
 

 AWN-veldwerkweken 2016 in Duitsland 

 

 Het is opnieuw gelukt archeologen in het buitenland bereid te
 vinden om AWN-vrijwilligers op hun opgraving in te zetten.  

 Het gaat deze keer opnieuw om veldwerkweken in Duitsland: 

 

1. Een opgraving in Midden-Duitsland 
Rheinland-Westfalen ontwikkelt tussen de Stad Euskirchen en Weilerswist een groot 
industriegebied van 205 ha. Bij vooronderzoek zijn daar verscheidene vondstplaatsen uit de 
prehistorie en de romeinse tijd ontdekt. Er zijn al twee nederzettingen uit de urnenveldtijd 
opgegraven en enkele romeinse graven. Komende zomer zal er een opgraving plaatsvinden 
met te verwachte sporen uit de urnenveldtijd en het neolithicum. Deze liggen in het 
noordwesten van het betreffende terrein, bekend onder de naam Prime Site Rhine Region.  
 
Aan deze opgraving kan één groepje van 4 personen deelnemen gedurende week 35 2016.   
De archeologen van Aussenstelle Nideggen van de LVR hebben een prima gebouw voor de 
AWN-ers gratis beschikbaar, met drie slaapkamers, woonkamer, badkamer en keuken.  
Het is wel nodig dat een van de deelnemers zich redelijk kan redden in het Duits. Enige 
opgraafervaring en kennis daarvan wordt erg op prijs gesteld. 
 

2. Een opgraving in Noord-Duitsland 
Ten zuiden van de stad Oldenburg, in Visbek, heeft een opgraving plaats gevonden met 
sporen en vondsten uit de vroege tot en met de late middeleeuwen. Net buiten het 
opgegraven vlak liggen nog sporen van een woonhuis. De stenen kelder daarvan is in 2015 
met behulp van 10 AWN-ers opgegraven. Nu zijn twee afvalkuilen aan de beurt en mogelijke 
verrassingen.. De archeologische dienst van Nieder-Sachsen, Aussenstelle Oldenburg, heeft 
geen geld om de restopgraving zelf te bekostigen. Om toch een goed beeld van de nog 
verborgen archeologische resten te krijgen wordt deze opgraving opnieuw grotendeels met 
vrijwilligers van de AWN uitgevoerd. 
 
In week 28 tot en met week 31 (en 32) kunnen steeds drie of vier AWN-ers een week mee 
werken aan deze opgraving. We gaan uit van vier verschillende groepjes, maar als er leden 
zijn die meer dan een week willen opgraven, is dat misschien ook mogelijk! Hier kunnen dus 
16 tot 20 AWN-ers terecht! 
Het vorig jaar gebruikte eenvoudige hotel voldeed aan onze wensen. 
 

3. Interesse in een steentijd-opgraving in België? 
Het werk bij een steentijd-opgraving wijkt sterk af van een gewone opgraving. Als er leden 
zijn die dat interessant vinden, kunnen ze contact opnemen met Henk Rebel 
 

Let op! Bij de opgraafweken in het buitenland worden de AWN-ers onderdeel van een lopende 
opgraving. Dat betekent dat niet de educatie voorop staat, maar het deelnemen aan de voorhanden 
zijnde archeologische handelingen. Het is daarom nodig, dat de groep deelnemende AWN-ers in 
ieder geval uit een mix bestaat van meer en minder ervaren leden. Toezicht door meer ervaren leden 
is nodig, want vorig jaar groeven AWN-ers door het opgraafvlak zonder toestemming te hebben 
gevraagd!!! Dat komt niet ten goede aan de bereidheid vrijwilligers toe te laten. 



Voorwaarden 

1.De organisatie berust in principe bij de AWN. Door de AWN de afspraken gemaakt met de 
betreffende archeologen, wordt er gezocht naar een goedkope wijze van overnachten, wordt er voor 
gekozen om de deelnemers als groep op te laten trekken: gezamenlijk vervoer (vanwege de kosten), 
eten, excursies en gezelligheid.  

Om te stimuleren dat leden deel kunnen nemen aan lopende opgravingen in het buitenland, neemt 
het hoofdbestuur (een deel van) de benzinekosten voor haar rekening! Die vergoeding kan worden 
aangevraagd bij Henk Rebel. 

2.Van elk groepje zal één persoon de leiding op zich moeten nemen. Dat is ook de persoon die het 
aanspreekpunt is voor de archeoloog op de opgraving. Het is voor de archeoloog namelijk ondoenlijk 
om van alle deelnemers vragen te beantwoorden. Dat zou het proces veel teveel vertragen en daar is 
geen geld voor. De “leider” van elk groepje is dus ook het aanspreekpunt vanuit de groep naar de 
archeoloog toe. Het is wenselijk dat de “leider” zich redelijk kan redden in het Duits.  

3.Om deel te kunnen nemen aan een opgraving zijn nodig: 

- Een afschrift van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering 
- Een afschrift van de ziektekostenverzekering 
- Een geldig identiteitsbewijs of paspoort 
- Veiligheidsschoenen type S3 

4.Om ’s maandagsmorgens op tijd bij de opgraving te zijn, is het nodig om al op zondag met de 
gehele groep naar de overnachtingsplaats af te reizen. 

5. Bij de meeste archeologische diensten begint de Feierabend op vrijdag al vroeg. Het is daarom 
mogelijk om (eventueel direct na het avondeten) op vrijdagavond weer naar huis terug te keren. 

Indeling van de groepen 

Het is mogelijk dat ieder lid zich individueel aanmeldt. Er wordt dan voor gezorgd, dat er groepjes 
worden gevormd van leden die enigszins bij elkaar in de buurt wonen, of die een goede mix vormen. 
De leden van zo’n groepje overleggen daarna met elkaar hoe de organisatie verder verloopt. Het is 
ook mogelijk om met een complete groep van drie of vier personen in te schrijven. Dat kunnen leden 
van één afdeling zijn, of leden die al meerdere opgravingen met elkaar hebben opgetrokken. 

Aanmelding     

Met vragen en/of aanmelding kunt u terecht bij Henk Rebel, awnutrecht@yahoo.com    

Vermeld:                                                                                                                                                                           
1. naam, adres, m/v, geb. datum, mobielnummer, mailadres                                                                                          
2. AWN-afdeling, opgraafervaring, wel/niet Basiscursus archeologie gevolgd,                                                                           
3. wel/niet auto voor vervoer beschikbaar,                                                                                                       
4. welke opgraving uw interesse heeft en welke week,                                                                                   
5. mate van aanspreekbaarheid in het Duits 

Voor alle duidelijkheid: 

Opgravingsweek 28 = vanaf zondag 10 juli 2016 

Opgravingsweek 29 = vanaf zondag 17 juli 2016, enz. 

Opgravingsweek 35 = vanaf zondag 28 augustus 2016  

mailto:awnutrecht@yahoo.com

