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1 De AWN – Vereniging van vrijwilligers in de Archeologie 

1.1 Onze missie  

De AWN verenigt en ondersteunt vrijwilligers in de archeologie. AWN-leden zetten zich, op 

vrijwillige basis, in voor het beschermen en behouden van het archeologisch erfgoed in 

Nederland. Zij doen dit door: 

 

• bij te dragen aan de kennis over het archeologisch erfgoed; 

• het uitdragen van die kennis en het bevorderen van betrokkenheid van de bevolking, als 

ambassadeurs voor de archeologie; 

• het beschermen van het bodemarchief als belangenbehartiger en zorg voor behoud en beheer.  

 

Rond 2000 leden dragen, op uiteenlopende wijze, bij aan het realiseren van deze missie. De 

meeste activiteiten vinden regionaal en plaatselijk plaats. Dit gebeurt in 22 actieve afdelingen 

(twee afdelingen zijn slapend) en 59 lokale werkgroepen. Lokale werkgroepen zijn vaak 

verbonden met (lokale) historische verenigingen of heemkundekringen. Dit overzicht laat in 

hoofdlijnen de activiteiten van de afdelingen en de werkgroepen zien. Het is onmogelijk recht te 

doen aan het brede scala van activiteiten. We verwijzen daarom graag naar de jaarverslagen van 

afdelingen. Deze zijn op de afdelingssites te vinden (te bereiken via www.awn-archeologie.nl. 

Bijlage 1 toont een overzicht van alle afdelingen).  

 

De landelijk organisatie kent een aantal eigen activiteiten. Die zijn in dit overzicht opgenomen. De 

landelijke organisatie heeft tevens als taak afdelingen te ondersteunen en de positie van 

vrijwilligers te versterken. Dat deel van de landelijke activiteiten is beschreven in het jaarverslag 

van het hoofdbestuur, te vinden op de website. 

AWN vrijwilliger aan 

het werk.  

Foto: Laurens Mulkens. 

http://www.awn-archeologie.nl/
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1.2 De Westerheem 

Het tijdschrift Westerheem is het landelijke verenigingsblad van de AWN en verschijnt zes maal 

per jaar. Een eigen werkgroep binnen de AWN, de Westerheemredactie, stelt de inhoud van het 

tijdschrift samen. Westerheem brengt verslag uit van een groot deel van de AWN-activiteiten en is 

daarnaast een platform voor het publiceren van archeologisch vergaarde kennis over de 

Nederlandse archeologie. Vaste onderdelen in ieder Westerheemnummer zijn de samenvattingen 

van de AWN-afdelingsnieuwsbrieven en de bespreking van recent uitgegeven archeologische 

publicaties.  

 

Via de artikelen, geschreven door zowel vrijwilligers als professionele archeologen, geeft 

Westerheem inzicht in nieuwe archeologische kennis. Westerheem is een breed gewaardeerd 

blad dat ook in openbare en universiteitsbibliotheken aanwezig is. 

  

In 2014 zijn 6 Westerheems uitgegeven. Drie reguliere uitgaven met een variëteit aan 

onderwerpen zijn gevolgd door twee specifieke nummers met artikelen over de  AWN-afdelingen 

met een 40-jarig jubileum (afdeling 19 Twente en afdeling 17 Zuid-Veluwe/Oost-Gelderland) en één 

themanummer over de Archeologie van de Tweede Wereldoorlog. Via www.awn-archelogie.nl is 

de totale inhoudsopgave in te zien en staat de informatie vermeld hoe losse 

Westerheemnummers na te bestellen zijn, ook van eerder verschenen jaargangen. 

 

1.3 De website en sociale media 

De website is het centrale communicatie- en nieuwsmiddel van de AWN. Via de website 

(www.awn-archeologie.nl) zijn eveneens de websites van alle afdelingen te benaderen. Daarnaast 

is de AWN landelijk actief op facebook (Archeologievrijwilliger) en publiceren we nieuws via 

Twitter (@awn_archeologie).   

Westerheem, het 

verenigingsblad van de 

AWN. 

http://www.awn-archelogie.nl/
http://www.awn-archeologie.nl/
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2 Bijdragen aan archeologische kennis  

2.1 Vondstverwerking 

 

Voor vrijwel alle afdelingen is het werken met archeologische vondsten een belangrijke activiteit, 

zo niet hun hoofdactiviteit. Vaak wekelijks wordt hier op een avond of vaste dag met een groepje 

aan gewerkt. Soms is het een project van één of enkele leden. Veel tijd en energie gaat zitten in 

het (opnieuw) uitwerken van oude opgravingen en vondstcomplexen. 

2.1.1 Vondsten uit oude opgravingen  

Zeventien afdelingen hebben in 2014 vondsten uit oude opgravingen of collecties onderzocht en 

beschreven, in totaal 49 projecten. Sommige projecten lopen een aantal jaren. Het zijn 

opgravingen en collecties van vóór Malta. Het zijn voor een groot deel eigen AWN opgravingen, 

die niet eerder waren uitgewerkt of opnieuw zijn bekeken. Het opnieuw bekijken is mede gericht 

op het overdagen van de vondsten naar het provinciaal depot (afd. 4, 5, 9, 19 en 20). Particulieren 

leveren zo nu en dan vondsten aan die dan door de AWN-afdeling worden onderzocht, 

beschreven en geregistreerd. Als bijzonderheden meldt afd. 3 het determineren van botmateriaal 

en afd. 21 het determineren van vele metalen voorwerpen en van pijpenkoppen voor een 

verzamelaar. Een van de leden van de werkgroep Delft (afd.7) heeft onderzoek gedaan naar het 

leer uit een opgraving van 1985 en verslag gedaan van de conservering en identificering van 422 

fragmenten leer uit de late 13de t/m 17de eeuw. Afd. 10 werkt de vondsten van Oud Rilland uit 

werkgroep Houten (afd. 12) heeft van verschillende particulieren vondsten ontvangen die in fort 

Vechten zijn gedaan. Die vondsten zijn gedocumenteerd en een deel is overgedragen aan het 

provinciaal depot.  

