
Tien jaar onderzoek in Heiloo: Zuiderloo - 2008 tot 2018. 

LEZING door Judith van der Leije  

In de aankondiging staat dat de lezing verzorgd zal worden door Silke Lange. Omdat zij vanwege 

familieomstandigheden heeft moeten afzeggen maken we vandaag kennis met Judith van der Leije. 

Zij is Projectmanager/ senior-KNA archeoloog bij Archol en actief betrokken op het recente onderzoek 

in Zuiderloo, met name het zuidelijke deel. Zij werkt momenteel aan het onderzoeksverslag en kan dus 

veel vertellen aan een honderdtal bezoekers die de zaal vullen. 

Opening Fons Morsch doet het openingswoord en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij 

spreekt zijn erkentelijkheid uit, dat Judith zo ‘op het laatste moment’ bereid was vandaag haar verhaal 

te komen doen. 

Judith krijgt het woord en zij zegt dat zij blij is dat zij kan gaan zitten omdat zij zich vanwege een 

hamstringblessure wat moet ontzien. Zij zal vertellen over de voorlopige conclusies want veel is nog in 

behandeling; conservering en analyse. Zij geeft aan dat het hier in Heiloo gaat om mooie vondsten uit 

dit rijke gebied. Al in 2000 is er onderzoek gedaan door een archeologisch bureau waarna het 

archeologische proces zijn voortgang heeft. In 2008 zijn de eerste proefsleuven gegraven. Judith 

illustreert haar gedegen verhaal met een verlevendigende PowerPoint presentatie.  

Archeologisch onderzoek De wet schrijft voor dat voordat nieuwe bouw kan plaatsvinden een 

stapsgewijze procedure moet worden gevolgd voordat de bodem wordt verstoord. Judith schetst de 

stappen van grondboren, proefsleuven, machinaal afgraven, intekenen van sporen, een doorsnede 

uitgraven en vastleggen. Vondsten dienen zorgvuldig worden ‘geborgen’ omdat zij behouden zijn 

door de zuurstof arme grondlaag, eenmaal bovengronds en in contact met zuurstof gaat roest en/ of 

uitdroging metaal resp. hout aantasten. Soms wordt met een bak een totaal deel van de bodem 

meegenomen voor specialistisch onderzoek! Bij het onderzoek zijn altijd professionele bedrijven 

betrokken, vaak is er ook hulp van amateur archeologen en “enthousiastelingen”.  

Heiloo met archeologische rijkdommen Door het landschap vanaf ca. 1500 voor Chr. werd de 

streek aantrekkelijk en toegankelijk. Bovenop de strandwallen –uit zee - kwam duinafzetting –door de 

wind. Twee lagen; de onderste met schelpen en de daarboven gelegen laag met fijn zand. 

Daaromheen ook veenafzetting waarop ‘akkeren’ mogelijk werd. Destijds was er meer reliëf in het 

landschap. Door de tijd heen werd het hier genivelleerd tot een “platte pannenkoek”. Zo zijn er 

aangetroffen; landbouwsporen, koeiensporen, resten en ook sporen van bebouwing, grafheuvels en 

ook “bewust achtergelaten spul” dat sterk doet denken aan rituele handelingen. Het gaat zo dus om 

grondsporen van greppels, kuilen en palen. Ook twee boerderijen uit de bronstijd die er niet 

tegelijkertijd stonden – want de sporen staan te dicht bij elkaar. Houtresten, (vissen-)botjes, botanische 

resten en een hoeveelheid kokkelschelpen. In de grafheuvel lagen de botresten van een vrouw en 

een kind. Niet iedereen werd na verbranding begraven in een grafheuvel. Dat er nog botresten zijn, is 

te danken aan het feit dat de vuren destijds niet zo heet konden worden opgestookt. Er werd een bijl 

van zandsteen gevonden, destijds een heel kostbaar voorwerp want het kost veel moeite de vorm te 

krijgen waarin hij nu is gevonden. Van zomaar ‘kwijtraken’ is dus mogelijk geen sprake, een offer? Losse 

menselijke resten zijn verspreid gevonden, waren zij eerst fatsoenlijk begraven en de botten later door 

wilde dieren verspreid geraakt? 



