
Zandvoort ■ Met heerlijke temperaturen van boven de
20 graden koos een bijenzwerm gisteren voor een dagje
aan het strand. De zwerm had zich in de ochtenduren op
een stoel aan het strand van Zandvoort genesteld. De be-

woners van strandhuisjes zetten de omgeving af en belden
imker Pim Lemmers om de zwerm weg te halen. Lemmers
denkt dat het een paar duizend bijen zijn die op de stoel
zijn gaan zitten. FOTO MICHEL VAN BERGEN

Zomer Duizenden bijen dagje naar het Zandvoortse strand

Duizenden bijen dagje naar het Zandvoortse strand
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ALKMAARSCHE COURANT

Uit recent onderzoek blijkt dat de in
1517 door Grote Pier verwoeste
dwangburcht twee tot drie groter

moet zijn geweest dan werd ge-
dacht. Bovendien had de Middel-
burg iets dat bij geen enkel kasteel
in Nederland ooit werd aangetrof-
fen: een barbacane, een versterkte
voorburcht. 

Barbacanes komen bij Engelse en
Franse kastelen vrij veel voor. Dat er
nu ook een bij een kasteel in Neder-
land is gevonden kan volgens stads-
archeoloog Nancy de Jong te maken
hebben met de nauwe relaties die
Graaf Floris V onderhield met de
Engelse koning Edward I. Die

bouwde dit type dwangburchten in
zijn strijd tegen de Welshmen. Ver-
moedelijk was dit voor Floris V een
inspiratiebron. 

Floris V
Behalve de rond 1282 voltooide Mid-
delburg en Nijenburg (of Nieuw-
burg) maakte ook de in 1283 ge-
bouwde Torenburg deel uit van het
rijtje dwangburchten dat Floris V
liet bouwen om de West-Friezen
buiten Holland te houden. De Jong
sluit op basis van haar bronnenon-

derzoek niet uit dat ergens in de Ou-
dorperpolder nog een versterking
van Floris V moet zijn geweest. 

De gemeente Alkmaar is opgeto-
gen over de bevindingen van De
Jong en geofysisch onderzoeker Fer-
ry van den Oever van het bedrijf Sa-
ricon. Met grondradar, magnetome-
trie en elektro-magnetische induc-
tie werd door Van den Oever de bo-
dem van het terrein ten zuiden van
de Munnikenweg in kaart gebracht.
Er werden zo resten van bebouwing
gevonden. In combinatie met het

raadplegen van bronnen uit de veer-
tiende en vijftiende eeuw werd in
maart van dit jaar al duidelijk dat de
Middelburg veel meer moet zijn ge-
weest dan een burcht voor soldaten.
Vorige week volgde detailonder-
zoek. Dat bevestigde het vermoeden
van een veel grotere Middelburg. De
barbacane wordt bovendien ge-
noemd in ’grafelijke rekeningen’
die bewaard zijn gebleven. 

➔ Regio 6/7: Met dank aan
bureaucratie van 1445

Groot Alkmaars kasteel uniek

Alkmaar ■ Een kleine, tamelijk
onbeduidende burcht even bui-
ten Alkmaar: dat was de Middel-
burg tot nu toe in geschiedschrij-
ving. 
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