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Jaarverslag 2021 

Stichting Regionale Archeologie Baduhenna 
 

Dit jaar startte zonder Nieuwjaarsreceptie. Ten gevolgen van de op dat moment 

geldende Covid maatregelen was het museum gesloten. De gebruikelijke 

openingsspeech van de voorzitter, waarin hij terugblikt op het afgelopen jaar en 

spreekt over komende activiteiten, is middels een nieuwsbrief aan de vrijwilligers en 

donateurs gemaild.  

 

Bestuur. 
Dit kalender jaar heeft het bestuur acht maal vergaderd. In een van de 

bijeenkomsten is een besluit genomen t.a.v. de wet WBTR. 

 

 Organisatie. 
Het bestuur bestond bij de aanvang van het jaar uit 4 leden. Voor de openstaande 

vacature voor een algemeen bestuurslid, is nog geen in vulling gevonden.  

Het bestuur wordt voor het verwezenlijken van haar doelen, ondersteund door 20 

vrijwilligers/-sters welk, afhankelijk van hun ambitie en interesse, werkzaam zijn als 

veldwerker, rondleider in het museum of in een van de werkgroepen.  

 

Financiën.  
In dit kalenderjaar konden wij 78 donateurs noteren. De gemiddelde bijdrage was  

€ 24,86 

 

Van verschillende kanten is gevraagd en ongevraagd financiële steun ontvangen. 

 

De aanvraag bij het Prins Bernhard Cultuurfonds voor subsidie voor het digitaliseren 

van het museum is gehonoreerd. De werkgroep documentatie zal hiertoe een 

projectplan opstellen. 

 

Voor de uitgave van het boek werden bijdragen verkregen van het Prins Bernhard 

Cultuurfonds, Stichting Reuvens, Rabobank Alkmaar e.o. en de gemeente Heiloo. 

Het boek is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van vele lokale ondernemers. 

 

De Stichting heeft meegedaan met de Rabo Clubsupport. Dankzij veel stemmen 

heeft deze actie een mooi bedrag van €605,- opgebracht. 

 

De Stichting heeft het jaar met een positief saldo kunnen afsluiten. 

 

Activiteiten. 
De overheidsmaatregelen rond het Covid-19 virus (Corona virus) heeft ook dit jaar 

grote invloed gehad op de activiteiten. Het museum was vanaf januari tot 12 juni 

gesloten en in het najaar vanaf 16 november werd de deur weer gesloten. 

 

De tijd dat het museum gesloten was is benut om enkele ruimtes op te knappen, te 

schilderen, verlichting te verbeteren en anders in te richten.  

In juni gaven de enorme regenbuien wateroverlast maar de schade hiervan bleef 

beperkt. 
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Activiteiten op het Landgoed Willibrordus gingen niet of in aangepaste vorm door, 

waardoor deelname van museum Baduhenna verviel. Dit gold voor de Lente Fair, 

Willibrordus Draait Door en de Uit&Zo markt.  

 

Boekuitgave  

2021 stond in het teken van 100 jaar archeologie in Heiloo. Eind oktober werd het 

boek “Heiloo onder je voeten, 100 jaar archeologische opgravingen in Heiloo“ 

gepresenteerd. 

Twee jaar geleden is hiertoe het initiatief genomen. Er is gekozen voor een opzet in 

een tiental thema’s aangevuld met een beschrijving van Baduhenna en een 

overzicht van alle opgravingen in Heiloo sinds 1921. De bestuursleden en enkele 

vrijwilligers hebben hier ieder hun bijdrage aan geleverd in de vorm van het werven 

van sponsoren, het voeren van de redactie, het doornemen van de teksten, het 

beschrijven van de historie van Baduhenna en het opmaken van het overzicht van 

de opgravingen. Al met al een hele klus! 

Het eerste exemplaar werd tijdens een feestelijke bijeenkomst overhandigd aan 

wethouder Rob Opdam en kinderburgemeester Jayden de Vries in aanwezigheid 

van de auteurs, hoofdsponsors en overige betrokkenen.  

Aansluitend werden in de weekenden daarna speciale presentaties en 

verkoopbijeenkomsten in het museum georganiseerd. De regionale pers besteedde 

veel aandacht aan deze gebeurtenis.  

Het boekwerk is goed ontvangen en wordt genoemd als een aanwinst voor de 

kennis over de archeologische historie van Heiloo. 

