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Jaarverslag 2020 

Stichting Regionale Archeologie Baduhenna 
 

Gewoonte getrouw was de Nieuwjaarsreceptie ’n eerste activiteit van het bestuur in 

het nieuwe jaar. Vele vrijwilligers, donateurs en genodigden waren aanwezig om 

naar de openingsspeech van de voorzitter te luisteren. Hij blikte terug op het 

afgelopen jaar en sprak enthousiast over komende activiteiten.  

 

Bestuur. 
Dit kalender jaar heeft het bestuur zeven maal vergaderd.  

 

Tegen het einde van het jaar heeft er een wijziging plaats gevonden in het bestuur. 

Wim Maan gaf aan per 1 december te stoppen als bestuurslid. Wim verzorgde de PR 

en de ICT. Wim blijft als vrijwilliger actief. 

 

 Organisatie. 
Het bestuur bestond bij de aanvang van het jaar uit 5 leden. Het bestuur wordt voor 

het verwezenlijken van haar doelen, ondersteund door 15 vrijwilligers/-sters welke, 

afhankelijk van hun ambitie en interesse, werkzaam zijn als veldwerker, rondleider  

in het museum of in een van de werkgroepen.  

 

Financiën.  
In dit kalenderjaar konden wij 90 donateurs noteren. De gemiddelde bijdrage was  

 € 22,22. 

 

Van verschillende kanten is gevraagd en ongevraagd financiële steun ontvangen. 

 

Baduhenna heeft binnen het samenwerkingsverband Museumkwartier een 

aanvraag ingediend bij het Herstelfonds van de gemeente Heiloo voor financiële 

ondersteuning om de gevolgen van de corona-crisis op te vangen. Het college van 

B&W heeft deze aanvraag gehonoreerd. 

 

De Stichting heeft het jaar met een positief saldo kunnen afsluiten. 

 

Activiteiten. 
De overheidsmaatregelen rond het Covid-19 virus (Corona virus) hebben grote 

invloed gehad op de activiteiten. Vanwege het hierdoor niet doorgaan van de 

lokale Lente Fair, Willibrordus Draait Door en de Uit&Zo markt, konden wij ons daar 

niet presenteren. 

Ook de landelijk georganiseerde Open Monumenten Dagen in september en de  

Nationale Archeologie Dagen (oktober) werden vroegtijdig geschrapt. 

 

Om het museumbezoek aan te passen aan de maatregelen van het RIVM is door 

het gehele museum eenrichtingsverkeer ingesteld. Daartoe is een gedeelte van de 

restauratieruimte opgenomen in de looproute door het museum. 
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Op verzoek van de gemeente Heiloo hebben wij meegedacht over de naamgeving 

en de decoratie van de wanden van de spoorwegonderdoorgang in de 

Vennewatersweg. De geleverde voorstellen werden gehonoreerd.  

 

Naar aanleiding van de opening van de onderdoorgang is in het museum een 

expositie geweid aan de strandwal. Hiervoor zijn door het Provinciaal Depot,  

ADC archeologen, de gemeente en de aannemer van de onderdoorgang, 

materiaal beschikbaar gesteld. 

 

Parallel aan de boekpresentatie en tentoonstelling ‘De St. Willibrordusstichting’ bij de 

Historische Vereniging Heiloo, is een expositie ingericht m.b.t. archeologische 

waarden en activiteiten van het landgoed en kasteel IJpenstein. 

 

Met de Stichting Oer-IJ zijn besprekingen begonnen over het inrichten van een 

Icoon-project in Heiloo. Het gaat om de impressie van een vroegmiddeleeuwse 

boerderij met informatie ter plekke en verwijzing naar het museum. De gemeente is 

ook hierbij betrokken.  

 

Museum bezoek. 
Ten gevolge van de hiervoor genoemde overheidsmaatregelen is het museum 

driemaal gesloten geweest. Respectievelijk van medio maart t/m eind mei, van 

medio oktober t/m 2e helft november en daarna vanaf 16 december. Voor het 

tussentijds weer openstellen is een bezoekers procedure opgesteld, welk de 

goedkeuring behoefde van de gemeente.  

 

Door de sluitingen bezochten maar 397 bezoekers het museum waarvan 216 in 

groepen, en 181 op zaterdagmiddagen en bij evenementen.  

Zeven schoolklassen en drie groepen volwassenen, volgden een programma.  

De rondleidingen in het museum van groepen op afspraak, ook buiten de 

gebruikelijke openingstijden vinden veelal plaats in combinatie met een bezoek aan 

de overige musea op het Museumkwartier. 

 

Een aantal malen bezocht men het museum met een vraag over een door de 

bezoeker gevonden vondst. Soms is de vondst aan het museum afgestaan of in 

bruikleen afgegeven. 

 

Contacten. 
Baduhenna is vertegenwoordigd in de Regiegroep Landgoed Willibrordus. De 

regiegroep zet zich in voor het streven naar gezamenlijke activiteiten. Ten behoeve 

daarvan is het samenwerkingsverband ‘Museumkwartier’ in het leven geroepen om 

namens de vier musea op het landgoed naar buiten te kunnen treden. 

