
Terugblik op Nationale Archeologie Dagen 2022 bij Archeologisch Museum Baduhenna Heiloo 

De Nationale Archeologie Dagen op 17, 18 en 19 juni waren bij Baduhenna weer een succes.  

Op vrijdag en zaterdag werd gewandeld door de nieuwe woonwijk Zuiderloo waarbij de gids vertelde 

over de historie van het gebied en de vele archeologische vondsten die hier gedaan zijn. Enkele 

deelnemers zijn toekomstige bewoners van de wijk, zij vonden dit een mooie manier om kennis te 

maken. Maar “oude” inwoners van het dorp wandelden ook mee en waren telkens weer verbaasd 

over alle informatie die verteld werd en de foto’s die getoond werden. Een veelgehoorde reactie; “ik 

loop hier toch al jaren langs, maar dit heb ik nooit gezien en geweten”. Veel wandelaars liepen mee 

terug naar het museum voor een koele drank op deze warme dagen, om na te praten en bezochten 

de tentoonstelling in het museum. Hier zijn de vondsten te zien en de verhalen te lezen van 100 jaar 

archeologische opgravingen in Heiloo. De tentoonstelling is gemaakt op basis van het door 

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

Heiloo”. Totaal 28 mensen liepen mee met de wandelingen en de tentoonstelling in het museum trok 

dit weekend 45 bezoekers uit de hele regio.  

      
( foto wandeling palencirkel)   (foto reactie gastenboek) 

 

Nieuw is het opgravingsveld dat Baduhenna heeft aangelegd op het Landgoed Willibrordus. Hier 

konden kinderen zaterdagmiddag aan de slag om kennis te maken met het werk van de archeoloog. 

Graven naar schatten, maar ook uitzoeken wat de vondst is, opmeten en beschrijven. Tussendoor 

gunden de kinderen zich haast geen tijd voor de limonade en een lekkere koek. Met een zakje 

prachtige vondsten en het “archeologen diploma” stonden ze aan het einde van de middag te 

stralen. En niet alleen de kinderen, maar ook de begeleiders gingen op de knieën en met zand onder 

de nagels naar huis. Er kwamen 7 kinderen en 5 begeleiders naar het graafveld en het museum. 

 

   



    
( zie foto’s graven/ vondsten) 

 

Gegevens; 

Archeologisch Museum Baduhenna organiseerde tijdens de Archeologie dagen 3 activiteiten; 

- Archeowandeling door de wijk Zuiderloo 

- Graven voor de jeugd in het graafveld op Landgoed Willibrordus 

- Tentoonstelling 100 jaar archeologie in Heiloo. 

 

Als aankondiging van de activiteiten werd een flyer opgesteld en breed verspreid waaronder op de 

Uit&Zo markt met Hemelvaartsdag. 

De posters en kaarten van de landelijke organisatie werden voorzien van een sticker met de lokale 

activiteiten en verspreid op diverse locaties. 

Een persbericht werd naar de media gestuurd en er werden berichten op de website en in de social 

media geplaatst. 

Gelezen op rodi.nl https://www.rodi.nl/heiloo/300455/activiteiten-baduhenna-nationale-

archeologie-dagen 

Gelezen op uitkijkpost.nl https://www.uitkijkpost.nl/nieuws/algemeen/44301/wandelen-en-graven-

met-baduhenna-tijdens-nationale-archeologie- 

 

Verslag; Rita Morsch/ Archeologisch Museum Baduhenna 

 

http://rodi.nl/
https://www.rodi.nl/heiloo/300455/activiteiten-baduhenna-nationale-archeologie-dagen
https://www.rodi.nl/heiloo/300455/activiteiten-baduhenna-nationale-archeologie-dagen
http://uitkijkpost.nl/
https://www.uitkijkpost.nl/nieuws/algemeen/44301/wandelen-en-graven-met-baduhenna-tijdens-nationale-archeologie-
https://www.uitkijkpost.nl/nieuws/algemeen/44301/wandelen-en-graven-met-baduhenna-tijdens-nationale-archeologie-