 

Lezing  

Op de avond van de boekpresentatie verzorgde Silke Lange een lezing met als 

thema “Heiloo onder je voeten. Landschap vol verhalen. Wat we nu weten en 

morgen zoeken.” Een boeiende lezing waarin Silke de kennis en informatie uit de 

vele opgravingen in Heiloo met elkaar in verband bracht, verklaringen zocht maar 

ook nieuwe vragen opriep. Voer voor archeologen! 

 

Nationale archeologie dagen op 18-19-20 juni. 

Tijdens de Nationale Archeologiedagen werd op de vrijdag en de zaterdag een 

archeo-wandeling georganiseerd door de wijk Zuiderloo met als thema; ”Een 

kennismaking met de vroegere bewoners van de strandwal”. Dit was een 

samenwerking met de Historische Vereniging Heiloo. Ruim 40 wandelaars liepen 

mee.  

Het museum was deze 3 dagen geopend, de bezoekers konden de tentoonstelling 

“Door de Strandwal” met de vondsten van Zuiderloo bezoeken. 

 De lokale media en de landelijke organisatie van de Nationale Archeologie dagen 

gaven veel publiciteit aan deze activiteiten in Heiloo. 

 

Open Monumentendagen in september  

Op 2 september vond de aftrap van de Open Monumentendagen plaats in het 

museumkwartier bij het Toverlantaarnmuseum. Wethouder Rob Obdam 

overhandigde het eerste exemplaar van de brochure.  
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Tijdens de Open Monumenten dagen op 11 en 12 september was het museum op 

zaterdag en zondag geopend. De nieuwe thema tentoonstelling “100 Jaar 

archeologisch onderzoek in Heiloo” was te bezoeken. Ook werd aandacht besteed 

aan de buitenhuizen van Heiloo. Ruim 200 bezoekers kwamen naar het museum. 

 

Kinderboekenweek in oktober 

Tijdens de Kinderboekenweek was het thema “Worden wat je wilt”. In de bibliotheek 

in Heiloo werd door Baduhenna een presentatietafel ingericht over het beroep van 

archeoloog. Het werd door de bibliotheek gewaardeerd en nagedacht wordt over 

verdere samenwerking. 

 

Werken met archeologisch materiaal 

Archeologisch materiaal dat geen specifieke waarde heeft wordt toch benut. 

Bezoekers aan het museum krijgen een zakje met een scherf en beschrijving van het 

object.  

Voor de jeugd werd in oktober een workshop scherven plakken georganiseerd maar 

bij gebrek aan deelnemers is deze niet doorgegaan.  

Scherven en pijpenkoppen en pijpensteeltjes worden verwerkt in sieraden en 

verkocht in het museum. Er is in november een workshop sieraden maken 

georganiseerd waaraan 6 personen deelnamen. 

 

Museum bezoek. 
Ten gevolge van de eerder genoemde overheidsmaatregelen is het museum dit jaar 

gesloten geweest van medio december 2020 tot begin juni en vanaf 16 november 

tot eind december.  

 

Door de tijdelijke sluitingen bezochten toch nog 387 bezoekers het museum waarvan 

86 in groepen, en 152 op zaterdagmiddag en bij evenementen.  

De rondleidingen in het museum van groepen op afspraak, ook buiten de 

gebruikelijke openingstijden vinden veelal plaats door combinatie met een bezoek 

aan de overige musea op het Museumkwartier. 

 

Een aantal malen bezocht men het museum met een vraag over een door de 

bezoeker gevonden vondst. Een enkele keer is de vondst aan het museum 

afgestaan of in bruikleen afgegeven. 

 

Contacten. 
Baduhenna is vertegenwoordigd in de Regiegroep Landgoed Willibrordus. Ten 

behoeve daarvan is het samenwerkingsverband ‘Museumkwartier’ in het leven 

geroepen om namens de vier musea op het landgoed naar buiten te kunnen 

treden. 

Vanuit het Museumkwartier is bij de gemeente Heiloo een aanvraag ingediend bij 

het Herstelfonds en deze is toegekend. Het toegekende budget is bestemd om het 

Museumkwartier op de kaart te zetten, een herkenbare website te maken en de 

communicatie via de sociale media goed op het spoor te zetten. De website is juni 

2021 live gegaan. Daarnaast worden regelmatig berichten op social media 

geplaatst.  
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Verder is ingezet op gezamenlijke PR in diverse media die zich richten op het 

toerisme in de regio, een gezamenlijke advertentie in het VIP magazine en op de 

plattegrond van Heiloo. 

