
 

 

 N I E U W S B R I E F 

- maart 2019 - 
 

Redactioneel 

Zoals u van ons mag verwachten een potpourri van archeologie en museum. Het 

bruist van activiteiten in en rond ons museum en daar informeren we u graag over.. 

Wij houden u graag op de hoogte. Veel leesplezier! 

 

 

Aanwinst voor het museum 

Een grafheuvel uit de bronstijd. 

In de laatste nieuwsbrief schreven we al van de activiteiten van Jeroen Götz, we 

plaatsten daarbij een artistieke foto die vage contouren laat zien. Nu, pronkt in onze 

expositieruimte een model van de grafheuvel die in 2011/ 2012 tijdens onderzoek in 

Zuiderloo is blootgelegd. 

Een onderzoek in 2008 betrof de hoge delen van de strandwal, de oostelijke 

strandflank en een deel van de strandvlakte. Er werden enkele paalgaten gevonden, 

die bij een opgraving in 2011 tot een palenkrans rondom een grafheuvel bleken te 

behoren. Het grafmonument lag op de rand van een akkercomplex op een hoog 

zandduin, dat boven het omliggende veenlandschap uitstak. In de oudste fase - circa 

1350 voor Chr. - is er een rechthoekige greppel gegraven, waaroverheen een heuvel 



is opgeworpen. Een dubbele palenkrans met een diameter van 8 meter omgaf de 

grafheuvel. Het hout van de palen zelf is niet bewaard gebleven. Wel kon aan de 

hand van grondverkleuringen de diameter van de palen worden geschat op 10 tot 20 

cm. 

De overledenen werden gecremeerd, getuige de talrijke crematieresten in de heuvel. 

Onderaan de voet van de grafheuvel is in het  veen een hamerbijl gevonden, 

waarvan van de houten steel bijna 15 cm bewaard is gebleven. Deze steel was 

gemaakt van hout van de lijsterbes (Sorbus aucuparia), een buigzame harde 

houtsoort. De hamerbijl vertoont slijtage van gebruik. Mogelijk hebben de bewoners 

de hamerbijl mee begraven met één van de doden. 

Terwijl mensen op de akkers graan verbouwden en het vee weidden, groeide het 

veen gestaag door, waarschijnlijk tot bijna over de grafheuvel. Dan wordt, enkele 

honderden jaren na het opwerpen van de eerste heuvel, besloten een tweede heuvel 

op te werpen - circa 900 voor Chr.. De nieuwe paalconstructie om de heuvel lijkt 

eerder een sleutelgatvorm gehad te hebben dan een cirkel. Deze vorm komt terug in 

de reconstructie van de palencirkel zoals die te zien is aan De Haagbeuk èn in het 

model in de vitrine in ons museum. 

 

 
 

Educatie 

Schoolbezoek 

Op 24 januari brachten 69 kinderen - 3 x groep 5/6 - van basisschool De Reflector uit 

Heerhugowaard een bezoek aan het museum. 

Na een korte introductie en het verhaal van de Slag in het woud van Baduhenna, 

maakten zij kennis met het werk van de archeoloog. Vervolgens werd een bezoek 



gebracht aan de expositie-ruimte met extra aandacht voor de oudste voorwerpen. Na 

een korte pauze gingen de kinderen aan het werk: vuur maken met de vuurboog, 

graan malen met de maalsteen en groente snijden met vuursteen en/of schelp. 

• De reacties waren erg positief. 

Maandag 11 maart  kregen we in het kader van het project: 'Wat zit er in de grond en 

onder water' een bezoek van groep 3 van SBO De Piramide uit Alkmaar. Aan de 

hand van een dia-presentatie ontdekten ze hoe voorwerpen in de grond 

terechtkomen. Samen bekeken we verschillende vondsten en ten slotte gingen we in 

de expositieruimte aan de hand van foto’s van voorwerpen-van-nu op zoek naar 

enkele voorwerpen van lang geleden in de vitrines. 

• Ook dit bezoek was erg enthousiast. 

 
 

 

Veldwerk 

Waren de Romeinen de weg kwijt bij Valkenburg? 

Ook in de winter(-koude) hebben we ons ingezet voor opgravingen, zowel in Heiloo 

als daarbuiten. 

