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 Ploegsporen in Heiloo 

Aan de Oosterzijweg wordt in 1991 een overstoven akker ontdekt. De kriskras 

lopende ploegsporen wijzen op het gebruik van een eergetouw. Het eergetouw was 

in zwang tot rond het begin van de jaartelling. Een scherf die nabij de ploegsporen 

werd gevonden dateert waarschijnlijk uit de Vroege IJzertijd of Bronstijd. Het is 

mogelijk dat de akker uit dezelfde periode stamt als de voornoemde scherf. 

 

 Bij een opgraving in 2012 aan de Kennemerstraatweg (zorginstelling 

Craenenbroeck) komt onder de zandige bovengrond en een veenpakket van 80 cm 

een homogene grijze cultuur- of akkerlaag tevoorschijn van gemiddeld 15 tot 20 cm 

dikte. Aan de onderkant van deze laag zijn duidelijke eergetouwkrassen zichtbaar. 



 

Deze akkersporen dateren van de overgang van het Neolithicum naar Bronstijd 

(2000 v Chr.). In deze periode is de strandvlakte tussen Heiloo en Akersloot op grote 

schaal in cultuur gebracht. De wijdverspreide locaties met eergetouwkrassen geven 

aan dat er veel meer nederzettingen moeten liggen. Dit is van belang omdat 

nederzettingen uit die periode in Nederland zelden worden gevonden. 

 

Voor in de agenda: 

Museum geopend tijdens Culinair Heiloo Landgoed Willibrordus - zaterdag 10 en 

zondag 11 juni 2017 van 14.00 - 18.00 uur.  

Baduhenna staat met een kraam op Uit&Zo aan de Westerweg  - zaterdag 2 

september van 11.00 tot 16.00 uur. 

Reguliere opening op woensdag van 10.00 - 12.00 uur en zaterdag van 14.00 tot 

16.00 uur. 

 

UIT HET BESTUUR 
• VAN DE VOORZITTER 

VLAG Heeft u hem al gezien? We hebben een nieuwe vlag! Meestal kijken 

archeologen naar de grond, maar nu moeten we omhoog kijken: fier in top, in een 

prachtige groene kleur, met ons nieuwe logo erop. We hebben weer gebruik gemaakt 

van een ontwerp van Thomas Kat. Met duidelijke letters wordt aangegeven dat het 

om ons Archeologisch Museum gaat! Komt u eens langs als we open zijn, dan kunt u 

hem zien hangen! We hebben inmiddels ook de beschikking over een verrijdbaar 

reclamebord dankzij een gulle gave van een Warme Bakker uit Heiloo. Dat bord gaan 

we bij de ingang van het Willibrordusterrein plaatsen als we open zijn. 

GROEPEN Op onze website hebben we informatie voor groepen gezet en dat 

resulteert nu al in extra bezoeken aan ons museum. We geven een rondleiding-op-



maat, zorgen voor koffie of thee, vertonen de film over archeologie, geven een lezing 

of een workshop. Een groep kan zelf het programma samenstellen dat het beste bij 

hen past. We krijgen daar enthousiaste reacties op. Wilt u óók eens langskomen met 

een familiegroep, uw werk, uw hobbyclub of gezelligheidsvereniging? Neem dan 

gerust contact met ons op. 

BEZOEKERS Op 28 mei was de voorjaarsmarkt op het Landgoed Willibrordus. Wat 

troffen ze het met het weer! Heel veel bezoekers kwamen op de markt af en ze 

gingen bij ons door de poort. Een prachtige kans om ze uit te nodigen om ons 

Archeologisch Museum te bezoeken! Wim sprak de mensen op straat aan en – soms 

serieus, dan weer met een kwinkslag "Kom kijken. Archeologie. Oude troep, netjes 

opgepoetst" – wist hij ze te interesseren voor een bezoek. Dat resulteerde in een 

totaal van 202 geregistreerde bezoekers! Zij werden ontvangen en rondgeleid door 

andere vrijwilligers. Het was weer een topdag met heel veel leuke reacties van de 

bezoekers. Zo staat er nu ‘coole shit’ van een jeugdige enthousiasteling in het 

gastenboek! 

VELDWERK We zijn weer aan het opgraven in Zuiderloo bij de Krommelaan! Het 

bedrijf Archol is de afgelopen en komende weken bezig om – naar aanleiding van het 

onderzoek in het najaar op dezelfde plek – nu een diepgaander onderzoek te doen. 

Daarbij worden de professionals bijgestaan door vrijwilligers. Er zijn weer veel 

waterputten en waterkuilen, greppels en moesbedjes opgegraven. Veel potscherven 

zijn gevonden, zelfs een hele pot en veel houtwerk onderin de waterputten. Hout van 

een Romeins wagenwiel, boomstammen, maar ook duidelijk van hergebruikt hout 

van een boerderij (Middeleeuwen). Al het materiaal wordt onderzocht en beschreven 

in een rapport. Komt u gerust eens kijken, maar bedenk wel: er moet gewerkt 

worden, dus blijf op enige afstand of vraag aan één van ons om uitleg. Die geven we 

graag!

 

Wagenwiel                                             Putrand 

 



 

Moesbedden                                       Houtbeweking 

 

• VAN DE PENNINGMEESTER 

FINANCIEN Het afgelopen jaar is afgesloten met een batig saldo. De financiële 

verantwoording 2016 vindt u op onze website. 

DONATEURS Onlangs  heeft u de donateurskaart 2017 ontvangen met het verzoek 

om een donatie . Daar is door velen positief op gereageerd. Heeft u geen 

donateurskaart ontvangen, neemt u dan contact op met de 

penningmeester: info@baduhenna.nl . Waarschijnlijk is uw postadres dan niet bij ons 

bekend. 

 

Voor nadere informatie over Archeologisch Museum Baduhenna 

http://www.baduhenna.nl/ 
 

 

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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