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Van het bestuur
Het museum is vanaf 12 juni weer geopend voor bezoekers. De lange
sluitingsperiode is goed benut om een aantal ruimtes van een lik verf te voorzien en
om plannen te maken voor de komende periode. Het werd nog even spannend met
alle regenbuien en de wateroverlast die dat geeft, want ja we zitten in de kelders van
een oud gebouw. Maar de schade bleef beperkt en zo konden we een flitsende start
maken tijdens de Nationale Archeologie dagen. De eerste groepen bezoekers zijn
weer ontvangen en de archeologie in Heiloo staat weer op de kaart. Dat laatste
vooral ook door een prachtige schenking van de gemeente Heiloo; de voetafdruk uit
de bronstijd.
De samenwerking van vier musea op het Landgoed Willibrordus in het
Museumkwartier wordt steeds beter zichtbaar. De website is in de lucht en wordt
goed bezocht, er wordt gezamenlijk gepubliceerd op de toeristische sites en op de
nieuwe plattegrond van Heiloo zijn we goed in beeld.
In september zullen de vele activiteiten op het Landgoed samen ingevuld worden,
het wordt dan een bruisende maand.
De ontwikkelingen rond het Oer-IJ icoon lopen voorspoedig, het plan van aanpak
begint definitieve vorm te krijgen en kan voorgelegd worden aan de beslissende
partijen. Het is mooi om te zien hoe snel een pril idee door goede samenwerking kan
uitgroeien tot een solide plan.
Op de woensdag- en donderdagochtenden is het weer gezellig druk bij Baduhenna.
De meeste vrijwilligers zijn weer actief, hebben hun werkzaamheden weer opgepakt
en maken plannen voor de komende tijd. Er zijn ideeën verzameld om de

museumcollectie nog beter te presenteren en de voorbereidingen voor de nieuwe
tijdelijke tentoonstelling over “100 jaar archeologie in Heiloo” zijn gestart. Vanaf begin
september zal deze tentoonstelling te zien zijn.
Oproep aan onze lezers; heeft u een verhaal over 100 jaar archeologie in Heiloo,
was u erbij, heeft u een bijzondere vondst die u bezoekers van het museum wilt laten
zien? Laat het ons weten dan kunnen we zien of het in de tentoonstelling
opgenomen kan worden.
Het wordt in juli en augustus een drukke tijd voor Baduhenna om alles voor te
bereiden, maar we hebben er weer zin in.
Van de penningmeester
De afgelopen maanden konden we nauwelijks bezoekers in ons museum ontvangen.
Doordat ook de schoolbezoeken niet mogelijk waren betekent het dat er dit eerste
halfjaar een gemis aan inkomsten is.
In juni kwam daar gelukkig verandering in; tijdens de Nationale Archeologiedagen
maakten veel deelnemers aan de archeo-wandeling door Zuiderloo van de
gelegenheid gebruik om een kijkje in het museum te nemen en konden we alweer
een eerste groep op afspraak ontvangen.
De bijdragen van de donateurs zijn een belangrijke inkomstenbron, maar we zien dat
ook hier wat achterstand is. Nog niet alle 100 donateurs maakten tot nu toe een
bijdrage over op onze rekening; kijkt u het nog eens na, misschien is het u ook
ontschoten? De plannen voor de komende maanden rond de presentatie van het
boek “100 jaar archeologie in Heiloo” en de daarbij behorende expositie brengen
natuurlijk extra kosten met zich mee, daar kunnen we uw bijdrage goed voor
gebruiken en we hopen onze donateurs dan te kunnen verrassen.
Sinds januari 2021 heeft Baduhenna een nieuw rekeningnummer: NL 84 RABO
0358 2782 28 t.n.v. St. Regionale Archeologie Baduhenna in Heiloo.
Het museum
- Nieuwe aanwinst; Voetafdruk uit de bronstijd in Heiloo

