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Redactioneel 

In de vorige nieuwsbrief kon u lezen hoe het bestuur zich vooral thuis bezig hield. Deze nieuwsbrief 
schetst hoe Baduhenna vanuit de lock-down de zaken weer voortvarend oppakt. 
U leest over de maatregelen met betrekking tot bezoekers, de nieuwe tentoonstelling en het recente 
archeologisch onderzoek. 
Wij informeren u over de plannen voor het uitgeven van een boek over archeologisch onderzoek in 
Heiloo - door de jaren heen. 
Zo houden we u graag op de hoogte. 

 
 

Museum in Corona-tijd ……… 

Eind februari/ begin maart zijn we geconfronteerd met het Corona-virus. Tot dan toe een min of 
meer ver van mijn bed show, maar plotseling kwam het heel dichtbij. 
In januari en februari is ons museum nog bezocht door enkele schoolklassen en groepen; het was een 
flitsende start van het nieuwe jaar en ook voor de maand maart en april waren al enkele afspraken 
met scholen gemaakt. 
Op woensdag 12 maart besloot het bestuur om per direct alle activiteiten in en rond het museum op 
te schorten. Het was onduidelijk hoe de toestand rond Corona zich zou ontwikkelen, omdat veel van 
onze vrijwilligers tot de zgn. kwetsbare groep behoren, vond het bestuur dit besluit noodzakelijk. We 
hadden toen nog geen idee hoe lang het allemaal zou gaan duren. 
Eind mei was het moment dat er onder strikte voorwaarden weer activiteiten op het Landgoed 
Willibrord georganiseerd mochten worden. Al de vrijwilligers werden benaderd met de vraag of ze 
weer inzetbaar waren. Onze activiteiten op de woensdagmorgen verdeelden we over twee 
ochtenden, zodat maximaal 6 mensen aanwezig zijn in het museum. Er is zo voldoende ruimte om 
1,5m afstand te houden. 



De volgende vraag die zich aandiende was: wanneer en hoe gaan we bezoekers ontvangen. Zoals 
gepland startten wij met de opbouw van een nieuwe expositie rond de opening van de 
spooronderdoorgang met als thema: Door de strandwal, archeologisch onderzoek in Zuiderloo van 
2011 tot 2020. Naast het inrichten van de expositie moest ook het museum “corona-proef” gemaakt 
worden. Aan de hand van de richtlijnen van de overheid werd een protocol opgesteld dat ter 
goedkeuring aan de gemeente werd voorgelegd. 
Wim Maan (onze ict`er) realiseerde een reserveringsapplicatie op onze website. Via deze aanmelding 
wordt dag en tijd geserveerd. Bezoekers worden bij de ingang verwelkomd door één van onze 
vrijwilligers, die de reservering controleert of gegevens registreert en informeert naar de 
gezondheid. Er is een vaste route door het museum uitgezet, waarbij bezoekers zelf de 1,5 m afstand 
kunnen bewaren. Via de smartphone bestaat de mogelijkheid om op onze beeldbank meer 
informatie op te zoeken over de voorwerpen die in de vitrines te zien zijn. 
Helaas kunnen de activiteiten voor kinderen geen doorgang vinden. 
Middelen voor desinfecteren zijn beschikbaar en ook – op verzoek – mondkapjes en/ of 
handschoenen. De meest kritische plaatsen (b.v. trapleuning) worden extra schoongemaakt. 
Op 4 juli om 14.00 uur zijn de eerste gasten ontvangen. Aan het eind van die zaterdagmiddag was de 
conclusie dat het voorgeschreven protocol naar wens had gefunctioneerd. Sinds 4 juli hebben we al 
diverse bezoekers kunnen verwelkomen en gezien de opmerkingen in het gastenboek genieten de 
gasten als vanouds van de vaste expositie en de thema-tentoonstelling “Door de strandwal”. 