Werkavond in Nijmegen  

(afd. 16). 
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In afd. 16 is een groepje AWN’ers reeds 8 jaar bezig met het bekijken en beschrijven van oude 

AWN-vondstcomplexen uit het Provinciaal Depot van Gelderland en van particulieren, die hun 

vondsten bij de afdeling hebben afgegeven. In 2014 is hiermee doorgegaan en het groepje zal ook 

de komende jaren nog druk zijn met het beschrijven van de inhoud van vele kisten met 

vondstmateriaal. Daarnaast heeft de afdeling geholpen met het uitzoeken en plakken van 10 

kratten met aardewerk (16e tot 20e eeuw) van het project ‘Groote Markt’ en is een groep 

begonnen met het verwerken van aardewerkvondsten van een opgraving uit 1996-1998 op de 

locatie waar nu museum Valkenhof staat. 

Het depot in Utrecht   

(afd. 12). 

Foto: Jeanet Engelkes. 

Werkavond in Eindhoven   

(afd.23). 

Foto: Laurens Mulkens. 
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Afd. 20 is, in overleg met depot in Deventer, begonnen met het verwerken van de duizenden 

vondsten die door het vroegere BAI (Biologisch-Archeologisch Instituut) in Groningen in de 70-er 

jaren van de vorige eeuw waren opgegraven in het gebied De Garste ( gemeente Staphorst). 

Naast vuursteen (meer dan 5000 stuks) werd o.a. prehistorisch aardewerk gevonden. De 

vuurstenen artefacten dateerden uit de tijdperken: paleolithicum / mesolithicum en neolithicum. 

De verwachting is de komende vier jaar hier mee bezig te zullen zijn. Daarna wordt een en ander 

opgenomen in het depot in Deventer. 

 

Acht afdelingen werken mee aan het verwerken van vondstmateriaal van gemeentelijke diensten. 

Dat kunnen per afdelingen meerdere diensten zijn. In totaal betreft het 12 gemeentelijke 

diensten. Vondstverwerking in en voor provinciale depots vindt plaats in de afd. 6, 16, 20 en 2. 

Afd. 21 helpt mee met het overdragen van maritiem vondstmateriaal aan de Rijksdienst voor 

Cultureel Erfgoed (RCE). Ook andere collecties worden onder de loep genomen. Zo helpt afd. 15 

het Stadskasteel Zaltbommel met het inventariseren van hun aardewerkcollectie. 

 

Een andere vorm van verwerken is het inscannen van 900 oude dia’s (afd. 4). 

 

Aanvullend op de vondstverwerking doen afdelingen archiefonderzoek en bouwhistorisch 

onderzoek.  

  

Opgraving 

Giessenburg 

(LWAOW). Foto: Piet Deelen. 
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2.1.2 Vondsten uit recente opgravingen 

Er hebben in 2014 minder opgravingen plaatsgevonden dan het jaar er voor. Daardoor is er ook 

minder beroep gedaan op AWN-ers voor hulp bij het verwerken van vondsten uit nieuwe 

opgravingen.  

  

De in 2014 uitgevoerde activiteiten, voortkomend uit zowel AWN activiteiten als voor 

archeologische bedrijven en gemeentelijke diensten zijn: 

 bodemmonsters zeven (afd. 14, 17, 21 en 23, het omvat een á twee dagen, bij afd. 17 is daar 

10 dagen aan besteed); 

 wassen, nummeren, sorteren (12 afdelingen), tekenen, fotograferen (9 afdelingen). Een 

van de leden van afd. 14 tekende veel voorwerpen die uit de beerputten in Harderwijk 

tevoorschijn kwamen. Ook verzorgde zij een unieke reconstructie van 120 kleipijpen die in 

een van de beerputten werden aangetroffen. Afd. 23 kent zowel een zeer ervaren 

tekenaar als een fotograaf die al vele vondsten hebben vastgelegd; 

 restaureren (12 afdelingen, tenminste 28 projecten). 

  

Het meten en uitzoeken van 120 
kleipijpjes uit Harderwijk (afd. 20). 
Foto’s: afdeling 20. 
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2.2 Assistentie bij AMZ-onderzoek 

AMZ staat voor Archeologische Monumentenzorg en omvat het onderzoek dat wettelijk verplicht 

plaats vindt bij ruimtelijke plannen en voor het opstellen en verfijnen van archeologische 

verwachtingen. De AMZ-cyclus omvat bureauonderzoek, inventariserend veldonderzoek, de 

eventuele opgraving, rapportage en deponering. Bij de eerste drie stappen in de cyclus kunnen 

AWN-ers assisteren en doen dat ook.  

2.2.1 Informatie voor bureauonderzoek  

Afdelingen hebben lokale informatie over vondsten en oude opgravingen die niet altijd in Archis 

opgenomen of beschreven zijn. Zij kennen ook de huidige lokale situatie. Informatie die nuttig is 

voor de archeologische verwachtingen van een specifiek gebied. Tien afdelingen melden in totaal 

35 maal informatie te hebben geleverd voor bureauonderzoek. Per afdeling / werkgroep zijn het 

één of twee leden die daar voor zorgen. Zo kon afd. 9 informatie verstrekken over het stuk grond 

waar in 1995 het skelet van Hilde is gevonden, nu een icoon voor de provincie. 

