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Redactioneel 
 

Voor u ligt een Nieuwsbrief waarin we u bijpraten over het wel en wee van onze 

stichting. We blikken terug en kijken vooruit. Extra aandacht voor onze lezing op 23 

november, waarbij het conserveren van archeologische vondsten aan de orde 

komt. 

 

Afgelopen periode 
 

De maanden juli en augustus gaven even wat adempauze, maar in september 

pakten de vrijwilligers de activiteiten weer op. En hoe! Er werd geklust om een 

nieuwe expositieruimte in te richten, in het depot werden weer dozen vol materiaal 

omgekeerd en met versterking van enkele nieuwe vrijwilligers is de koffietafel 

inmiddels te klein geworden. De sfeer is goed het enthousiasme groot en het 

teamgevoel zorgt ervoor dat er iedere woensdag- en donderdagochtend met veel 

plezier gewerkt wordt. 

 

Open Monumentendagen op 10 en 11 september 
 

Als er iets aansluit bij archeologie en het verleden, dan is dat wel “Duurzaamheid en 

hergebruik”, het thema van de Open Monumenten Dagen. Diverse voorbeelden 

van dit thema werden op speciale info panelen toegelicht en voorwerpen waren in 

de vitrines te herkennen met het logo. Een leuke zoektocht met verrassende extra 

informatie. 

Bij het Archeologisch museum Baduhenna kwamen 134 bezoekers een kijkje nemen. 

Zij kwamen van heinde en verre van Alkmaar tot Bennekom en alles wat daar 

tussenin en omheen ligt. Veel bezoekers met interesse in archeologie die verrast 

waren dat dit kleine museum zoveel bijzondere vondsten tentoonstelt en dan ook 

nog uit de oudste periodes. Maar ook de Heilooërs die voor het eerst over de 

drempel kwamen en het geweldig vonden om verhalen over hun eigen omgeving 

te horen en ontdekten dat er zelfs onder hun voeten schatten gevonden zijn. En dan 

de gezellige verhalen aan de koffietafel, waar we als museum ook weer nieuwe 

informatie en inspiratie uit opdoen. De reacties In het gastenboek spreken voor zich, 

we kijken terug op een geslaagd evenement. 

 

 

 

 



Museumbezoek 
 

Naast de bezoekers op zaterdagmiddag weten ook 

de groepen het museum weer te vinden. In juli kwam 

een groep welpen uit Almere die in Heiloo op het 

scoutingterrein verbleven langs. Zij leerden o.a. hoe je 

groenten snijdt met een oesterschelp of vuursteen. 

 

RaboClub Support 2022 
 

De RaboClub Support actie die in september 

werd gehouden heeft weer een mooi resultaat 

opgeleverd. Baduhenna scoorde 62 stemmen 

en krijgt hiermee een bedrag van € 530,94. De 

opbrengst wordt besteed aan materialen voor 

het archeologisch graafveld op het Landgoed 

Willibrordus, waaronder een metaaldetector. De 

musea in het Museumkwartier Heiloo hebben 

zich hiervoor gezamenlijk ingezet. Alle stemmers 

bedankt! 

 

Veldwerk 
 

Landgoed Nijenburg 
 

In juni vond een noodopgraving op het Landgoed Nijenburg plaats. De tuingroep 

van het landgoed had bij het omzetten van een grasperceel wat scherven 

gevonden en deed hiervan melding bij Baduhenna. Dat leidde tot meer graafwerk 

met een mooi resultaat, wat botmateriaal, glaswerk, pijpenkoppen en –stelen en 

een behoorlijke verzameling aardewerk scherven. Het aardewerk dateert 

voornamelijk in de 18e en 19e eeuw en is nog goed te herleiden tot huishoudelijke 

gebruiksvoorwerpen zoals; potten, schotels, melkkannen, mineraalwater flessen, een 

komfoor van Fries aardewerk, een blaker en een testje, 

 

 
 

De restauratiegroep gaat komende periode aan de slag om de objecten te 

restaureren zodat het geheel tentoongesteld kan worden. 

 

Met dank aan bottendeskundige Lisette Kootker en archeoloog Frans Diederik die 

ons hielpen met het determineren van het materiaal. 

 

Contacten 
 



Overleg Cultuurplatform 
 

Op initiatief van het Cultuurplatform Heiloo kregen de aangesloten verenigingen de 

gelegenheid om met elkaar hun wensen en ideeën te berde te brengen in 

aanwezigheid van wethouder Antoine Tromp. Dit alles om input te geven voor een 

cultureel manifest voor het nieuwe college. Een zinvolle bijeenkomst waar 

belangrijke punten ter ondersteuning van de organisaties en de vrijwilligers van het 

Museumkwartier benoemd werden. 

 

Kennismaking met het nieuwe college van B&W 
 

Het nieuwe college van Burgemeester en 

wethouders van Heiloo kwam op 11 

oktober voor een kennismakingsbezoek 

naar het museum. Na een korte 

presentatie van de activiteiten van 

Baduhenna en het benoemen van punten 

die aandacht verdienen volgde een 

rondleiding door het museum. De interesse 

en de verwondering  was groot. Het 

college bracht deze middag ook een 

bezoek aan het Historisch Museum Heiloo 

en heeft zo een breed overzicht gekregen 

van het culturele erfgoed dat de 

gemeente rijk is en dat het verdient om voor de toekomst behouden te blijven. 

