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Jaarverslag 2022 

Stichting Regionale Archeologie Baduhenna 
 

Op 29 januari kon het museum haar deuren weer openen nadat de overheidsmaat-

regelen rond de Covid bestrijding waren opgeheven.  

De gebruikelijke openingsspeech van de voorzitter, waarmee 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 tien maal vergaderd.  Een van de vergaderingen 

werd gebruikt om te brainstormen over de ICT en het vaststellen van een visie voor 

het digitaliseren van het museum. 

Het bestuur heeft unaniem besloten om vanaf het kalenderjaar 2023 een bestuurslid 

van de Historische Vereniging Heiloo deel te laten nemen aan de bestuursvergade-

ring. Dit met het oog op kennisdeling, afstemming en het ondernemen van 

gezamenlijke activiteiten.  

 

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

vacature voor een algemeen bestuurslid, is nog geen invulling gevonden.  

Het bestuur wordt voor het verwezenlijken van haar doelen, ondersteund door 21 

vrijwilligers/-sters die, afhankelijk van hun ambitie en interesse, werkzaam zijn in het 

museum of in een van de werkgroepen.  

Het laatste halfjaar konden we 5 nieuwe vrijwilligers welkom heten die nu in verschil-

lende werkgroepen meedraaien. Een positieve ontwikkeling.  

 

De commissie die zich heeft gebogen over de gevolgen van de Wet Bestuur en 

Toezicht Rechtspersonen (WBTR) voor de stichting, heeft in de bestuursvergadering 

van mei het voorstel voor aanpassing van het huishoudelijk reglement en statuten 

ingebracht en toegelicht. Uitgangspunt voor de samenstelling voor de organisatie-

vorm is een z.g.n. ‘collegiaal’ bestuursmodel. Het voorstel is unaniem aangenomen.  

 

Financiën.  
In dit kalenderjaar konden wij 72 donateurs noteren. De gemiddelde bijdrage was  

€ 26,14  Het wat teruglopen van het donateurs-aantal lijkt een landelijke trend. 

 

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 werd gehonoreerd. Inmiddels is de geplande apparatuur 

aangeschaft en operationeel. Het betreft digitale informatie schermen, laptops en 

tablets voor het lezen van de op vitrines aan te brengen QR-codes. Deze QR-codes 

kunnen ook op smartphones worden gescand en gelezen. De QR-code geeft aan-

vullen de informatie op de getoonde vondsten. 
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Voor het verbeteren, veiliger maken van de museumtoegang is eveneens subsidie 

ontvangen van het Prins Bernard Cultuurfonds. Ook is het in slechte staat verkerende 

informatiebord bij de entree vervangen voor een nieuw exemplaar. 

 

De Stichting heeft meegedaan met de Rabo ClubSupport actie. Dankzij veel stem-

men heeft deze actie een mooi bedrag van € 530,- opgebracht. Dit bedrag is be-

steed aan een inmiddels aangeschafte metaaldetector. 

 

De ontvangen bijdrage voor het deelnemen aan de Landgoedlessen is gereser-

veerd voor de aanschaf van graafmaterieel voor archeologisch bodemonderzoek. 

 

Het in oktober vorig jaar gepubliceerde boek “Heiloo onder je voeten – 100 jaar 

archeologische opgravingen in Heiloo” is positief ontvangen. Het boek is na een 

voorspoedige verkoop, bijna uitverkocht. 

 

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

 

Activiteiten. 
NL Doet.  Met hulp van vrijwilligers van Arcadis en van De Buitenkans is in maart hard 

gewerkt en een stuk grasland in de boomgaard afgeplagd en zo een graafveldje te 

maken. Dit veld gaat Baduhenna gebruiken om de jeugd zelf te laten beleven hoe 

een archeoloog werkt. 

 

Nationale museumweek.  Welk van 4 t/m 10 april werd gehouden, had als thema 

“Open je wereld”. Vrijwilligers van Baduhenna vertelden over hun passie voor het  

werken in het museum. Bezoekers konden een kijkje nemen achter de schermen. 

Een 29 tal bezoekers kwam naar het museum. 

 

Willibrordus Draait Door / Uit& Zo.  Samen  met de andere musea van het Museum-

kwartier presenteerde ook Baduhenna zich op het Landgoed Willibrordus. De 

festiviteiten werden gehouden op 26, 27 en 28 mei. 