 
 

Opgraving in Zuiderloo 

De afgelopen maanden is gewerkt aan de archeologische opgraving in de uiterste zuidoosthoek van 
Zuiderloo. Tegenover benzinestation Texaco, langs de Vennewatersweg. 
In de bovenlaag van de opgraving, direct onder de verstoorde laag, zijn veel sporen gevonden uit een 
recent verleden. De restanten van zogenaamde ‘moesbedden’, langwerpige kuilen die door tuinders 
gegraven zijn om de zandige duingrond te verbeteren, werden volop aangetroffen. Tussen deze 
recente sporen liggen af en toe greppels en paalsporen uit de middeleeuwen en nieuwe tijd. Na het 
documenteren van dit sporenniveau werd er dieper gegraven tot op het niveau waarop zich de 
prehistorische sporen bevinden. 
Prehistorisch duin met nederzetting Langs de Vennewatersweg is het restant van een prehistorisch 
duin aangetroffen. Dit duin was al bekend uit eerder onderzoek. Op het duin vinden we sporen die 
dateren in de bronstijd (ca. 1500 tot 800 voor Chr.). Er is een duidelijk beeld verkregen van de 
prehistorische nederzetting die op het oude duin aanwezig is. Op het noordelijk deel van het duin is 
een grote gebouwstructuur aangetroffen, waarschijnlijk van een boerderij. Ten zuiden daarvan zijn 
meerdere groepjes van paal‐ en staaksporen ontdekt. De paal‐ en staaksporen maken deel uit van 
(bij)gebouwtjes en hekwerk. 
Op de flanken van het duin zijn in het hele gebied cultuur‐ en akkerlagen gevonden. Om meer te 
weten te komen over de achtergrond van deze lagen werden ze niet alleen in het veld 



gedocumenteerd maar werden er ook grondmonsters van genomen. Deze grondmonsters worden 
later in het laboratorium onderzocht. De akkerlagen bevatten namelijk vaak sporen van stuifmeel 
(pollen) en klein vondstmateriaal. Die resten kunnen ons bijvoorbeeld iets vertellen over de 
gewassen die erop geteeld zijn en over de wijze waarop de akkers in de prehistorie werden bemest. 
 
Topvondst! Tijdens het onderzoek naar de prehistorische bewoningssporen is in de vulling van een 
diepe, grote kuil een bijzonder object gevonden. Het gaat om een grote dissel die is gemaakt van een 
fors stuk gewei. Een dissel is een soort bijl waarbij het snijvlak dwars op de steel staat. Opvallend is 
dat de dissel aan beide uiteinden een snijvlak lijkt te hebben. Bijzonder is ook dat een deel van de 
houten steel nog aanwezig is. Het uiteinde ervan lijkt tot een knop te zijn bewerkt. Ook heeft men 
het werktuig met een houten wig naast de knop vastgezet. Nader onderzoek levert ongetwijfeld 
meer informatie op over dit voorwerp, dat zeer waarschijnlijk uit de bronstijd dateert. 
 
 

 
 
Een stap terug in de tijd Eén vondst is letterlijk een afdruk uit een ver verleden! Een lichtgele 
verkleuring in de donkergrijze vulling van een spoor uit de bronstijd  bleek de contour te zijn van een 
mensenvoet, waarschijnlijk ca. 3500 jaar oud! De voet moet duizenden jaren geleden een stuk in de 
ondergrond zijn weggezakt, waarna de afdruk zich heeft opgevuld met licht duinzand. Dit zorgde 
voor een scherp contrast tussen de afdruk en de omliggende ondergrond. Het gaat hier mogelijk om 
een voetafdruk van een linkervoet met schoen. We weten dat mensen in de bronstijd schoenen 
droegen omdat deze ook elders zijn teruggevonden. Het spoor en de omliggende grond is 
geïmpregneerd met een speciaal middel dat alle zandkorrels bij elkaar houdt. Hierdoor zal het in de 
toekomst mogelijk zijn om de voetafdruk, die eigenlijk bestaat uit los duinzand, te bewaren en 
eventueel tentoon te stellen. Misschien bij Baduhenna. Komt u dan óók kijken? 
 
