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Algemeen 

In het jaar 2013 is door het bestuur een aanzet gegeven voor het revitaliseren 

van de organisatie van Baduhenna door het aanbrengen van meer structuur in 

de werkzaamheden en een heroriëntatie op de positie van Baduhenna binnen 

Heiloo. 

Meer structuur werd aangebracht in de bestuursvergaderingen en de activiteiten 

die daar uit volgden. Tevens was sprake van een doorlopende agenda van aan de 

orde zijnde zaken en een tijdelijke hoge vergaderfrequentie. Met het opstellen 

van draaiboeken voor belangrijke zaken is een begin gemaakt. Veel inzet is 

getoond in de communicatie naar buiten. 

De heroriëntatie op de positie van Baduhenna leidde tot gesprekken met 

vertegenwoordigers van Oud Heiloo en aanzetten tot een toekomstgerichte visie 

op het functioneren van Baduhenna en welke middelen daarvoor nodig zijn. 

In de maand februari verlieten Karsten Hopman en Simon Bakker het bestuur en 

werden opgevolgd door Bob Kos en Jan-Willem Welbergen. In de maand juni 

verliet Ad Kok het bestuur en werd het bestuur uitgebreid met Kitty Hoogland en 

werd Mieke Content begroet als vertegenwoordiger van Baduhenna in de 

Monumentencommissie. 

Eind 2013 werd een beleidsplan voor de jaren 2013 en 2014 bestuurlijk 

vastgesteld dat op de website is terug te vinden.  

 

Oud Heiloo 

In het voorjaar werden tussen Baduhenna en Oud Heiloo gesprekken gevoerd om 

samen mogelijk tot één organisatie te fuseren. De achterliggende gedachte 

hierbij was dat één aanspreekpunt voor de kennis omtrent historie en 

archeologie van Heiloo en omgeving als positief werd gezien.  

De werkzaamheden van beide organisaties liggen in elkaars verlengde en kunnen 

elkaar versterken. 

Uit de inzet van Oud Heiloo bleek dat het museum van Baduhenna zou moeten 

worden gesloten en dat de werkzaamheden van de educatiegroep voor de 

scholen niet meer mogelijk zouden zijn. Deze stellingname leidde tot het 

afbreken van de gesprekken tot een fusie. Baduhenna besloot om voorlopig als 

zelfstandige organisatie verder te gaan en de ingeslagen weg tot revitalisering te 

vervolgen. 

Wel is afgesproken om in voorkomende gevallen met Oud Heiloo samen te 

werken. Zo is bijvoorbeeld een aantal archeologische voorwerpen ten behoeve 

van een expositie tijdelijk aan Oud Heiloo uitgeleend. 

 

Revitalisering 

Naast een eerste aanzet tot meer structuur in de organisatie van Baduhenna 

werd besloten tot een ingrijpende opruiming van talloze dozen met opgeslagen 

archeologische vondsten. De opruiming werd uitgevoerd door een interne 

schervengroep, bestaande uit een groep enthousiaste vrijwilligers en een tweetal 

bestuursleden. De maandenlang durende werkzaamheden van de schervengroep 

leidde in de maand december tot het wegbrengen van 47 dozen met 
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archeologisch gedetermineerde vondsten naar het Provinciaal Depot in Wormer. 

In de maand februari van 2014 zal het relatief kleine restant aan vondsten naar 

het Provinciaal Depot worden weggebracht.  

Het updaten van het museum met zijn deels nog onvoldoende toegelichte 

vondsten werd door het tijdrovende werk van de schervengroep verplaatst naar 

2014. Wel werd in de bestuursvergaderingen al een aantal keren gesproken over 

de wijze van updaten van het museum en welke werkzaamheden daar bij komen 

kijken. 

Een probleem dat niet in 2013 kon worden opgelost is het wegplaatsen van niet 

meer te determineren scherfrestanten afkomstig uit Limmen. Dat zal in 2014 

moeten plaatsvinden: een scholenproject biedt hiervoor een uitkomst. Dit geldt 

ook voor het verantwoord wegwerken van de archeologisch vondsten rondom Ter 

Coulster en Betsy’s Hof uit 1998 en 2006. 

 

Huisvesting 

De huidige huisvesting van het museum en de werkruimten wordt vanwege de 

matige toegankelijkheid en mede in Arbo-technische zin niet als ideaal gezien. In 

2013 zijn er diverse gesprekken gevoerd met de GGZ die echter nog niet tot een 

oplossing hebben geleid. Maar mede gezien de beperkte middelen die de 

Stichting tot haar beschikking heeft, biedt de geboden ruimte wel een 

mogelijkheid, al is het niet optimaal, de archeologische voorwerpen te tonen en 

aan het publiek de bewoningsgeschiedenis van Heiloo te vertellen. 