De “Voetstap van Heiloo” heeft een plaatsje gekregen in het museum. De voetafdruk
is een jaar geleden gevonden in nieuwbouwgebied Zuiderloo. Het is een afdruk van
iemand die hier zo’n 3500 jaar geleden heeft rondgelopen, waarschijnlijk een man
met schoenmaat 39. Na de vondst hebben de archeologen de voetstap uit de grond
gehaald en de gemeente Heiloo heeft ervoor gekozen om deze vondst te laten
conserveren en over te dragen aan het archeologisch museum Baduhenna. Op 1 juli
was het zover, wethouder Rob Opdam plaatste de voetafdruk samen met voorzitter
Fons Morsch in de vitrine zodat hij nu voor iedereen is te bewonderen. Komt u ook
snel weer eens kijken?

Activiteiten
Nationale Archeologie dagen 18-19-20 juni
De Nationale Archeologie Dagen zijn dit jaar voor het eerst in juni gehouden en daar
heeft Baduhenna actief aan meegedaan. Samen met de Historische Vereniging
Heiloo werden wandelingen georganiseerd door de wijk Zuiderloo, waar ruim 40
wandelaars aan deelnamen.
Deze wijk is volop in aanbouw en is in de loop der jaren door de archeologen “op de
schop” genomen. Tijdens de wandeling werd verteld over de geschiedenis van het
gebied en hoe die is terug te zien in de aanleg van de wijk. Stilgestaan werd bij de
plaatsen waar bijzondere vondsten zijn gedaan en aan de hand van foto’s werd
hierover verteld. De wandelaars kijken voortaan met andere ogen naar dit nieuwe
stukje “historisch” Heiloo.

Het museum was extra geopend en naast de wandelaars kwamen ook daar veel
bezoekers naar de tijdelijke tentoonstelling over de Spoortunnel en Zuiderloo.

Veldwerk
- onderzoek BAZAterrein
Na het afronden van alle werkzaamheden voor de spoortunnel in de
Vennewatersweg is het bouwterrein op de hoek van de Westerweg, het BaZa terrein,
verder archeologisch onderzocht.
Hier werden de oude sporen van de Krommelaan gevonden. Deze weg kennen we
nu alleen aan de oostzijde van de spoorlijn, maar voordat deze ijzeren weg werd
aangelegd liep de Krommelaan door tot aan de Westerweg.
Dit schrijft de archeoloog erover;
Het laatste intacte deel onder het wegrestant van de Krommelaan toonde aan dat er
direct langs en onder het zandige wegdek nog een middeleeuws niveau aanwezig
was (13e-14e eeuw) en een gelijktijdige bermsloot. Hierop liggen de karresporen in
het gele zand. De grijze laag daaronder heeft eveneens nog het verloop van een
wegdek en eindigt in een ondiepe bermgreppel. Hieruit komen laat-middeleeuwse
scherven zoals Pingsdorf (12e eeuw) en grijsbakkend aardewerk (14e eeuw). Het is
dus waarschijnlijk dat de Krommelaan en vele andere oude wegen op de strandwal
(Westerweg, Heerenweg) teruggaan op de late middeleeuwen. Onder het grijze
middeleeuwse wegdek komen de prehistorische lagen en spitsporen tevoorschijn.

- Onderzoek aan Lagelaan
Als archeoloog word je telkens weer verrast. Zo ook bij de opgravingen aan de
Lagelaan.
Vanaf mei werd op de schapenweide ten oosten van de Oosterzijweg onderzoek
gedaan en de schapen moesten steeds meer het veld ruimen. Het begon met de
ontdekking van een waterput aan de rand ven het terrein aan het einde van de dag.
En toen volgde er meer, sporen van een middeleeuwse nederzetting, vele
waterputten, sporen van het turfsteken in de veengrond, het hield niet op. Het
hekwerk van het schapenweitje werd regelmatig verplaatst om een groter deel van
het terrein te onderzoeken.
Hier het verhaal van Jan de Koning van Hollandia Archeologen:
In een uitgegraven stuk weiland maken archeologen tientallen cirkels op de grond en
brengen ze genummerde bordjes aan. Archeoloog Jan de Koning is verrukt met wat
hij en zijn collega’s aantreffen op het stuk land aan de Lagelaan in Heiloo. Dat er een
laat Middeleeuwse nederzetting te vinden was, vermoedden ze al uit een
vooronderzoek. Maar wat ze er tot nu toe aantreffen, is een complete verrassing.
Op de eerste dag van de opgraving doen de archeologen al een prachtige vondst.
Een soort klomp die met een riempje over de schoen werd vastgebonden. In de 14e