 

 

Vondsten beschrijven en 
melden op een Archis 
meldingsformulier. 
Foto: Fred van den Beemt. 



                                 AWN – Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie 

 

Jaaroverzicht 2014    

10  

2.2.2 Assistentie bij veldverkenningen, booronderzoek en begeleiding  

Vijf afdelingen hebben hier bijdragen aan geleverd. Zo speelde afd. 13 een rol bij de ontdekking en 

veldtoets (door de RCE) van een raatakkercomplex in Hilversum 1. Afd. 16 heeft 3 weken de 

plagwerkzaamheden in de Hatertse en Overasseltse vennen begeleid. Afd. 20 en 23 hebben 

assistentie verleend bij extensieve begeleiding bij beekherstel en natuurontwikkeling.  

 

2.2.3 Assistentie bij proefsleuven en opgravingen 

Leden van 15 afdelingen hebben meegewerkt bij opgravingen van een bedrijf of gemeentelijke 

dienst. In totaal gaat het om 40 projecten, bij 16 verschillende bedrijven en 12 projecten van 

gemeentelijke diensten. Het zijn overwegend korte projecten met inzet van een beperkt aantal 

leden. Er vinden minder opgravingen plaats en afdelingen merken dat er ook minder vaak een 

beroep op hen wordt gedaan. De ervaringen bij meewerken zijn over het algemeen positief. Met 

gemeentelijke diensten is er een vast en zeer gewaardeerde samenwerking. Eén afdeling heeft de 

ervaring door bedrijven geweerd te worden en bij één bedrijf constateerden de betrokken 

vrijwilligers dat ze gebruikt werden als ‘goedkope krachten’ ter vervanging van de eigen 

medewerkers. Jammer is dat de bijdrage van vrijwilligers lang niet altijd in de rapportage wordt 

vermeld en de afdelingen geen rapport ontvangen. Wanneer dat wel wordt gedaan, wordt dat 

door de afdeling zeer gewaardeerd.  

                                                             

1 www.academia.edu/10357570/Prehistorische_raatakkers_op_de_Hoorneboegse_Heide_bij_Hilversum._Verslag_van_een_veldtoets 

Vondstenavond in 
Eindhoven (afd. 23). 
Foto: Laurens Mulkens. 
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Hulp van veel AWN-ers bij opgraving Romeins grafveld  

In september en oktober 2014 is in Huissen (Loovelden) een Romeins grafveld opgegraven. ADC 

Archeo-projecten was de uitvoerder, met assistentie van zo’n 50 vrijwilligers, meest AWN-leden. De 

aanwezigheid van het grafveld was bekend uit het vooronderzoek. Indertijd is besloten het terrein in 

situ te behouden en alleen bij aanleg van de riolering daar een opgraving te doen. Bij die opgraving 

bleek het echter om een bijzonder grafveld te gaan. Er werd onder meer een complete grafkamer 

gevonden met zeer rijke vondsten. De AWN (landelijke en afd. 16) is samen met de plaatselijke 

historische kring en het Limesproject in actie gekomen om de gemeente te bewegen op hun besluit 

terug te komen. Dat is uiteindelijk, mede dankzij een advies van de RCE, ook gelukt. 

 

Het probleem was toen wel de financiering. De opgraving was alleen met een beperkt budget te 

realiseren. In goed overleg tussen ADC en AWN is toen gekozen voor inzet van een groot aantal 

vrijwilligers. Die hebben zich ook volop aangemeld. AWN-leden uit de afdelingen 16 en 17 maar ook 

uit andere afdelingen en van de historische kring Huissen hebben vol enthousiasme gedurende 5 

weken bij deze opgraving geassisteerd. 

  

Impressie opgraving Romeins 
grafveld in Huissen (afd. 16). 

Foto’s: afdeling 16. 
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Voorbereiding onderzoek Zwartewaterklooster 

Door een groep historisch georiënteerde personen en organisaties ( waaronder SWARS, afd. 20) in de 

kop van Overijssel werd in het kader van Het Verhaal van Overijssel een subsidieaanvraag bij de 

provincie ingediend om het Zwartewaterklooster ( gebouwd in 1233) in het gehucht 

Zwartewaterklooster ( gemeente Zwartewaterland) historisch gezien te “restaureren”. Een van de 

subsidieonderdelen is een uitgebreid archeologisch onderzoek van het historische kloosterterrein. 

Mocht de subsidie worden toegewezen dan zal SWARS met de hoofduitvoerder, een professioneel 

bedrijf, dit onderzoek- mogelijk in samenwerking met het RCE- gaan uitvoeren. In juli 2015 worden er 

op provinciaal niveau besluiten genomen. 

 

Oude sporen opnieuw onderzocht 

Afd. 3 was betrokken bij een sleufonderzoek op een locatie waar precies 50 jaar geleden een AWN en 

ROB onderzoek had plaats gevonden. De sporen bleken nog goed in de grond aanwezig om nu 

opnieuw en groter en uitgebreider te kunnen onderzoeken op het moment dat er gebouwd gaat 

worden. Het gaat om een voormalig sportterrein in Krommenie waar huizen gebouwd gaan worden. 