 

Vraagbaak 
 

Naast de objecten in de museumcollectie bezit Baduhenna ook een uitgebreide 

documentatie van alle opgravingen. Voor bezoekers in het museum en voor 

beroepskrachten/ deskundigen op gebied van archeologie is deze documentatie 

een mooie vraagbaak. Zo konden we nazaten van de familie Vermeulen blij maken 

met de informatie over de boerderij van hun voorouders aan de Oosterzijweg en 

klopten de archeologen bij ons aan voor informatie over het terrein Willibrordus. 

 

Enkele weken geleden vroeg een bezoeker van ons 

museum onze hulp bij het determineren van deze 

vondst - op het strand van Egmond. De scherf is van 

pijpaarde en duidelijk aangetast door het zeewater. Op 

verschillende manieren hebben we geprobeerd te 

achterhalen wat dit is, maar tot nu toe geen 

bevredigend antwoord. Misschien kunt u ons helpen. 

 

Nieuwe vrijwilligers 
 

Op woensdagochtend wordt de koffietafel bijna te klein. Inmiddels zijn drie nieuwe 

vrijwilligers aangeschoven. Ann Marie en Noura storten zich op de vele vondsten die 

in het depot wachten om uitgezocht en beschreven te worden. Zo heeft Jan er 

opeens 2 assistenten bij. Om een goede inventarisatie van alle objecten in de vitrines 

en op de beeldbank te maken is Tijn aan de slag gegaan. Zo ondersteunt hij de 

werkgroep documentatie. Door de samenwerking met het VIP en de groeiende 



bekendheid van het  museum hebben deze vrijwilligers de weg naar het museum 

weten te vinden. 

 

Komende periode 
 

Museum 
 

Dat er in Heiloo in vroegere tijden al veel waterputten waren weten we uit de  

opgravingen waarbij de restanten tevoorschijn kwamen. Putten in vele soorten en 

maten; met een wandbekleding van plaggen, met een houten bekisting, met een 

oude ton als schacht of met een stenen opbouw. Enkele van deze vondsten zijn 

bewaard gebleven en de moeite waard om te presenteren. En dat gaan we doen 

in een speciale ruimte die daarvoor wordt ingericht. 

 

 
 

In januari verwachten we de opening van deze “Waterputten zaal”. Een mooie 

reden om weer eens een kijkje te komen nemen in het museum 

 

Lezing bij Baduhenna 
 

Op woensdagavond 23 november organiseert Baduhenna traditiegetrouw de 

najaarslezing. Het thema van de lezing is “Het conserveren van archeologische 

voorwerpen” Gastspreker is Karin Abelskamp van conserveringsatelier Vesta. Zij zal 

vele voorwerpen de revue laten passeren. Speciale aandacht zal er zijn voor de 

voetafdruk uit de bronstijd die in Zuiderloo is opgegraven en door Karin 

geconserveerd is. De voetafdruk is te bezichtigen in het Archeologisch museum 

Baduhenna. De lezing wordt gehouden in de Rabo Refter op het Landgoed 

Willibrordus, bereikbaar via de rechterpoort. Aanvangstijd 20.00u, toegang gratis - 

een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd; aanmelden via info@baduhenna.nl. 

 

 
 

 

 

mailto:info@baduhenna.nl


Willibrorduslezing 
 

 Op zaterdag 5 november om 17.00 uur houdt Henk Oosterling de Willibrorduslezing 

in de Cultuurkoepel. Hij legt verbanden en prikkelt de geest, daagt uit om te denken 

over wat normaal is, de invloed van de politiek, de rol van banken, taakstraffen, de 

organisatie van de gezondheidszorg met name de geestelijke gezondheidszorg. Op 

weg naar integrale gezondheidszorg is de ondertitel. 

De toegangsprijs inclusief een maaltijd is € 5. Meer informatie vindt u op 

www.willibrorduslezing.nl 

 

Baduhenna 25 jaar 
 

We schrijven 20 februari1998. Bij de notaris wordt de akte getekend voor de 

oprichting van Stichting Regionale Archeologie Baduhenna Heiloo. Een enthousiaste 

groep leden van de archeologische werkgroep van de Historische Vereniging Oud 

Heiloo durft de stap te wagen en vormt een eigen stichting om zo de archeologie in 

Heiloo op de kaart te zetten. En daar kijken we nu 25 jaar later met trots op terug en 

dat gaan we in februari 2023 vieren. De plannen liggen nog niet vast en ideeën zijn 

welkom. Samen met de huidige vrijwilligers en de grondleggers in het verleden gaan 

we er een mooi feest van maken.  

 

Vrijwilligersvacatures 
 

Vrijwilligers zijn welkom bij Baduhenna! 

Er is altijd werk op maat voor iedereen zoals meehelpen in het bestuur,  de 

documentatie op orde brengen, documenten scannen, rondleiden in het museum, 

gastheer/ gastvrouw in het museum, ICT klussen. Of misschien heb jij zelf een idee 

wat je zou willen doen. 

 

Laat het weten via info@baduhenna.nl of kom op woensdagmorgen langs in het 

museum om kennis te maken met de groep vrijwilligers. 

 
M U S E U M 

 

secretariaat & werkruimte 

 

Stichting Regionale Archeologie Baduhenna 

 

Kennemerstraatweg 464 1851NG Heiloo 

 

Telefoon 072 – 533 47 37 

 

www.baduhenna.nl                                  info@baduhenna.nl 
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