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Onlangs is in Castricum het Huis van Hilde officieel geopend door de gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland. 
Dit archeologisch centrum is gebouwd tussen station en duinrand als onderdeel van een toeristische route naar de 
duinen, op de plek waar tweeduizend jaar geleden de rivier ‘het Oer IJ’ uitmondde in zee.

Het Europese verdrag van Malta verplicht eenieder die de grond roert om archeologisch onderzoek te doen. Dit 
levert veel nieuw materiaal op dat onder goede condities bewaard moet worden voor volgende generaties. Per 
provincie wordt het gevonden materiaal in depots bewaard. Het verdrag geeft ook aan dat dit materiaal publiek 
toegankelijk moet worden gemaakt. De Provincie Noord Holland is de eerste die op een voorbeeldige manier 
invulling geeft aan deze taak. Het gebouw is niet alleen een depot, maar ook een museum waarin de mooiste 
vondsten worden tentoongesteld.

De smalle strook tussen het intercitystation Castricum en de duinen was tot voor kort een rommelig restgebied, 
dat nu met de komst van het Huis van Hilde een metamorfose ondergaat. ‘Ontwerpen met landschap’ is hier het 
uitgangspunt. Als referentie hebben wij het ‘nollenlandschap’ gehanteerd, een duinlandschap dat ouder is dan 
de huidige stuifzandduinen en nog in de omgeving gevonden kan worden.  Het zaaigoed is afgestemd op de daar 
aanwezige plantensoorten.

Om het opgegraven archeologisch materiaal goed te bewaren moeten de depotruimtes voldoen aan zeer hoge 
klimaateisen, zoals een zeer constante temperatuur en relatieve vochtigheid. Wij hebben ervoor gekozen dit 
klimaat zo natuurlijk en passief mogelijk te realiseren door een meter zand op het depot te leggen, oftewel: het 
oude nollenlandschap wordt over het depot heengetrokken. Over dit landschap loopt een route naar de duinen. 
Door deze ingreep is het binnenklimaat zo stabiel dat de installaties alleen nog nodig zijn om de verstoringen van 
mens en verlichting weg te nemen.
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De centrale tentoonstellingsruimte is ook onder de grond. De koepelvorm van het dak binnen toont zich buiten in 
het daklandschap als een grafheuvel. 
De gekozen aanpak is niet alleen duurzaam, maar ook symbolisch: de beste manier om het kwetsbare 
archeologische materiaal te bewaren is immers onder de grond.

Het publieksgedeelte opent zich vanuit dit landschap naar het nieuwe stationsplein, dat deze zomer wordt 
aangelegd. Op de verdieping bevinden zich aan de ene kant de kantoren van het depot en aan de publiekszijde het 
café-restaurant, met terras dat grenst aan het nollenlandschap.  
Om deze verdieping rondom van glas te kunnen voorzien is er overheen een los dak geplaatst van in totaal 
90 meter lang als bescherming tegen de zon. Inspiratie voor de dakvorm is gevonden in het oertype van het 
woonstalhuis, dat eeuwenlang in Noord-Holland voorkwam. De licht gebogen constructie is afgewerkt met roestige 
stalen beplating, een moderne vertaling van de rietgedekte boerderijen en een opvallende verschijning vanuit het 
station. Ook de gevelafwerking refereert aan de historie van het gebied. De schelpen in de natuurstenen beplating 
verwijzen naar de positie van het gebouw in de bedding van het Oer-IJ.

Op dit moment wordt er nog gebouwd ten noorden van het Huis van Hilde. Als dat project gereed is zal ook daar 
het nollenlandschap doorlopen, en in de toekomst eveneens aan de zuidzijde van het gebouw. Consequentie 
van het bouwen met landschap is dat de aanplant nog enige tijd nodig zal hebben om tot wasdom te komen. Het 
project wordt de komende jaren alleen maar mooier.
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