In februari bleek er een mogelijkheid voor onze vrijwilligers te zijn om te helpen bij de 

vondsten-verwerking van de opgraving bij Valkenburg. En dan gaat het hier om 

Valkenburg bij Katwijk in Zuid-Holland. De archeologen wisten al dat de Romeinen 

hier hun sporen hadden nagelaten langs de Limes en in Valkenburg gaat het om een 

deel van een weg uit de 1e eeuw na Christus, daarvan wordt nu - in verband met 

uitbreiding van een weg - een deel opgegraven. Van de verharding is helaas niets 

meer te vinden, maar van de 4000 palen die de ondergrond van deze weg vormden, 



worden er nu 400 opgegraven, schoongemaakt, beschreven en geconserveerd. Een 

deel van de palen zal later in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden te zien zijn. 

Dit schoonmaken gebeurt door vrijwilligers die in het koude, natte en winderige weer 

buiten in regenpakken de palen met water wassen, zodat de archeologen van elke 

paal een beschrijving kunnen maken. 

Ik kan u verzekeren: het is een wonderlijke, zeer interessante en onvergetelijke 

ervaring om een deel van een 2000 jaar oude boomstam met spons en kwast te 

reinigen. Worden over 2000 jaar onze parkeerpalen ook zo liefdevol behandeld? 

Conclusie: de Romeinen waren niet echt de weg kwijt bij Valkenburg, maar nu is die 

mooi wel “van ons”. 

 

 
 

Workshop .. Iets voor U? 

NIEUW: Sieraden maken van archeologisch materiaal. 

Bij een opgraving is wettelijk voorgeschreven dat de artefacten eerst moeten worden 

gedetermineerd, beschreven en geconserveerd. Daarbij zijn er dan doorgaans ook 

voorwerpen die geen archeologische of museale waarde hebben. Kortom, je zit met 

een bonte verzameling potscherven.  

 

 



Om nog iets met die potscherven te doen hebben we een artistieke workshop 

bedacht! 

In een workshop van 2 uur maakt u 2 originele sieraden; bij voorbeeld een ketting of 

een broche. De kosten van deze workshop zijn € 15,00 p.p. hiervoor krijgt u de 

materialen, koffie of thee. 

• Heeft u interesse, meld u dan aan via info@baduhenna.nl 

Bij voldoende aanmelding - minimaal 4 en maximaal 6 personen - organiseren we 

een workshop. 

Hier ziet u enkele voorbeelden van de sieraden die in ons museum zijn gemaakt. 

 

 
 

Van de bestuurstafel 

Wat is het eerste kwartaal van 2019 omgevlogen. We staan al weer aan het begin 

van de lente! 

In dat eerste kwartaal heeft het bestuur tweemaal vergaderd om de jaarrekening van 

2018, de begroting voor 2019 en ons beleidsplan vast te stellen. Daarnaast is er 

natuurlijk aandacht voor lopende zaken, andere bestuurlijke onderwerpen en de 

ontwikkelingen binnen de werkgroepen.   

Wat betreft de AVG verwijzen we graag naar wat daarover inmiddels op de website 

staat vermeld. Onder het kopje Organisatie vindt u 'Privacy beleid'. 

Donateurs kunnen binnenkort hun nieuwe donateurskaart ontvangen. 

Tijdens beide vergaderingen ontvingen we een gast; - In januari archeologe Silke 

Lange, die onze assistentie vroeg voor een opgraving in Valkenburg in Zuid-Holland. 

Daarover elders in de nieuwsbrief meer. - In maart: Ingrid Völke, het nieuwe lid van 

mailto:info@baduhenna.nl


de Monumentencommissie in Heiloo, die ons informeerde over diverse 

archeologische activiteiten in Heiloo en met ons overlegde over de plannen voor de 

Open Monumentendagen - dit jaar op zaterdag 14 en zondag 15 september. 

Verder is er gesproken over de plannen voor de diverse activiteiten op het landgoed 

Willibrordus, zoals de opening van het museumkwartier tijdens de lentefair op 

zondag 26 mei. We hopen u tijdens de diverse evenementen ook in ons museum te 

mogen ontmoeten. 

Graag tot dan! 

 

P.S. Misschien weet u iemand die zich ook als 

vrijwilliger wil inzetten voor Baduhenna? 

Er is genoeg te doen. 
 

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 – 1.34 - 1851NG Heiloo   

072 – 533 47 37 info@baduhenna.nl 
 

Opzeggen - Je abonnement bewerken 

 

Archeologisch Museum Baduhenna 
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