geheimen in de grond
De route gaat om bedrijventerrein Witte Paal heen, vernoemd naar de grenspaal van het buurtschap Grotewal.
Het buurtschap is ontstaan op een grote aanlegoever langs
het veenriviertje ‘de Leets’, een watergang die nog steeds
bestaat. In de buurt van Grotewal werd in 1993 bij toeval een grote schat aan zilveren munten gevonden uit de

werpen en zelfs een gouden Romeinse ring! Mogelijk
heeft dit te maken met een legionair die geld en sieraden
heeft meegenomen toen hij zich hier vestigde in de periode van het Imperium Galliarum.
Ook zijn kuilen aangetroffen, waarvan de ligging overeenkomt met bepaalde sterrenbeelden. Mogelijk hadden
zij de functie van een kalender. In de grond zijn soms
meer geheimen verborgen dan je als wandelaar vermoedt!
Haringhuizen
Het dorp is in de 13e eeuw gebouwd op een natuurlijke
terp (de huidige Dorpsstraat) in het toenmalige waddengebied. Van de Willibrorduskerk is de eerste steen gelegd
in 1325, maar na het verzakken is de kerk in de 15e eeuw
opnieuw opgebouwd. In de 19e eeuw is de noordbeuk
afgebroken en werd de kerktoren verlaagd.
Trambaan
Er zijn plannen om de route nog leuker te maken. Met
Provincie Noord-Holland wordt gesproken over openstelling van de voormalige trambaan tussen Schagen en
het buurtschap Tin. Samen met professionele routemakers werkt Recreatie Noord-Holland daaraan, als onderdeel van een project ter verbetering en uitbreiding van
het wandelnetwerk in de Kop van Noord-Holland. Dat
project is mogelijk dankzij de medewerking van uiteenlopende terreinbeheerders, in opdracht van de gemeenten
Schagen, Hollands Kroon en Den Helder en gesubsidieerd door Provincie Noord-Holland.

Scan deze QR-code met een smartphone of tablet
Kijk voor meer routes in Noord-Holland op
www.wandelnetwerknoordholland.nl