In het najaar is bij het herstelfonds een aanvraag ingediend en gehonoreerd voor de 

gezamenlijke vrijwilligerswerving voor de organisaties op het Landgoed Willibrordus.  

 

Met de Stichting De Buitenkans en De Verhalenkamer is overleg gepleegd over de 

opzet van Landgoedlessen voor groepen van de basisscholen in Heiloo. 

 

In augustus bracht een delegatie van het herstelfonds een bezoek aan het museum.  

 

In september kwam de nieuwe burgemeester Mascha ten Bruggencate kennis 

maken met het museum. 

 

Het bestuur onderhoudt contacten met archeologiebedrijven, gemeente, het 

Archeologisch Depot van de Provincie (Huis van Hilde) in Castricum en de Stichting 

Oer-IJ. Verder is er regelmatig contact met de Historische Vereniging Heiloo.  

 

Samen met de Historische Vereniging Heiloo is er overleg geweest met de gemeente 

m.b.t. (ver)bouwplannen rond een historische boerderij, locatie wasserij Hollands 

Roem, langs de Kennemerstraatweg. 

 

De regelgeving m.b.t. archeologisch onderzoek adviseert de professionals gebruik te 

maken van de lokale kennis en van de vrijwilligers van Baduhenna bij opgravingen. 

In toenemende mate wordt daar gebruik van gemaakt. Een positieve ontwikkeling! 

 

Er is regelmatig overleg gevoerd met de beleidsmedewerker cultureel erfgoed van 

de gemeente Anne Beeksma. Er is een initiatief ontwikkeld om een tijdlijn over 100 

jaar archeologische opgravingen in Heiloo te maken.  

 

Via Ingrid Völke wordt contact onderhouden met de Heilooër 

Monumentencommissie.  

 

Baduhenna is aangesloten bij het Cultuurplatform Heiloo, een krachtenbundeling 

van organisaties die zich bezig houden met kunst en cultuur in Heiloo. Dit is een 

initiatief van het Team Herstelfonds Heiloo. Wij laten ons vertegenwoordigen vanuit 

het museumkwartier door de Historische Vereniging Heiloo. 

 

Met de Stichting Oer-IJ wordt samengewerkt om een Oer-IJ icoon te ontwikkelen 

met als basis het vierkant van de gesloopte boerderij aan de Lagelaan. Een concept 

plan is ontwikkeld en voorgelegd aan de gemeente. Meegewerkt is aan het 

opleiden van een groep toekomstige gidsen voor deze locatie.  

 

Public Relations. 
De digitale nieuwsbrief informeert belangstellenden over komende en afgelopen 

activiteiten. De nieuwsbrieven zijn verschenen in januari, april, juli, oktober en een 

extra nummer in oktober. 

Op onze berichten op de website en de sociale media zoals Facebook wordt 

regelmatig enthousiast gereageerd.  
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In de regionale media verschenen regelmatig berichten over de activiteiten dat 

leidde tot geïnteresseerde bezoekers.  

 

Een vrijwilliger is bereid gevonden de PR zaken op zich te nemen. 

 

Werkgroepen. 
Ook de activiteiten van de vrijwilligers c.q. de werkgroepen zijn t.g.v. de Corona 

maatregelen opgeschort. Bij het weer opstarten zijn de werkgroepen opgesplitst 

naar 2 werk-ochtenden. Dit mede om de anderhalve meter maatregel te kunnen 

waarborgen. 

 

Alle werkzaamheden van de werkgroepen en de vrijwilligers zijn inzichtelijk gemaakt 

in een document.  

 

Veldwerk.  

Binnen de grenzen van Heiloo zijn, voor zover de Covid maatregelen dat 

toestonden, onze veldwerkers actief geweest bij opgraving aan de 

Westerweg/Vennewatersweg locatie BaZa, de Lagelaan tracé A9, de Kromme laan 

locatie Zandbergen (allen Hollandia Archeologen);de Hoogeweg locatie 

Sprenkeling en Zuiderloo locatie Valkering(Archol) 

 

Werkgroep Restauratie. Diverse voorwerpen uit het depot werden gerestaureerd. 

 

Het onderzoek of het op kleine schaal conserveren van hout mogelijk in eigen 

beheer kan worden verricht is afgerond, helaas met een negatieve uitkomst. 