 

Nationale archeologie dagen. Tijdens de Nationale Archeologie dagen op 17, 18 en 

19 juni stond “Een kennismaking met de  vroegere bewoners van Heiloo” centraal. 

Een drietal activiteiten stonden op het programma. 

Wandelingen door de wijk Zuiderloo waar voorafgaand aan de bebouwing veel 

archeologische vondsten werden gedaan. De wandelingen, met 28 deelnemers, 

werden samen met de Historische Vereniging Heiloo georganiseerd.   

De jeugd kon onder de noemer “Een kennismaking met het werk van de archeo-

loog” zelf met behulp van een troffeltje aan de slag op het graafveld.  

Als uitwerking van het vorig jaar gepubliceerde boek “Heiloo onder je voeten, 100 

jaar archeologische opgravingen in Heiloo”, bezochten 45 belangstellenden de 

gelijknamige tijdelijke tentoonstelling in het museum. 

 

Van de lokale media en de landelijke organisatie van de Nationale Archeologie 

dagen kregen wij veel publiciteit voor deze activiteit. 

 

Landgoedlessen. Midden april startte het project voor de groepen 6 t/m 8 van de 

Heilooër basisscholen rond het Landgoed Willibrordus georganiseerd door De Ver-

halenkamer, De Buitenkans en Archeologisch museum Baduhenna. De Verhalen-
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kamer vertelde het verhaal van de psychiatrische instelling St. Willibrord; De 

Buitenkans liet de kinderen kennismaken met de natuur op De Oase van Rust en 

Baduhenna liet de kinderen als “archeoloog” graven op het nieuwe graafveld. Het 

project liep tot begin juli.  In juni werd een aangepast versie samengesteld voor de 

groep 4 en 5.   

In totaal hebben 35 groepen met ruim  800 kinderen deelgenomen. 

 

Open Monumentendagen. Het thema voor  de Open monumenten Dagen, gehou-

den op 10 en 11 september, was dit jaar “Duurzaamheid en hergebruik”. 

Voorbeelden van dit thema werden op informatiepanelen toegelicht en waren in 

de vitrines te herkennen met het speciale logo. Ca 134 belangstellenden brachten 

deze dagen een bezoek aan het museum. 

 

Lezing. Op 23 november was de traditionele najaarslezing.  Onder het thema “Van 

vondst naar vitrine” gaf gastspreker Karin Abelskamp van conserveringsatelier Vesta 

een inkijk in het conserveren en restaureren van vondsten. Speciale aandacht was  

er voor de voetafdruk uit de bronstijd die in Zuiderloo is opgegraven. 32 belangstel-

lenden bezochten de lezing. 

 

Museum bezoek. 
Dit jaar bezochten 671  bezoekers het museum waarvan 455 in groepen en 216 op 

zaterdagmiddag en bij evenementen.  

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

lijke openingstijden vinden veelal plaats door combinatie met een bezoek aan de 

overige musea op het Museumkwartier. Een bijzondere ontmoeting was het bezoek 

van de groep “Heiloo voor elkaar”.  

 

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

bezoeker gevonden vondst. Soms leverde het speurwerk direct resultaat op of werd 

verwezen naar deskundigen bij het depot NH / Huis van Hilde of het Archeologisch 

Centrum Alkmaar. Een enkele keer is de vondst aan het museum afgestaan of in 

bruikleen afgegeven. 

 

Contacten. 
Baduhenna is vertegenwoordigd in het overleg met het Museumkwartier in Heiloo.  

Verder is ingezet op gezamenlijke PR in diverse media die zich richten op het toeris-

me in de regio. 

 

Het bestuur onderhoudt contacten met archeologiebedrijven, gemeente, het 

Archeologisch Depot van de Provincie (Huis van Hilde) in Castricum, het NMF/Steun-

punt Monumenten en Archeologie Noord-Holland de Stichting Oer-IJ. Verder is er 

regelmatig contact met de Historische Vereniging Heiloo.  

 

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! 

Ook andere organisaties maken regelmatig gebruik van de informatie over de 

archeologische onderzoeken in Heiloo die bij Baduhenna in de documentatie ter 

inzage is. 
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Er is regelmatig overleg gevoerd met de beleidsmedewerker cultureel erfgoed van 

de gemeente Anne Beeksma.  