Oeverzwaluwen Het opgravingswerk is enige tijd stilgelegd door de aanwezigheid van een kolonie 
oeverzwaluwen die hun nesten hebben gegraven in de wanden van de hopen zand die zijn 
opgeworpen. In september zal daarom het laatste gebied worden onderzocht en worden de 
archeologische onderzoeken voor Zuiderloo afgerond. 
Op naar het Zandzoomgebied aan de zuidzijde van de Vennewatersweg! 
 
Tekst opgesteld met dank aan senior-archeoloog en projectleider Joris Brattinga van Archol, Leiden 
 

 
 



De website aangepast 

Om niet teveel bezoekers tegelijkertijd te ontvangen moest gezorgd worden voor time-slots en een 
mogelijkheid om te reserveren. De website kan daarvoor goed worden gebruikt. 
Als webmaster doe ik wel het een en ander, maar ben daarin volledig auto-didact zonder technische 
achtergrond. Dus ik moet steeds veel uitzoeken en vooral uitproberen. De eerste stap is dan veel 
informatie verzamelen. Er zijn meerdere tools voor Wordpress – dat is de software waarmee wij onze 
website bouwen – die reserveren mogelijk maken. Ik liet mijn keuze vallen op enkele tools en heb 
deze geïnstalleerd en uitgeprobeerd en zo uiteindelijk een keuze gemaakt. Daarna moet deze de tool 
worden ingericht zodat wij hem goed kunnen gebruiken. Dit betekent dan een worsteling met (voor 
mij) nieuwe begrippen, vele instellingsmogelijkheden en uitzoeken hoe het een en ander uitpakt. 
Technische (ICT-) termen geven veel stof tot nadenken. Daar gaan dan uren hoofdbrekens inzitten. 
Vervolgens moest de gehele website omgebouwd worden. Eerst was de website bedoeld om 
informatie te geven. Nu moet de bezoeker op een eenvoudige manier zijn weg kunnen vinden naar 
de reservering. Daarnaast moest ook het gebruik van de tool toegelicht worden aan de collega’s die 
de bezoekers ontvangen. 
Tijdens de hele zoektocht heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de opmerkingen die ik van alle 
kanten – gevraagd en ongevraagd - kreeg. Uiteindelijk is alles gelukt een week voordat het museum 
weer open ging. Deze week kon ik ook mijn bijdrage leveren aan publiciteit voor de opening van de 
nieuwe tentoonstelling. Drukke en hectische weken waarna ik van de rust kon genieten tijdens een 
korte vakantie op de Veluwe. 
Kortom u ziet een geheel nieuw opgezette website met een goed functionerende reserverings-tool. 
Dat er nog valt te verbeteren mag u niet verbazen, er komt immers veel bij kijken. Het werk van een 
webmaster is nooit klaar. Er valt nog veel te leren. 
 

 
 

 

Uitgave boek: Archeologische 

opgravingen in Heiloo 

Stichting Regionale Archeologie Baduhenna in Heiloo heeft het voornemen om in het jaar 2021 een 
boek uit te brengen dat voor de inwoners van Heiloo inzichtelijk maakt hoe de leefwijze en bewoning 
van de bevolking van deze omgeving was in voorgaande tijden. Wat maakte het wonen op deze plek 
zo aantrekkelijk? We willen ook benadrukken op welke archeologisch belangrijke plek de huidige 
bewoners wonen. Het jaar 2021 is gekozen naar aanleiding van de eerst beschreven opgraving in 
1921. 
We streven ernaar een semiwetenschappelijke uitgave uit te brengen onder de werktitel: 
‘Archeologische opgravingen in Heiloo’, een beeld van de ontwikkeling van het landschap en zijn 
bewoners. 



