
ArcheoDag Fort Vechten, 15-11-2019
voor de 24e keer georganiseerd door Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht voor de 

Archeologie-vrijwilligers in de provincie.

Deskundigheidsbevordering, netwerken &
belangenbehartiging
bij afdeling 13 AWN-Archeologie : 
Naerdincklant, tussen Vecht en Eem

Door:
Sander Koopman, voorzitter
Hetty Laverman, bestuurslid/voorzitter landelijke werkgroep Belangenbehartiging

15 november 2019



Agenda

Sander Koopman

• Wie zijn wij en wat doen we?
• Beleid / visie 2019-2022
• Deskundigheidsbevordering

Hetty Laverman:
• Naerdincklant als netwerkorganisatie & 

belangenbehartiger

15 november 2019



Missie – activiteiten - aanbod

Het bevorderen en uitdragen van de regionale archeologie

Onze activiteiten /ons aanbod:
• Veldverkenningen en opgravingsondersteuning
• Publieksactiviteiten (lezingen, excursies, tentoonstelling)
• Advisering aan bedrijven en gemeenten
• Onderzoek en publicaties
• Archeologie-educatie
• Facebookpagina Archeologie tussen Vecht en Eem
• Samenwerking met andere organisaties

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe actieve vrijwilligers!!
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Deskundigheidsbevordering

• Serieus genomen worden als “stakeholder” in de archeologie 
vraagt om voldoende deskundigheid bij je eigen vrijwilligers! 

• Bestuur met kader van Naerdincklant heeft de intentie om hier 
een actieve rol in te spelen naar de leden en een aanbod te 
genereren

• Gebrek aan ”regelcapaciteit” is een  voornaam knelpunt

• Waar mogelijk inzet van mensen met professionele 
achtergrond

• Afgelopen jaren: diverse korte thematische cursussen

• 2019: Basiscursus Archeologie met instructieveldverkenning15 november 2019



Beleid / visie 2019-2022: onze Uitgangspunten
1) Samen staan we sterker

2) We kennen onze buren 

3) Archeologie onderzoeken, leren en beleven! 

4) Digitaal tenzij

5) Schoenmaker blijf bij je leest

6) Archeologie op de kaart bij gemeenten
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Netwerken & belangenbehartiging
• Onderdeel zijn van een netwerk = basisvoorwaarde voor 

duurzaam voortbestaan. Een netwerk is steviger dan losse onderdelen

• Kennis delen = vermenigvuldigen. Uit netwerk komen nieuwe leden voort.

• Speciale portefeuillehouder Netwerken & relaties in afdelingsbestuur

• Netwerkpartners regionaal: Tussen Vecht en Eem w.o. lokale historische 
kringen enkele regionale musea, Goois Natuurreservaat, St. Geopark G&V, 
IVN Gooi, Fietsgilde, Geologisch Museum Hofland…

• Landelijk: De Detector Amateurs (DDA), 

• Afdeling zijn van landelijk AWN-archeologie
• Relatie met buurafdelingen opbouwen
• Zien waar je in landelijk AWN-verband kunt/wilt meedraaien.

Effectievere belangenbehartiging door breder draagvlak!15 november 2019



Voorbeelden

• Leergang Gooiologie: meenemen van archeologie voor 
breder publiek

• Impuls door partner zijn van Geopark Gooi en Vecht 

• Vanuit Naerdincklant en Geologisch (en archeologisch) Museum 
Hofland georganiseerde tentoonstelling  en de spin off 
activiteiten daarvan

• Informeren provincie en regionale gemeenten

• beleidsmatige input lokaal, regionaal, provinciaal, 
landelijk

• Erfgoedwet en omgevingswet: o.a. 

landelijke AWN- werkgroep Belangenbehartiging.
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i.s.m. UVA

TUSSEN VECHT EN EEM

Geopark Gooi en Vecht

Landschap en erfgoed

In wording 

LEERGANG GOOIOLOGIE: 
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Impuls door partnerschap van 
Stichting Geopark Gooi en Vecht  

• Brochure G eV Geopark 
(www.geoparkgooienvecht.eu

Archeologie in Leergang Gooiologie
• Veldonderzoek   
• Publicaties

– De Laarder Wasmeren: een heel 
bijzonder stuifzandgebied (2016), en

– Zand in beweging’ (2015). Beiden in 
samenhang met geologie

– Archeologie tussen Vecht en Eem 
(2017)
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http://www.geoparkgooienvecht.eu/


Hoogtepunten van de Gooise Archeologie 
tentoonstelling, 2017-2018
Met objecten uit depot Noord-Holland Huis v. Hilde, RMO & privécollecties

Ondersteunend programma:
• E-boek: Archeologie tussen Vecht en Eem 

www.geologischmuseumhofland.nl
• Rondleidingen Geologisch Museum Hofland
• Kinderactiviteiten
• Uitgebreid lezingenprogramma
• Fietsgilde het Gooi: tochten
• IVN: archeologische wandelingen
• Omgevingseducatie-GVE/NME: scholen
• PR regionale-lokale kranten en 

Najaar 2018: 
Themacursus i.h.k.v. Gooiologie:
Archeologie Tussen Vecht en Eem

Winter 2019:
AWN-Basiscursus Archeologie 
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http://www.geologischmuseumhofland.nl/


Belangenbehartiging bij overheden
Informatie aan:

• nieuwe gemeenteraden en B&W’s en Provinciale Staten 
over archeologie  en AWN-vrijwilligers in de archeologie 
afdeling 13: Naerdincklant (in samenhang met informatie vanuit 
Stichting Reuvens)

Reactie/zienswijze op:

• Bijzondere Landschappen Noord-Holland i.h.k.v. aanzet 
omgevingsverordening NH (juli 2019) met TVE en Geopark GeV
(op persoonlijke titels)

• ontwerp-NOVI  (Nationale OmgevingsvVIsie) en planMER NOVI( 
MilieuRffectRapportage/verbreding leefomgeving) in TVE-VVG verband  
(sept.2019)

• Ontwerp-NOVI en planMER NOVI landelijk AWN als 
voorzitter landelijke AWN-werkgroep belangenbehartiging (sept.2019) 
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AWN-archeologie voor vrijwilligers, met 
andere afdelingen  

Amersfoort, Amerongen, Baarn, Barneveld, Bunschoten, 
Doorn, Ermelo, Harderwijk, Hoevelaken, Leersum, Leusden, 
Maarn, Nijkerk, Putten, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, 
Soest, Veenendaal en Woudenberg.

Naarden, Muiden, en  Bussum (Gooise  Meren),
Laren, Hilversum, Wijdemeren, Blaricum, 
Eemnes, Loosdrecht.
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Deskundigheidsbevordering, netwerken &
belangenbehartiging bij AWN-Naerdincklant

Bedankt voor uw aandacht!

Meer informatie: www.awn-
archeologie.nl/afdeling/naerdincklant/

Contact: secr.naerdincklant@gmail.com
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Vragen aan de landelijke vereniging 
AWN-Archeologie?

Ga naar    

https://www.awn-archeologie.nl/contact/

Of kijk eerst op de website www.awn-
archeologie.nl
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https://www.awn-archeologie.nl/contact/
http://www.awn-archeologie.nl/