 

Werkgroep Depot. Het systematisch ordenen van scherven door enkele vrijwilligers 

op basis van het Deventer systeem is afgerond. 

 

Opgravingsmateriaal van afgelopen jaren dat in het depot ligt is uitgezocht, 

beschreven en genummerd zodat het materiaal in het depot is te koppelen aan een 

opgravingslocatie in het documentatie systeem.  

 

Werkgroep Museum expositie. De voorwerpen in het museum zijn van nieuwe 

kaartjes voorzien. De informatie is naast een vondst code nu uitgebreid met het 

nummer van de beeldbank en een verwijzing naar de documentatie in de ABC-

mappen. 

 

De vaste collectie in het museum is overzichtelijker opgesteld in de vitrines. 

De tijdelijke tentoonstelling “Door de strandwal” was tot 1 september te zien. 

De tijdelijke tentoonstelling “Landgoed Ypenstein” is verlengd tot in 2022.  

De nieuwe tijdelijke tentoonstelling “100 jaar archeologische opgravingen in Heiloo” 

is geopend op 1 september. Een gedeelte toont de geschiedenis van de organisatie 

Baduhenna. Het andere gedeelte toont 20 hoogtepunten uit 100 jaar archeologie in 

Heiloo.  

 

Nieuw in de collectie 

Van de gemeente heeft het museum de ca 3500 jaar oude voetafdruk, gevonden 

bij een opgraving in Zuiderloo, ontvangen. De voetafdruk werd door wethouder Rob 

Opdam op 1 juli aan het museum overhandigd. 
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Twee 17de -eeuwse tegels uit de boerderij van Cees Berkhouwer aan de Stationsweg 

zijn aan het museum geschonken en opgenomen in de expositie. 

 

In november is, in overleg met de gemeente Heiloo, het houten fundament van een 

plaggenput ontvangen van Restaura. De put is afkomstig van een opgraving aan 

de Hoogeweg. Het fundament zal in een nieuw in te richten  museumruimte worden 

tentoongesteld. Ook restanten van andere waterputten, zoals houten duigen en 

stenen worden schoongemaakt, geconserveerd en gereed gemaakt om tentoon te 

stellen zodat er een expositieruimte van “waterputten van Heiloo” ontstaat.  

 

De walvisribben die onderdeel uitmaken van de museumcollectie kwamen in het 

nieuws. Voor een onderzoek aan de Universiteit van Cambridge zijn monsters 

genomen. 

 

Ook de revolvers die gevonden zijn in de vijver van Nijenburg werden nieuws, omdat 

het verhaal ging dat zij in de 2de Wereldoorlog van verzetsmensen op Nijenburg 

geweest waren. Ze werden in het museum bekeken en het verhaal werd ontkracht.  

 

Werkgroep Documentatie  

De completering van de documentatie in de ABC-mappen, waarin alle gegevens 

van opgravingen en vondsten worden verzameld, vordert gestaag. 

 

Voor het digitaliseren van het museum zal de werkgroep een projectplan opstellen. 

Gedacht wordt om o.a. de vitrines te voorzien van z.g. QR-code waarmee 

aanvullende informatie kan worden opgevraagd op een tablet of mobiele telefoon. 

 

Fotomateriaal van opgravingen uit het verleden is uitgezocht en gedigitaliseerd.  

 

Er is een begin gemaakt met het opschonen en catalogiseren van de bibliotheek. 

Dubbele en niet relevante boekwerken en tijdschriften zijn verwijderd en worden in 

het museum te koop aangeboden. 

 

Werkgroep Beeldbank Het upgraden resp. uitbreiden van de beeldbank is in volle 

gang. Hiertoe was een projectplan opgesteld. Het fotografisch vastleggen van de 

aanwezige vondsten vordert parallel. 

 

Werkgroep Jeugd en Educatie. Dit jaar hebben er geen groepen uit het 

basisonderwijs ons museum bezocht voor een programma.  

 

Tot slot. 
Door de sluiting van het museum t.g.v. het Corona-virus bleef het aantal bezoekers 

beneden verwachting. Toch ziet het bestuur en haar vrijwilligers, met de geplande 

activiteiten voor 2022, vol vertrouwen de toekomst tegemoet. 

▪ 
 

Heiloo, januari 2022 

 

Namens het bestuur, Dick Bakker, secretaris 
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