Het bodemarchief bestaat uit een onduidelijk palenspoor met zowel inheems-Romeins als Romeins 

aardewerk. Het lijkt op een wachttoren of een veekraal.  

  

Impressie De 
LWAOW aan het 
werk. 
 Foto: Wilfried Walta.. 
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2.3 AWN-projecten  

Op eigen initiatief en soms op verzoek van en in samenwerking met gemeenten, regiodiensten of 

de provincie worden door afdelingen zeer uiteenlopende projecten uitgevoerd. Het is 

overwegend, maar niet uitsluitend, niet gravend onderzoek. 

2.3.1 Niet gravend onderzoek 

Dat zijn de veldverkenningen, metaaldetectie en waarnemingen. Veldverkenningen zijn door 15 

afdelingen gedaan. Door vier afdelingen in beperkte mate (1 tot 5 dagen). Andere afdelingen 

doen het met een zekere regelmaat soms zelfs wekelijks (afd. 8). De werkgroep Velzen (afd. 4) 

doet tijdens de zomermaanden, tweemaal per week veldverkenningen. Verschillende afdelingen 

hebben één of enkele leden die regelmatig gebieden aflopen en hun vondsten melden.  

 

De werkgroep Den Haag (afd. 7) heeft diverse verkenningen gedaan in duingebieden. In 

samenwerking met AWN Zeeland (afd. 10) is onderzoek gedaan aan de Meeuwenduinen op 

Schouwen. Oud onderzoek wordt opnieuw bekeken en door Deltares zijn drie C14-analyses op 

schelpen gefinancierd. Die onderzoeken hebben geleid tot nieuw inzicht in de geologische 

ontwikkeling van de Kop van Schouwen. In november werd er opnieuw een veldverkenning 

gehouden. Op verzoek van en in samenwerking met de gemeente Den Haag voert de werkgroep 

de archeologische monitoring uit van het Haagse Westduinpark.  Op verzoek van de gemeente 

Westland wordt het Westlandse deel van Solleveld archeologisch gemonitord.  

 

 

Veldverkenning 9n het Noorden (afd. 1,  boven) en per 
fiets nabij Romeins Fort Velsen 1 (afd. 4, rechts). 
Foto boven: Fred van den Beemt, foto rechts: Hilde Vermast. 
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Afd. 10 monitort het verdronken land van Oud-Rilland. Dat is in 2014 negen maal gedaan, per keer 

zo´n drie uur, want in verband met getijden zijn hele dagen niet mogelijk. 

 

De Werkgroep Archeologie van de Tweede Wereldoorlog (afd.16) is verder gegaan met de in 2013 

begonnen inventarisatie van oorlogssporen op de Duivelsberg. Afd. 18 heeft enkele vrijgegeven 

en bouwrijp gemaakte kavels nagelopen. Afd. 19 heeft opnieuw met ‘kenners’ een akker 

doorzocht waar al veel paleolithische vondsten zijn gedaan. Het aantal nieuwe vondsten bleef dit 

jaar aan de lage kant. Een van de leden van die afdeling heeft wel fraaie mesolithische vondsten 

gedaan op een andere akker. 

 

 

 

De Werkgroep Schijf (afd. 23) gaat 20 tot 25 keer per jaar met een groep kinderen het veld in. Ze 

verzamelen vondsten en gebruiken deze verkenningen tevens voor educatie over landschap, 

natuur, historie en archeologie. Bij ploegwerkzaamheden zijn steentijdvondsten verzameld en bij 

de provincie gemeld. Hierdoor is op de Erfgoedkaart het gebied met steentijdvondsten 

uitgebreid.  

Oorlogssporen op de Duivelsberg (afd. 16). Foto: afdeling 16. 

Jeugdeducatie 
(afd. 23).  
Foto: afdeling 23. 
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Veldverkenning wordt vaak gecombineerd met metaaldetectie. Zeven afdelingen doen dat als 

afdelingsactiviteit. Afdelingen kennen ook veel zoekers die individueel op pad gaan en alle 

vondsten melden op de werkavonden van de afdeling. Daar worden de vondsten gezamenlijk 

bekeken, gedetermineerd en voor melding zorggedragen. Ook niet-leden kunnen daar met hun 

metaalvondsten terecht en enkele afdelingen stimuleren dat actief (afd. 9, 13 en 23). Leden van 

afd. 15 hebben met de metaaldetector slib uit een gracht en de uitgegraven grond van een kelder 

doorzocht.  

 

Uitgegraven grond 
doorzoeken met 
metaaldetector 
(afd.23).  
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De werkgroep Den Haag (afd. 7) heeft het initiatief genomen een vrijgegeven terrein, waar wel 

een booronderzoek had plaatsgevonden maar geen archeologische waarden werden 

aangetroffen, nader te onderzoeken nadat detectoramateurs belangrijke metaalvondsten 

hadden gedaan. Samen met het Westlands Museum en detectoramateurs is een veldverkenning 

ondernomen die veel vondsten heeft opgeleverd. Mogelijk komt er een vervolg.  

 

Waarnemingen (meekijken bij niet-archeologische graafwerkzaamheden) zijn door 8 afdelingen 

uitgevoerd. Werkgroep Velzen van afd. 4 doet dat zeer regelmatig, bij zo veel mogelijk 

graafwerkzaamheden. De bij afd. 23 aangesloten heemkundekringen doen ook veel 

waarnemingen. Vaak op verzoek van de gemeente, wanneer een terrein is vrijgegeven maar er 

mogelijk nog wel archeologische sporen kunnen worden aangetroffen. Het is dan een check op 

het selectiebesluit en tevens de mogelijkheid nog aanwezige sporen te documenteren. 