Vanuit de bronstijd stammen de mooie vier sikkels die al in 1930 zijn gevonden, samen met de bronzen 

sikkel een unieke vondst door de opstelling: staand bij elkaar. Ook hier wordt gedacht aan een ritueel. 

En vandaag is er speciale aandacht voor de unieke vondst van een bronzen bijl! Gevonden in het 

gebied van Zuiderloo. Hij is afkomstig uit Noord Frankrijk, heeft geen steel en lijkt nooit te zijn gebruikt 

dus ziet er uit als nieuw! 

De onthulling van de hielbijl  Vol trots onthult Fons Morsch een glazen stolp waarin de bronzen hielbijl 

staat opgesteld. Er worden vragen gesteld en beantwoord. Zo kan ieder hem hier ter plekke in de 

pauze bekijken (en later ook met nadere tekst en uitleg in het Archeologisch Museum dat zaterdag en 

zondag open is ter gelegenheid van de nationale Archeologiedagen 2018). De belangstelling is groot 

en menigeen maakt een foto.  

De Romeinse tijd Judith pakt de draad weer op en meldt dat er wel 150 waterputten zijn 

aangetroffen en geen bewoningssporen – ondanks dat er druk bewoond lijkt te zijn. Veelal gaat het 

om waterputten die voor de mensen zijn bedoeld, constructies met hout en plaggen (gehaald vanaf 

de andere kant van de strandwal), soms met een stok in het midden. Daarnaast waren er ook 

drenkkuilen voor het vee, dit waren meer verdiepingen in het oppervlak. De waterputten waren soms 

met afval dichtgegooid, wat nu dus aardewerk, scherven en een ‘oventje’ heeft opgeleverd. Het 

aardewerk betreft gedraaid (Romeins) aardewerk, afkomstig uit Keulen of Frankrijk. Een voorbeeld van 

een waterput uit Heiloo is te zien in het Huis van Hilde. Bijzonder zijn nog de vondsten van twee houten 

lepels, paardenschedels en een hondenskelet. Bij dit alles blijven er veel vragen over de invloed en 

aanwezigheid van Romeinen in dit gebied met inheemse bevolking. 

Middeleeuwen  Er is sprake van toenemende bevolking die zich vestigde in het hoger gelegen 

gebied in boerderijen van het type “Katwijk” - alwaar een eerste exemplaar is gevonden. In de 

boerderij woonden dieren en mensen onder een dak. In het gedeelte waar de concentratie fosfaat 

het hoogst is verbleven de dieren; in het ander deel treft men wel de vuurplaats. Er zijn wel 

bewoningssporen maar een zeer gering aantal objecten uit die periode. 

Judith beëindigt haar verhaal door de mensen die nu in Zuiderloo (komen te) wonen hun eigen 

geschiedenis te schrijven! 

Besluit Fons sluit af met de wijsheid: Geschiedenis gaat door! Hij spreekt zijn dank uit voor de boeiende 

lezing waarin duidelijk is geworden dat minieme sporen kunnen leiden tot een heel verhaal. Een en 

ander is te zien in het Archeologische Museum Baduhenna waar iedereen van harte welkom is. 

Judith krijgt als dank een mooie bos bloemen en een exemplaar van het boek Meer dan 1000 jaar 

Witte Kerk in Heiloo dat uitgegeven is door de Historische Vereniging Oud Heiloo. Een speciaal woord 

van dank is gericht aan medewerkers van de Cultuurkoepel en de catering. Wat onderstreept wordt 

door het applaus van de aanwezigen. 

Voor dit – gecorrigeerde - verslag tekent 

Wim Maan - Heiloo, 13-10-2018 
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