eeuw moet er een boerderij gestaan hebben op deze plek. Even verderop hebben
twee boerderijen uit de 12e eeuw gestaan, weet archeoloog Jan de Koning die de
leiding heeft over het onderzoek. “Maar gek genoeg weten we veel meer over die
periode dan over de latere Middeleeuwen. Een 14e eeuwse boerderij is echt
bijzonder. Waarschijnlijk doordat de bouwwijze toen anders was, zijn er veel minder
afdrukken in de grond van terug gevonden.”
Meer dan tien waterputten hebben de archeologen deze week al blootgelegd. “We
zitten midden in een nederzetting”, zegt De Koning. Hij vermoedt dat er turf werd
gewonnen. “Ook al in de periode daarvoor was dat zo. Dat had te maken met de
behoefte aan brandstof vanuit de stad Alkmaar die in opkomst was. Het was een vrij
boomloos landschap dus er was grote behoefte aan brandstof. Een soort
energietransitie van de Middeleeuwen had hier plaats.”

- Onderzoek terrein Sprenkeling aan de Hoogeweg
Vanaf half juli kan een nog onontgonnen gedeelte in de wijk Zuiderloo archeologisch
onderzocht worden, het gaat om het terrein van Sprenkeling waar ook nieuwbouw zal
plaatsvinden. Een veelbelovend onderzoeksgebied want het grenst aan het gedeelte
waar veel waterputten en sporen uit de Romeinse tijd zijn gevonden. Vrijwilligers van
Baduhenna zullen weer een helpende hand bieden aan de archeologen die er aan
het werk gaan.

Baduhenna in beeld
- Infopanelen spoortunnel Vennewatersweg

Heeft u ze al gezien, de informatiepanelen die geplaatst zijn bij de spoortunnel “Door
de Strandwal”? Op de borden wordt in woord en beeld uitleg gegeven over de
achtergrond van het gebied en de wijze waarop de spoortunnel de strandwal
doorklieft. Alle informatie hierover is nog tot september te zien in de tijdelijke
tentoonstelling “Door de Strandwal” bij museum Baduhenna.

Sieraden maken van archeologisch materiaal.
In 2019 organiseerden we een cursus Sieraden maken van archeologisch materiaal.
In 2020 werd opnieuw een oproep geplaatst en 4 mensen meldden zich aan. Helaas
gooide COVID roet in het eten en dus werd de cursus geannuleerd. In oktober 2021
starten we met een nieuwe cursus van 2 uur voor € 15 inclusief materiaal en
koffie/thee. Aanmelden kan via info@baduhenna.nl.

- Activiteiten op Landgoed Willibrordus
Landgoed Willibrordus bruist van de activiteiten en is de thuisbasis van het
Museumkwartier.

Na de zomerperiode is er op gebied van kunst en cultuur weer veel te beleven en
daar zal Baduhenna zich ook presenteren. We komen er nog op terug maar geven u
hier alvast de data.
Meer weten, kijk dan op de website www.landgoedwillibrordus.nl en bij
www.museumkwartierheiloo.nl
- Willibrord Draait Door 4 en 5 september
- Uit&Zo 4 september
- Open Monumentendagen 11 en 12 september
Voor nadere informatie over Archeologisch Museum Baduhenna
http://www.baduhenna.nl/
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