Zo heeft Werkgroep Houten (afd. 12) op verzoek de wegcunetten bekeken op een terrein dat 

voorheen door de ROB/RCE was onderzocht. De werkgroep heeft ook reeds afgegraven grond 

onderzocht van een bij een landgoed behorend huis. De grond was in afspraak met het 

bouwbedrijf op een weiland gestort en leverde nog vele vondsten op. 

 

Afd. 19 heeft een waarneming gedaan bij de bouw van een ligboxstal. Na vooronderzoek via 

boringen en proefsleuven werd de kans op het vinden van archeologie niet groot geacht en is 

besloten de aanleg van de bouwput archeologisch te laten begeleiden door de vrijwilligers van de 

AWN. Bij dit onderzoek werden vondsten aangetroffen in de wand van de bouwput en verspreid 

in het vlak, zoals een spieker, aardewerk uit de vroege bronstijd, ijzertijdaardewerk en 

middeleeuws gebruiksaardewerk. 

Nalopen bouwkavels in Raalte (afd. 18). 
Foto: afdeling 18. 
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2.3.2 Bijzondere projecten  

Een aantal, wat meer uitgebreide activiteiten, is het waard afzonderlijk vermeld te worden. Een 

bijzonder project van afd. 2, sonaronderzoek op het IJsselmeer, wordt bij archeologie onder 

water vermeld (§ 2.4). 

 

Slag bij Noordhorn 

Afd. 1 werkt samen met de vereniging De DetectorAmateur (DDA) en met de vrijwilligers van Molen 

Fortuna uit Noordhorn aan een onderzoeksproject om een beeld te krijgen van het terrein waar de 

Slag van Noordhorn in 1581 heeft plaatsgevonden. Een plan van aanpak voor onderzoek van het 

gebied is ingediend bij de RCE. In december 2014 vond een kleinschalige “proefloop” plaats. De 

bedoeling is voor het broedseizoen, of anders in de herfst, van 2015 een uitgebreider onderzoek te 

houden. 

 

Cultuurhistorische sporen Hooghalen  

In een gebied rondom het voormalige Kamp Westerbork, werd in het voorjaar van 2013 het 

archeologisch project “Sporen in het Bos” uitgevoerd. Studenten van Hogeschool Saxion hebben een 

inventarisatie gemaakt van bekende, maar ook niet bekende archeologische sporen zoals: 

verdwenen hunebedden, grafheuvels, middeleeuwse karresporen en recentere sporen die in relatie 

staan tot het gebruik van kamp Westerbork in WOII en tijdens de latere periode van bewoning. 

Leden van afd. 1 hebben de eerder door Saxion studenten gekarteerde grafheuvels, hunebedden en 

karrensporen met GPS in kaart gebracht. Ook werd op verzoek van Herinneringscentrum Kamp 

Westerbork de aansluiting van de treinroute komende vanuit het kamp op het hoofdspoor in kaart 

gebracht. Het ligt in het voornemen om het traject vanaf de parkeerplaats van het 

Herinneringscentrum tot aan de aansluiting te markeren met gedenktekens. 

 

Ybenhaer  

Afd. 1 bereidt een derde project voor, het in kaart brengen van het kamp Ybenhaer. Het betreft een 

werkkamp dat meerdere functies heeft gehad, maar vooral bekend is geworden door een korte 

periode in 1942, toen daar enkele honderden Joodse dwangarbeiders waren ondergebracht die 

daarna naar kamp Westerbork zijn overgebracht. Later heeft het kamp 15 jaar Molukse bewoning 

gehad. Uit beide perioden wordt verwacht sporen terug te kunnen vinden. Een eerste poging om met 

metaaldetectie de afvalkuilen van het kamp te vinden gaf een negatief resultaat. Het plan is om 

samen met archeologisch bedrijf RAAP hier een landelijke fieldschool voor de AWN leden te gaan 

organiseren.  
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Binnendijken Zeeland 

Afd. 10 doet in samenwerking met de provinciale erfgoedstichting (SCEZ) onderzoek naar de 

binnendijken, in het kader van de Provinciale Onderzoeksagenda archeologie Zeeland. Het afgelopen 

jaar werd zes maal assistentie verleend aan de SCEZ bij doorgravingen van dijken. Ook het 

bijbehorende bureauonderzoek werd uitgevoerd.  

 

Bouwhistorisch onderzoek kelder Zaltbommel 

Afd. 15 doet in Zaltbommel onderzoek in een kelder. Aannames over de kelder uit eerder onderzoek 

worden op hun (on)juistheid getoetst. De kelder is geïnspecteerd en opgemeten om een beeld te 

krijgen van de bouwhistorie. Er is onder andere onderzocht uit welke steenformaten de kelder is 

opgebouwd om inzicht te krijgen in de datering van de kelder en het bovenliggende huis. Er zal een 

rapport worden opgesteld met bevindingen en conclusies. Hierdoor kan de kennis van een van de 

oudere panden in de binnenstad van Zaltbommel vergroot worden, wat weer bruikbaar kan zijn voor 

kennis van andere panden.  

 

Hamaland project  

Dit project heeft als doel het oude graafschap Hamaland in kaart te brengen. Afd. 18 is vorig jaar met 

het project gestart en het loopt nog steeds door. In januari werd door een grote groep AWN-ers een 

akker aan de Breestraat in Empe onderzocht. Het weer zat helaas tegen en de oudste vondsten 

dateerden uit de 14e eeuw. Afgelopen jaar is gezocht naar andere interessante akkers langs de 11e-

eeuwse grenzen van dit graafschap, maar dat leverde geen aanleiding op om met een grote groep 

uitgebreid te gaan zoeken. 