 

Het bestuur onderhoudt contacten met archeologiebedrijven, de gemeente en het 

Archeologisch Depot van de Provincie (Huis van Hilde) in Castricum en de Stichting 

Oer-IJ. Verder is er regelmatig contact met de Historische Vereniging Heiloo.  

 

De regelgeving m.b.t. archeologisch onderzoek adviseert de professionals gebruik te 

maken van de lokale kennis en van de vrijwilligers van Baduhenna bij opgravingen In 

toenemende mate wordt daar gebruik van gemaakt. Een positieve ontwikkeling! 
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Een afvaardiging van het bestuur was aanwezig bij een symposium ter gelegenheid 

van het afscheid van Silke Lange en Anita van Breugel (respectievelijk archeologe 

en beleidsmedewerker cultuurhistorie van de gemeente).  

 

Via Ingrid Völcke is contact onderhouden met de Heilooër Monumentencommissie.  

 

Baduhenna is aangesloten bij het Cultuurplatform Heiloo, een krachtenbundeling 

van organisaties die zich bezig houden met kunst en cultuur in Heiloo. Dit is een 

initiatief van het Team Herstelfonds Heiloo. Wij laten ons vertegenwoordigen door de 

Historische Vereniging Heiloo. 

 

Public Relations. 
De digitale nieuwsbrief informeert belangstellenden over komende en afgelopen 

activiteiten. Op onze berichten op de sociale media zoals Facebook wordt zeer 

regelmatig enthousiast gereageerd. 

 

De voorbereiding voor een boek over 100 jaar archeologie in Heiloo is in volle gang 

en er zijn inmiddels verschillende gastschrijvers bereid gevonden een hoofdstuk voor 

hun rekening te nemen. De presentatie staat voor de tweede helft dit jaar gepland. 

 

Werkgroepen. 
Ook de activiteiten van de vrijwilligers c.q. de werkgroepen zijn t.g.v. de 

maatregelen opgeschort. Bij het weer opstarten zijn de werkgroepen opgesplitst 

naar 2 werk-ochtenden. Dit mede om de anderhalve meter maatregel te kunnen 

waarborgen. 

 

Veldwerk.  

Binnen de grenzen van Heiloo zijn onze veldwerkers actief geweest bij een 

opgraving nabij het spoor in het Heilooër bos. Bij een opgraving in Zuiderloo 

hebben de veldwerkers middels een beurtrooster kunnen assisteren.  

 

Werkgroep Restauratie.  

Diverse voorwerpen uit het depot werden gerestaureerd. 

Of het op kleine schaal conserveren van hout, zo mogelijk in eigen beheer, kan 

worden verricht wordt nog onderzocht. 

 

Werkgroep Depot.  

Het systematisch ordenen van alle vondsten in depot vordert gestaag. De vondsten 

worden opgeborgen in nieuwe (standaard) kunststof boxen en tevens ‘gekoppeld’ 

aan het vondst-locatie systeem, de z.g. ABC dossiers. 

Op basis van het “Deventer systeem” worden de scherven gedetermineerd.  

 

Werkgroep Museum.  

Ieder kwartaal zetten wij een bijzondere vondst in de spotlight.  

Alle voorwerpen in het museum hebben een uniek nummer gekregen dat verwijst 

naar de documentatie en de beeldbank. 

 

Er is een begin gemaakt met het merken van alle voorwerpen in het museum die 

een unieke vondstcode hebben in de ABC-mappen. 
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De verlichting in de vitrines is sterk verbeterd door het aanbrengen van ledlampen. 

 

De achterste museumruimte aan het eind van de gang is opgeknapt en nu geschikt 

als tentoonstellingsruimte. 

 

Werkgroep Documentatie.  

Geconstateerd is dat van veel archeologisch onderzoek in Heiloo bij Baduhenna 

geen informatie voorhanden is. De werkgroep is gestart om deze leemten te vullen. 

Zo is inmiddels contact met de professionele bureaus en worden externe data bases 

geraadpleegd.  

 

Werkgroep Beeldbank. 

Om de huidige beeldbank te upgraden zal een projectplan worden opgesteld. Het 

fotografisch vastleggen van de aanwezige vondsten vordert gestaag. 

 

Werkgroep Jeugd en Educatie.  

Dit jaar hebben 7 groepen uit het basisonderwijs ons museum bezocht. Dankzij de 

inzet van onze vrijwilligers hebben we deze groepen de gevraagde programma’s 

kunnen aanbieden.  

 

Tot slot. 
Door het Corona-virus bleef het aantal bezoekers beneden verwachting. Toch zien 

het bestuur en devrijwilligers, met de geplande activiteiten voor 2021, vol vertrouwen 

de toekomst tegemoet. 

▪ 
 

Heiloo, januari 2021 

 

Namens het bestuur, Dick Bakker, secretaris 
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