De teksten worden door verschillende auteurs opgesteld aan de hand van voorwerpen en sporen die 
in de bodem van Heiloo zijn gevonden. Het boek volgt thematisch de voorwerpen en sporen van de 
oudste naar meer recente vondsten en sporen van menselijk handelen. 
Achtereenvolgens komen aan de orde: 
• - het houtje van Heiloo;    thema 1: jagers/verzamelaars in de steentijd 
• - zand en veen, natte en droge perioden;  thema 2: profielen in de ondergrond 
• - paalsporen van een langhuis;   thema 3: eerste bewoning 
• - waterputten;     thema 4: waterhuishouding 
• - sikkels, hamerbijl en hielbijl;   thema 5: rituele deposities 
• - grafheuvels en palenkransen;   thema 6: rituele plaatsen 
• - eergetouwkrassen, moesbedden;  thema 7: landbouw 
• - aardewerk;     thema 8: huishoudelijke voorwerpen 
• - colfslof, fibula, klotendolk;   thema 9: gebruiksvoorwerpen 
• - Ter Coulster, Ypestein, Nijenburg;  thema 10: buitenplaatsen 
Ieder thema wordt door een auteur uitgediept aan de hand van het voorwerp/ de voorwerpen en/ of 
aanverwante sporen of vondsten. Inmiddels hebben we tien auteurs bereid gevonden om hun 
aandeel te leveren in de totstandkoming van de uitgave. Op één na zijn de auteurs professionele 
archeologen die vanuit hun werkervaring Heiloo en de omgeving goed kennen. Het spreekt hen aan 
dat het een publieksboek wordt, waardoor de inwoners van Heiloo gewezen worden op de 
bijzondere plek waar zij wonen. Tegelijkertijd kan de archeologische professional wijzen op het grote 
belang van archeologische opgravingen voor de bewustwording daarvan en bijdragen aan het 
behoud van cultuurhistorische elementen in het landschap. Dat is mede de reden waarom het 
gemeentebestuur van Heiloo enthousiast heeft gereageerd op dit initiatief van Baduhenna en een 
financiële bijdrage in het vooruitzicht heeft gesteld voor de totstandkoming van deze uitgave. 
Daarnaast larderen we deze tekst met tekstblokken over persoonlijke beleving omtrent de opgraving 
door een betrokken persoon. Het liefst van een persoon die zelf bij de opgraving aanwezig is 
geweest. Dit zal een korte impressie zijn. 
We besteden ook aandacht aan de ontwikkeling van Heiloo en van Baduhenna en 100 jaar 
opgravingen in Heiloo. Ook die teksten voorzien we van een persoonlijke noot. 
Ondertussen benaderen wij diverse fondsen met een verzoek tot financiële ondersteuning van deze 
publicatie. 
Al met al een uitdagende klus waarvoor we staan! Als u ons kunt helpen met informatie over 
opgravingen in Heiloo of zelf een bijdrage kunt leveren houden wij ons aanbevolen. U kunt contact 
met ons opnemen via info@baduhenna.nl 
 
 

 

 
 