  

Veldkartering voor Hamaland project in 
Empe (afd. 18). 
Foto: afdeling 18. 
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Inventarisatie cultuurhistorie Bruggelen  

Dit is een project waar de Archeologische Werkgroep Apeldoorn (afd.18) aan deelneemt. De Stichting 

Probos heeft samen met een aantal grondeigenaren, waaronder Gelders Landschap en 

Staatsbosbeheer, een voorbeeldproject opgezet om met behulp van vrijwilligers zoveel mogelijk 

historische informatie over de natuurgebieden te verzamelen. Het gaat om zowel archief- als 

veldonderzoek waarbij iedereen zijn eigen expertise in kan brengen.  

 

Dit voorbeeldproject Bruggelen, ten zuiden van Apeldoorn, gaat om een terrein van meer dan 1000 

ha. dat archeologisch interessant is vanwege een tiental grafheuvels, honderden ijzerkuilen, de 

middeleeuwse gerechtsplaats het Herenhul en ook de vroegmiddeleeuwse nederzetting van het 

Spelderholt. De Werkgroep Apeldoorn heeft het voortouw genomen voor de archeologie en het 

veldwerk. Er heeft zich ook een tiental individuele geïnteresseerden gemeld, zodat nu meer dan 30 

mensen bezig zijn met de historie van het gebied. Het project is gestart in november 2014 en zal door 

lopen tot mei 2015. 

 

Spelderholt is eerder onderzocht door Moerman en Van Giffen en in 2010 door de Werkgroep 

Apeldoorn. Een van de percelen leverde scherven op uit de 2de en 3de eeuw op. De oude vondsten van 

Moerman en Van Giffen zijn opnieuw bestudeerd. Hernieuwd onderzoek van boomvallen dit jaar 

heeft opnieuw scherven uit de 2de en 3de eeuw opgeleverd en ook aardewerk uit 9de -10de eeuw.  

 

  

Deel Bruggelen op 
actueel 
hoogtebestand 
met twee 
grafheuvels en 
vier rijen 
ijzerkuilen (afd 
18). 
Foto: afdeling 18. 
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Begeleiding bij reconstructie visvanginstallatie 

Werkgroep SWARS (afd. 20) werd gevraagd de begeleiding te doen bij onderzoek van de 

reconstructie van een visvanginstallatie (een Aalstal) in het riviertje De Reest in IJhorst. Bij het 

aanleggen van een “bodem” voor deze installatie werd een aantal objecten naar bovengehaald 

waaronder palen die bij de bouw van de laatste Aalstal in begin 19e eeuw waren gebruikt. Helaas was 

een dendrochronologisch onderzoek niet mogelijk door een “tekort” aan jaarringen in de palen. De 

meeste vondsten uit de rivier dateerden uit de 19e eeuw: veel aardewerk gedumpt door de bewoners 

rondom de kerk. Een en ander wordt gevoegd aan het archeologisch verslag dat eerder door SWARS 

werd samengesteld n.a.v. de begeleiding van de aanleg/reconstructie van “de visvijver van de 

pastoor” van IJhorst.  

 

Onderduikerskamp Tweede Wereldoorlog in Lierop 

Door leden van de archeologische werkgroep van de Vonder (afd. 23) is bij het reconstrueren van een 

onderduikerskamp het gebied systematisch onderzocht met een metaaldetector. De gevonden 

voorwerpen waren illustratief voor de activiteiten en functies binnen het kamp. Les uit dit onderzoek 

is dat bij een dergelijke reconstructie aan alle graafwerkzaamheden een archeologische begeleiding 

gekoppeld zou moeten worden.  

 

Onderzoek met grondradar 

Afd. 23 is begin 2014 gestart met een Werkgroep Innovatieve Meettechnieken voor de Archeologie 

(WIMA). Doel van de werkgroep is het zoeken naar mogelijke archeologische structuren met behulp 

van penetrerende grondradar. Dit gebeurt op niet commerciële basis. De apparatuur kan voorlopig 

worden geleend van een van de leden van afd. 23. Dit jaar werden reeds 27 projecten uitgevoerd, met 

vaak zeer interessante informatie. Onderzocht zijn o.a. het terrein van een voormalige klooster, de 

binnenplaats van een kasteel, een per toeval ontdekte grafkelder op een begraafplaats. Een mogelijk 

onbekend kasteelterrein werd in Soerendonk ontdekt. Bij aanleg van drainage werden bij toeval 

sporen van een fundering gevonden. Afd. 23 heeft in samenwerking met de heemkundekring 

Cranendonck verdere veldverkenning, met tevens boringen, metaaldetectie en radar uitgevoerd en 

alles wijst op een mogelijk onbekend kasteelterrein. Alle bevindingen zijn gemeld en dienen ter 

actualisering van de gemeentelijke waardenkaart. 
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2.3.3 Booronderzoek 

Booronderzoek met een archeologisch doel valt onder opgraven en is voor AWN-afdelingen 

alleen onder voorwaarden toegestaan. Booronderzoek wordt weinig gedaan. Vier afdelingen 

doen aan geofysische booronderzoek in combinatie met veldverkenningen. Afd. 3 heeft op 

verzoek van de gemeente een booronderzoek uitgevoerd ter controle van eerder uitgevoerd 

vooronderzoek. Afd. 8 doet een serie geologische grondboringen in een van de polders om de 

techniek van het boren goed te leren. Op de Midden Delftland-dag hebben zij booronderzoek als 

demonstratie gebruikt. En ze hebben een booronderzoek gedaan, op zoek naar een Middeleeuws 

terpje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door afd. 7 is geologisch boorwerk uitgevoerd in het duingebied tussen Den Haag en Monster. 