 

Financiën 

Door de vernieuwde en meer actieve presentatie naar buiten zijn er in 2013 

meer uitgaven dan inkomsten geweest. Hiervoor is geld uit onze reserves vrij 

gemaakt. Het bestuur heeft zich uitgesproken de revitalisering van Baduhenna 

door te zetten en de positie van Baduhenna binnen de Heiloose samenleving te 

bestendigen. Hiervoor zijn echter meer inkomsten nodig. Besloten is het werven 

van vrienden en het zoeken naar andere geldstromen in 2014 een hoge prioriteit 

te geven. 

 

Educatie 

De werkgroep educatie heeft in 2013 tijdens 8 excursies in totaal 218 

basisschoolleerlingen uit Heiloo en omstreken ontvangen. Uit de recensies bleek 

wederom dat de inzet en betrokkenheid van de werkgroepsleden zeer worden 

gewaardeerd. 

Ook heeft Baduhenna in combinatie met Landgoed Ter Coulster tijdens de 

openmonumenten klassen dag zo’n 200 kinderen rondgeleid op Landgoed Ter 

Coulster. 

 

Rondleidingen en lezingen 

Op 1 april heeft Baduhenna op de open dag bij boerderij Ter Coulster hof een 

stand ingericht met informatie over onder meer het kasteel Ter Coulster. Meer 

dan 100 bezoekers hebben de stand met interesse bekeken. 
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Op 13 juni werd door een groep van 30 bezoekers via de Stichting Welzijn uit 

Heiloo het museum bezocht. Uit de vele vragen bleek een grote interesse voor 

onze vroegste geschiedenis. 

Op 8 april werd een lezing gegeven over Heiloo en Limmen, voor- en tegenspoed 

rond de 14e eeuw door Mark van Raaij. De 115 bezoekers vonden de lezing 

buitengewoon interessant. De lezing op 25 november door de stadsarcheoloog 

van Alkmaar (Peter Bitter) over het jaar 1573 – archeologische vondsten en 

verhalen van het Spaanse beleg was ook een groot succes. Bijna 100 bezoekers 

waren hier getuige van. Baduhenna presenteerde zich met een kleine 

tentoonstelling met voorwerpen uit de tijd van het Spaanse beleg. 

 

Openstelling museum 

In 2013 is bijna het gehele jaar elke eerste zaterdagmiddag van de maand het 

museum open geweest. Naast gemiddeld een tiental bezoekers per openstelling 

bleek dat steeds meer mensen op eigen initiatief met hun eigen vondsten de weg 

naar Baduhenna weten te vinden. Een deel van deze vondsten zijn aan 

Baduhenna in bruikleen afgestaan. De speciale openstelling van het museum in 

het Museumweekend (6 en 7 april) en de speciale tentoonstelling in de hal van 

het Willibrordus hoofdgebouw (waarin het museum is gevestigd) op de Open 

Monumentendag (14 en 15 september) werden goed bezocht. 

 

Contacten in de regio 

Baduhenna participeert in de Oer-IJ Groep en de AWN Afdeling 9. De 

vergaderingen van deze werkgroepen zijn bijgewoond door een afgevaardigde 

van het bestuur. 

 

Zeer oude bewoningssporen gevonden tegenover het GGZ terrein 

In november en december is er tegenover het GGZ op het terrein Cranenbroeck 

en aan de Kennemerstraatweg 43/45 archeologisch onderzoek verricht door 

Hollandia. Tijdens het onderzoek op het terrein Cranenbroeck zijn zeer oude 

bewoningssporen aangetroffen, die mogelijk teruggaan tot de vroege bronstijd. 

De boerderij heeft volgens Hollandia gestaan op een laag duin. Onder andere 

wordt radiokoolstofdatering toegepast om tot een datering van de boerderij te 

komen. Daarnaast wordt onderzocht welke gewassen werden verbouwd en hoe 

het landschap waar zij woonden eruit zag. 

Bij het archeologisch onderzoek aan de Kennemerstraatweg 43/45 werden onder 

andere eergetouwkrassen, moesbedden en oude lagen in het veen aangetroffen. 

Nader onderzoek van onder andere de sporen in de laag van de 

eergetouwkrassen zal meer uitwijzen. 

 

Communicatie 

Een verbeterde communicatie van Baduhenna met de bevolking van Heiloo en 

omstreken was in 2013 een speerpunt. De website werd verbeterd, een nieuw 

logo ontworpen, wervende folders ontwikkeld en een nieuwsbrief en een 

kerstwens werden per email gestuurd naar potentiële donateurs. 
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De bijdrage van Baduhenna aan de Uitmarkt van 7 september en de  

Monumentendag van 14 september was gezien de tientallen bezoekers 

succesvol. 

Een begin is gemaakt met het uitplaatsen van een vitrine met archeologische 

vondsten om buiten het museum de bevolking van Heiloo in contact te laten 

komen met Baduhenna.  

 

Bestuur Baduhenna, 4 februari 2014 

Jan-Willem Welbergen 

secretaris 