 

Via Ingrid Völke wordt contact onderhouden met de Heilooër Monumentencom-

missie.  

 

Baduhenna is aangesloten bij het Cultuurplatform Heiloo, een krachtenbundeling 

van organisaties die zich bezig houden met kunst en cultuur in Heiloo. Wij laten ons 

vertegenwoordigen vanuit het museumkwartier door Jacob Ouderkerken resp. Inge 

Vellema, lid van het overleg Museumkwartier. 

 

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

 

De contacten met het VIP en met GGZ NHN hebben er onder andere toe geleid dat 

enkele vrijwilligers bij Baduhenna met de activiteiten meewerken.   

 

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

activiteiten. Elk kwartaal verschijnt een nieuwsbrief welk aan de donateurs, de vrij-

willigers en belangstellenden wordt gemaild. 

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

regelmatig enthousiast gereageerd.  

In de regionale media verschenen regelmatig berichten over de activiteiten dat 

leidde tot geïnteresseerde bezoekers.  

 

Werkgroepen. 
Veldwerk.  Binnen de grenzen van Heiloo zijn onze veldwerkers actief geweest bij 

opgraving van; 

- Een noodopgraving op Nijenburg waar de tuingroep bezig was  een 

grasperceel om te zetten. 

- Een opgraving op de hoek Oosterzijweg en Lagelaan. 

- Een opgraving aan de Krommelaan 2E. 

- Een opgraving aan de Westerweg (riooltracé). 

 

Werkgroep Restauratie. Diverse voorwerpen uit het depot konden worden  

gerestaureerd. 

 

Werkgroep Depot.  Opgravingsmateriaal van afgelopen jaren dat in het depot ligt 

wordt uitgezocht, beschreven en genummerd zodat het materiaal in het depot 

gekoppeld kan worden aan een opgravingslocatie in het documentatie systeem.  

 

Werkgroep Museum expositie.  De tijdelijke tentoonstelling “Landgoed Ypenstein” is 

verlengd tot in 2022.  Zo ook de tijdelijke tentoonstelling “100 jaar archeologische 

opgravingen in Heiloo”. Een gedeelte toont de geschiedenis van de organisatie 

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

in Heiloo.  

 

Er is een vitrine ingericht met materiaal van de opgraving op Landgoed Nijenburg. 
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De vitrines zullen worden voorzien van z.g. QR-code waarmee aanvullende  infor-

matie kan worden opgevraagd op een tablet of mobiele telefoon. 

 

Er is een nieuwe expositieruimte ingericht rond het thema “Waterputten van Heiloo”. 

Hiervoor zijn verschillende putten gerestaureerd zoals een houten tonput en een 

stenen waterput. Het houten fundament van een plaggenput wordt hier ook 

tentoongesteld.  

 

Werkgroep Documentatie.  De completering van de documentatie in de ABC-

mappen, waarin alle gegevens van opgravingen en vondsten worden verzameld, 

vordert gestaag. Tegen het einde van het jaar is gestart met het digitaliseren van  

de dossiers. 

 

Het catalogiseren van de bibliotheek vordert gestaag. Dubbele en niet relevante 

boekwerken en tijdschriften zijn verwijderd. 

 

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

gang. Het fotografisch vastleggen van de aanwezige vondsten vordert parallel. Er  

is gestart om de nog niet in de beeldbank opgenomen vondsten toe te voegen . 

 

Werkgroep Jeugd en Educatie. Dit jaar hebben 7 groepen uit het basisonderwijs ons 

museum bezocht. Dankzij de inzet van onze vrijwilligers hebben we deze groepen  

de gevraagde programma’s kunnen aanbieden 

 

Tot slot. 
Ondanks het wat achterblijvend aantal donateurs, ziet het bestuur en haar vrijwilli-

gers 2023, waarin het 25 jarig jubileum zal worden gevierd, vol vertrouwen tegemoet. 

▪ 
 

Heiloo, januari 2023 

 

Namens het bestuur, Dick Bakker, secretaris 

 

Stichting Regionale Archeologie Baduhenna 
Kennemerstraatweg 464 - 1.34  | 1851 NC Heiloo 

Tel. 072 533 47 37 

info@baduhenna.nl  | www.baduhenna.nl  
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