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Redactioneel 
Deze keer vooral een nieuwsbrief over de drukke periode van september en 

oktober. U leest over uiteenlopende evenementen in en om ons archeologisch 

museum. 

Wij houden u graag op de hoogte. 

 

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. 

• Foto 1 

 
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. 

• foto 2 



 
 

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. 

 

De drukke maanden augustus september 

oktober 
In augustus is hard gewerkt aan de voorbereiding van de drukke maanden 

september en oktober. 

Maquette Deze voorbereiding is al veel eerder begonnen, namelijk toen wij 

Jeroen Götz de vraag stelden of hij een maquette kon maken van een oude 

boerderij. Jeroen is daar enthousiast mee an e slag gegaan met een bijzonder 

mooi resultaat.  

In een interview zegt Jeroen: "Ik ben eigenlijk pas met de modelbouw 

begonnen. Ik vond de vraag vanuit het bestuur wel een uitdaging en ben 

hiermee aan de slag gegaan. Ik heb me gehouden aan de schaalverhouding: 

1/24. Ik heb gebruik gemaakt van materialen die ik in de natuur heb kunnen 

vinden; bijvoorbeeld takken uit het Heilooër Bos. Hier heb ik redelijk de tijd voor 

genomen. Alles moest ook nog eerst goed drogen voordat ze gebruikt konden 

worden. Andere dingen had ik thuis nog liggen. Al met al kostte het mij, ik schat 

ongeveer 120 uur." De belangstelling die er nu is noemt Jeroen "Een grote eer." 

• Foto 3 



 
 

 [NB het gehele interview samen met foto's zal worden geplaatst op onze 

website - na de officiële onthulling!] 

 

Publiciteit Om van de Open monumenten dagen iets speciaals te maken is 

een programma samengesteld met de daarbij horende berichtgeving en een 

ontvangst voor de pers. Ook is er gewerkt aan teksten voor het de te drukken 

folders en het ontwerp voor een nieuwe vlag - immers we voeren nu een nieuw 

logo. 

• foto 4 

 
 

 
 

Voor in uw agenda 
• In de regel zijn wij ook komende maanden open op woensdag (10.00 - 12.00 

uur )  en zaterdag (14.00 - 16.00 uur ). 

• op 2 september is het museum open èn staan we met een kraam op Heiloo 

Uit&Zo. 

• op 9 en 10 september zijn wij met het thema 'Boeren Burgers en Buitenlui" 

open ter gelegenheid van Open Monumenten dagen. 



• Op 9 september is er een bijeenkomst met wethouder, Rob Obdam die een 

speciale maquette onthult (ca. 12.00 uur). Komt u ook? 

• Op 16 september (10.00 - 18.00 uur) en 17 september (12.00 - 18.00 

uur) open ter gelegenheid van Willibrordus Draait Door. 

• op vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 oktober open ter gelegenheid van 

de Nationale Archeologie Dagen. Ons programma wordt later bekend 

gemaakt bij de rubriek 'evenementen' op de website. 

 

Van de bestuurstafel 
In de maanden voor deze zomervakantie heeft uw bestuur drie maal rond de 

bestuurstafel gezeten. 

Tijdens een vergadering passeert altijd veel informatie de revue en bij de 

laatste vergadering lag er zomaar een oude lepel op tafel. Iemand van het 

Willibrordus Business Centrum heeft deze aan ons uitgeleend met de vraag om 

informatie. De lepel moet nog worden onderzocht, maar is toch uit de 17e 

(misschien net 18e eeuw). 

De bestuursleden timmeren verder aan de weg om het museum te promoten 

en hebben daarnaast ook bijgedragen aan de publieksopgraving die medio 

juli in Nieuw Varne plaatsvond o.l.v. de archeologe Silke Lange. 

De zomer was sowieso een tijd met veel graafactiviteit. Heeft u op de website 

gelezen wat er allemaal is gevonden bij de opgravingen in Zuiderloo? 

In september/ oktober zal er nog een opgraving aan de Krommelaan 

plaatsvinden. Aansluitend wordt een open dag georganiseerd om 

belangstellenden - en dat bent u natuurlijk ook! - te informeren over de 

bodemvondsten. 

Tijdens de vergaderingen worden ook plannen gemaakt, waarover u in deze 

nieuwsbrief kunt lezen. Eén ding is echter nog niet vermeld: Baduhenna 

bestaat in 2018 20 jaar! Daar willen we graag speciale aandacht aan gaan 

geven. Wij hopen dit jubileum met u en vele anderen te mogen vieren. 

Van de voorzitter 
Wat is het toch leuk als je na het succesvol afronden van de basiscursus 

archeologie in ons eigen dorp mee mag graven met de professionals! Dat 

heeft veel tijd gekost van uw voorzitter, maar het was een onvergetelijke 

ervaring en het leverde prachtige vondsten op.  

Het Archeologisch Museum wordt beschouwd als een waardevol onderdeel 

van het Landgoed Willibrordus. Er is goed overleg over gezamenlijke 

activiteiten. Dat heeft voordelen, maar schept ook verplichtingen t.a.v. de 

openingstijden. Gelukkig helpen onze vrijwilligers het bestuur mee door zich 

ruimhartig beschikbaar te stellen! 

Uw voorzitter heeft in de afgelopen periode de organisatie van Uit&Zo en de 

Open Monumentendagen voorbereid in samenwerking met Oud Heiloo. We 

zien een meerwaarde in het samen aanpakken van activiteiten en dat werpt 

zijn vruchten af. 

We ontmoeten u graag bij één van onze activiteiten. 

 
Foto verantwoording 

Foto 1: http://ijzertijdboerderij.blogspot.nl/2011/09/eergetouw.html 



Foto 2: © Kitty Hoogland 

Foto 3: Jeroen Götz 

Foto 4: © Met specifieke toestemming Drs. Ulco Glimmerveen www.ulco-art.nl 

 
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 

 

 

 

http://www.ulco-art.nl/
mailto:srab.baduhenna@gmail.com
mailto:srab.baduhenna@gmail.com
mailto:srab.baduhenna@gmail.com
mailto:srab.baduhenna@gmail.com