Het IJzertijdniveau van de opgraving Bloemendaal (gemeente Den Haag) is nu ook aan de zeekant 

van de Monsterseweg aangetoond. Het profiel is nuttig voor de Cruquiuskaart (1712) in termen 

van de oudtijdse afgraving van het Oude Duin. Mogelijk wordt er nog geboord in de oude 

zeereep. Afd. 17 werkt mee aan een serie boringen in het Limesgebied. 

2.3.4 Gravend onderzoek 

Dit zijn de door de AWN zelfstandig uit de voeren opgravingen in gebieden waar geen 

onderzoeksplicht (meer) geldt. Eigen opgravingen waren er bij zes afdelingen (afd. 4, 9, 12, 14, 18 

en 23). Het zijn overwegend kleine projecten van enkele dagen. Enkele wat grotere projecten 

worden afzonderlijk vermeld. 

 

Booronderzoek in de 
polder (afd. 8). 
Foto: afdeling 8. 
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Waterput in Velsen  

Werkgroep Velzen (afd. 4) heeft op verzoek van de gemeente een waterput opgegraven. Hoewel 

deze dateert uit de 19e eeuw bood deze waterput toch een verrassing. Er werd veel 

schoenmakersafval in gevonden en er blijkt een schoenlapper vlakbij de put zijn bedrijf te hebben 

gevoerd. Het was voor de werkgroep vooral ontzettend leuk om weer eens met elkaar op te graven 

en de roestende vaardigheden op te frissen. 

 

 

Opgraving in Nijkerk 

Afd. 14 heeft onder auspiciën van de RCE een opgraving mogen verrichten voorafgaand aan de bouw 

van een werkruimte in de achtertuin van Museum Nijkerk. Dit was een uitermate groot succes 

waarbij veel publiek de opgraving heeft gezien en de lokale pers er ruimschoots aandacht aan heeft 

besteed. De Stichting Oud Nijkerk heeft de opgraving financieel mogelijk gemaakt. De opgraving 

vond gedurende een vrijdag en twee zaterdagen plaats. Als resultaten kunnen genoemd worden het 

aantreffen van 17de-eeuwse muurresten met een waarschijnlijk een haardvloertje in het midden, een 

18de/19de-eeuwse waterput en in het onderste vlak 12de/13de -eeuwse perceelsloten. De opgraving heeft 

zelfs de tot nog toe oudste middeleeuwse vondst opgeleverd, namelijk een bodem van een Andenne-

drinkbekertje uit de 13de eeuw. Kortom, een groot succes en de samenwerking met Stichting Oud 

Nijkerk heeft hierdoor een extra impuls gekregen. 

 

Opgraving in 
Nijkerk onder 
auspiciën RCE (afd. 
14). 
Foto: Saskia van den Berg. 



AWN – Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie 

 

  Jaaroverzicht 2014 

 23 

 

 

 

Opgraving Schagerbrug 

Het gebied, waar een waterberging wordt aangelegd, was na vooronderzoek vrijgegeven. In 2013 zijn 

grootschalige graafwerkzaamheden begonnen. Met toestemming van het grondwerkbedrijf hebben 

twee leden van de Werkgroep Geestmerambacht (afd 9) een aantal dagen het graafwerk nagelopen. 

Zij vonden een tweetal vergraven nederzettingen met een flinke hoeveelheid aardewerk.  

 

Dit hebben zij gemeld aan werkgroep Kop Noord-Holland, die vervolgens een zelfstandig onderzoek 

hebben kunnen organiseren in overleg met de Cultuurcompagnie Noord-Holland, de gemeente en 

met toestemming van de RCE. De provincie was betrokken bij de advisering. Vrijwilligers van 

verschillende werkgroepen uit afd. 9 hebben aan dit onderzoek meegedaan, gedurende 10 dagen. 

Aan de uitwerking van het onderzoek en de rapportage wordt nog volop gewerkt. Het 

vondstmateriaal is uitgezocht, er wordt geprobeerd scherven bij elkaar te zoeken en aan elkaar te 

passen tot grotere eenheden. Helaas ontbreekt veel materiaal. Er zijn vondsten uit de IJzertijd en 

vondsten uit de Romeinse tijd, beide overigens ruimtelijk van elkaar gescheiden.  

 

Opgraving Schagerbrug – Pot in kuil met paardenkaak rechtsbeneden (afd. 9). 
Foto: afdeling 9. 
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Opgraving Uitgeesterweg in Limmen 

Een opgraving door de Werkgroep Strandwallen (afd. 9). Het terrein was door de gemeente 

vrijgesteld van archeologisch onderzoek omdat de bodemverstorende activiteit binnen de 

vrijstellingsnormen zouden blijven. Dat was nogal discutabel omdat de overlap met een gesloopte 

woning niet werd meegeteld. De werkgroep heeft eerst alles in het werk gesteld om toch nog een 

verplicht onderzoek te laten plaatsvinden, zonder resultaat. Voor het terrein gold een hoge 

verwachting voor late ijzertijd t/m middeleeuwen. De werkgroep heeft toen zelf een opgraving 

georganiseerd. De verwachting werd bevestigd, de werkgroep trof een groot aantal sporen aan 

waaronder die van 7 waterputten. De samenwerking met de gemeente heeft hierdoor een knauw 

gekregen. De werkgroep wil in de toekomst op vrijgegeven gebieden nu zo veel mogelijk zelf 

onderzoek gaan doen.  

