Inspirerende lezing Archeologisch Museum Baduhenna
Op 20 februari bestond de Stichting Regionale Archeologie Baduhenna precies 20 jaar. Dat was een
goede reden om een lezing te organiseren over opgravingen in Heiloo. De lezing werd verzorgd door
Tim de Ridder, werkzaam als stadsarcheoloog in Vlaardingen. Tim heeft in de jaren 1987 tot 1997
meegeholpen bij talloze opgravingen in Heiloo.
Naast de eigen donateurs waren ook de leden van Historische Verenigging Oud Heiloo uitgenodigd,
evenals geïnteresseerde amateur- en beroepsarcheologen, vertegenwoordigers van het
gemeentebestuur en overige belangstellenden. Ruim 90 personen woonden de lezing bij.
Tim ging in het begin van de lezing in op het landschap waarin Heiloo zo’n 4.000 jaar geleden voor
het eerst bewoond is geweest op de hoge en droge strandwal en de invloed van de zee in de
omringende strandvlakten. Over een periode van enkele duizenden jaren zijn verschillende
grondlagen ontstaan die de archeologen een beeld geven van het klimaat, de plantengroei en de
leefomstandigheden voor de mensen.
Daarna besprak Tim een aantal belangrijke opgravingen in Heiloo aan de hand van de vondsten en de
relatie met dat landschap en de opeenvolgende grondlagen. Zo kon hij ons meenemen naar
opgravingen aan de Pastoor van Muijenweg, de Raadhuisweg bij de bouw van de nieuwe vleugel van
het gemeentehuis, de Witte Kerk, de Egelshoek en de opgraving van de buitenplaats Vrieswijk aan
Het Zevenhuizen. In de wijk Ypestein kwamen bij opgravingen jonge sporen tevoorschijn van het
turfsteken t.b.v. brandstofwinning.
In het laatste deel van de lezing nam Tim ons mee naar zijn huidige werkterrein en kregen we een
korte uiteenzetting over de organisatie van de viering van 1000 jaar slag bij Vlaardingen. Het is
indrukwekkend hoeveel tijd en energie er is gestoken in de voorbereiding van deze viering die in
2018 plaatsvindt.
Als verrassing kreeg Baduhenna bij de afsluiting uit handen van wethouder Rob Obdam het
onderzoeksrapport uitgereikt van de eerste opgraving in Zuiderloo. Dat geeft ons inzicht in de
ondergrond van de noordwestelijke hoek van dit bouwplan.
Baduhenna kijkt terug op een heel geslaagde bijeenkomst.
Wilt u de getoonde voorwerpen nog eens bekijken of meer informatie opdoen over archeologische
opgravingen in Heiloo, kom dan gerust langs in ons Archeologisch Museum Baduhenna – we zijn
iedere zaterdag open van 14.00 – 16.00 uur – of kijk op onze website www.baduhenna.nl
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