Tentoonstelling: Door de strandwal 

mailto:info@baduhenna.nl


De afgelopen jaren zijn er diverse archeologische onderzoeken verricht in Zuiderloo. In de periode 
2011 – 2020 is Baduhenna op verschillend niveau betrokken geweest bij deze opgravingen. Dat 
varieerde van concrete hulp in het veld tot het organiseren van onderzoek door leerlingen van de 
Heilooër basisscholen. Steeds werden we op de hoogte gehouden van het resultaat van de 
onderzoeken. 
Afgelopen jaren werd er ook gewerkt aan de spooronderdoorgang, waarbij Baduhenna i.v.m. de 
vereiste veiligheidsmaatregelen slechts van afstand mocht toekijken. In de laatste fase van dit project 
zijn we betrokken bij de aankleding van de tunnel. Zo werden de woorden op de wand van de 
fietsers/ voetgangerstunnel aangedragen door ons bestuur en ook bij de opening van de 
onderdoorgang mocht onze voorzitter handelend optreden. 
Eind vorig jaar ontstond het idee om een tentoonstelling te wijden aan het archeologisch onderzoek 
in Zuiderloo en de spooronderdoorgang. Het onderzoek in Zuiderloo is bijna afgerond; de nestelende 
oeverzwaluwen zorgen voor enige vertraging maar in september 2020 zal het laatste onderzoek 
plaatsvinden. Onze werkgroep documentatie ging ijverig op zoek naar rapporten e.d. van de 
verschillende onderzoeken, terwijl de museum werkgroep de uitvoering en inrichting van de 
tentoonstelling voor zijn rekening nam. Besloten werd om de gang naar het Toverlantaarnmuseum in 
te richten als expositie ruimte. 
Een deel van de restauratieruimte werd geschikt gemaakt om de informatie van de 
spooronderdoorgang te tonen met als blikvanger de wandversiering  in de tunnel. Janwillem Snieder 
maakte het ontwerp voor de tunnelwand waarbij de doorsnede van de strandwal uitgangspunt was. 
Dit ontwerp is te zien op de expositie en daarbij ook de uitwerking in de tegelwand. Verder kregen 
we fotomateriaal van de bouw van de aannemer. 
Jantien Verduin,  archeoloog van Onderzoeksbureau ADC Archeoprojecten stelde materiaal 
beschikbaar van het onderzoek aan de spooronderdoorgang. Dit materiaal ligt voor onderzoek  bij 
ADC in Amersfoort, maar bij uitzondering werd het materiaal aan Baduhenna uitgeleend.  Ons 
bezoek aan ADC leverde niet alleen een doos met materiaal op maar we kregen ook een uitgebreide 
rondleiding van Jantien en maakten zo kennis met vele facetten van het archeologisch onderzoek. 
Menno Dijkstra, archeoloog van de UvA die diverse onderzoeken heeft verricht in Zuiderloo was ons 
ter wille en via hem kregen we materiaal in bruikleen dat de afgelopen jaren is gevonden. Van Silke 
Lange (archeoloog) kregen we fotomateriaal. Verder ontvingen we alle medewerking van Menno van 
der Heiden (archeoloog) en Martin Veen (Beheerder Depot Noord-Holland). Diverse voorwerpen uit 
onze eigen collectie kregen een prominente plaats: de sikkels van Heiloo, de hielbijl, de walvisrib e.d. 
Uitgangspunt bij het inrichten van de expositie zijn de woorden op de wand van de tunnel. Er is 
gekozen voor een chronologische opstelling van het materiaal met bijbehorende informatie. Het 
materiaal van de spooronderdoorgang is te zien in een aparte vitrine. Naast de vele objecten met 
informatie is er een overzicht van de ontwikkeling van het landschap met behulp van de kaarten van 
Peter Lassooij (auteur van Het Monnikenpad). De resultaten van het onderzoek door de 
basisschoolleerlingen uit 2012 met de originele vondstkaartjes zijn te zien in één vitrine. Een media-
presentatie geeft ten slotte een beeld van de onderzoeken in de periode 2011 – 2020. 
Op zaterdag 18 juli heeft Be@tFM opnames gemaakt van de expositie, die te zien zijn op de website 
www.beatfm.nl en regelmatig in de t.v.uitzending van Be@tFM. 
Uit de reacties van de bezoekers in de afgelopen weken blijkt dat we erin geslaagd zijn een 
interessant en boeiend overzicht te geven van de archeologische onderzoeken in Zuiderloo. 

 
 

 
Voor nadere informatie over Archeologisch Museum Baduhenna 
http://www.baduhenna.nl/ 
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M U S E U M secretariaat & werkruimte 
Stichting Regionale Archeologie Baduhenna 

Kennemerstraatweg 464, 1851NG Heiloo 
Telefoon 072 – 533 47 37 

E-mail: info@baduhenna.nl 
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