 

Opgraving Wijk bij Duurstede 

Afd. 12 heeft onder leiding van twee professionele archeologen een eigen opgraving kunnen 

realiseren in Wijk bij Duurstede. Het ging om een terrein waar een benzinestation gebouwd zou 

worden. Daarvoor was het diep uitgraven van de grond noodzakelijk. De uitvoerder gaf drie dagen 

tijd voor een opgraving. Er bleek een vrij smalle strook van 14 bij 4 meter nog ongeschonden te zijn. 

En die smalle strook zat vol met nederzettingsafval. Dat was ook niet verwonderlijk want de haven 

en de huizen van Dorestad hebben op heel korte afstand van deze plek gelegen.  

Vondsten waren: aardewerk, botten, bouwmateriaal (veel huttenleem), natuursteen en veel 

metaalslakken. Naast bovengenoemde vondsten werden door eigen detectorzoekers ook drie 

munten gevonden, alle uit de Karolingische tijd. 

Dubbele waterput in Heiloo (afd. 9). 
Foto: afdeling 9. 
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Opgraving Uden leidde tot vondst Merovingisch grafveld 

In Uden was na karterend booronderzoek een gebied vrijgegeven voor woningbouw. De plaatselijke 

werkgroep (afd. 23) verwachtte echter, op grond van de locatie en vondsten in de directe omgeving, 

dat er nog wel degelijk archeologische waarden aanwezig konden zijn. Zij vroegen en kregen 

toestemming van de gemeente en de RCE voor een opgraving bij aanleg van de ontsluitingsweg. Daar 

is met vele vrijwilligers ruim een week gegraven en werden vele sporen gevonden. Na de vondst van 

een knikwandpotje en een vermoedelijke Merovingisch zwaard is bij de gemeente aan de bel 

getrokken en is gepleit voor een volledige opgraving. Daar heeft de gemeente alle medewerking aan 

gegeven. Er is alsnog een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd, waarbij een Merovingisch grafveld en 

een nederzetting uit een latere periode zijn aangetroffen. Het hele terrein is daarna opgegraven, met 

zeer veel en rijke vondsten. 

  

Opgraving Wijk bij 
Duurstede (afd. 12). 
Foto: Ton van Bommel. 

De AWN aan het werk in Uden (afd. 
23). 

Foto: afdeling 23. 
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Onderzoek Kartuizerhoeve in Boxtel 

De huidige boerderij, een gemeentelijk monument, was door brand volledig verwoest en zou 

worden gesloopt. De oudste delen dateren uit de 16de en 17de eeuw en de hoeve zou toen in bezit 

zijn geweest van het meer zuidelijk gelegen Kartuizerklooster. Er geldt voor het perceel volgens 

het bestemmingsplan, als agrarisch bouwblok, geen onderzoeksplicht. Afd. 23 heeft samen met 

de archeologische werkgroep van Boxtel een project opgezet om het terrein nader te 

onderzoeken. Er is toestemming van de RCE voor opgraven. Het project is eind 2014 gestart en zal 

enige maanden in 2015 doorlopen. Er is geen tijdsdruk, er kan in de weekenden worden gewerkt. 

De fundamenten van de huidige hoeve worden bouwkundig onderzocht en het terrein wordt 

grotendeels opgegraven.  

2.4 Archeologisch onderzoek onder water  

De Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water (LWAOW) is onderdeel van de AWN. De 

LWAOW verenigt de archeologisch geschoolde sportduikers. Omdat maritiem erfgoed binnen 

gemeenten steeds meer aandacht krijgt gaan meer afdelingen daarmee aan de slag en ontstaan 

gezamenlijke projecten. De afdelingen 2, 11 en 16 hebben nauwe banden met een groep duikers 

van de LWAOW, zij hebben een aantal waarnemingen onder water gedaan.  

 

Een langlopend project van de LWAOW (afdeling Noord) is het Onderzoek naar Maritieme Historie 

van Friesland onder Water. Alle onderzoeken zijn in 2014 afgerond en de bij behorende verslagen 

zijn uitgewerkt. 

Berging schip door LWAOW. Foto: Beeno Horlings. 
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De LWAOW afdeling Zeeland werkt aan een nieuwe onder- waterfilm over het onderzoek naar de 

Nehalennia Tempel in de Oosterschelde. 

 

Jaarlijks is er de veldcursus met de International Fieldschool for Maritime Archaeology Flevoland 

(IFMAF). Leden van afd. 21 doen mee aan deze veldcursus. 

Sonar onderzoek Hoorn / Markermeer 

Afd. 2 doet op verzoek van de archeologische dienst van de gemeente Hoorn en het Westfries 

samenwerkingsverband onderzoek naar nog aanwezig cultureel erfgoed in het Markermeer, samen 

met de LWAOW. Een voormalig blusschip van de brandweer, de Hessel Snoek is uitgerust met sonar 

en wordt ingezet als onderzoeksschip. Met dit schip wordt scan-onderzoek gedaan in en op de 

bodem van het Markermeer met de bedoeling deze in kaart te brengen. Bijzondere voorwerpen, 

bijvoorbeeld scheepswrakken en weggeslagen dijken, zullen nader onderzocht worden. Door de 

afdeling wordt aanvullend historisch onderzoek gedaan. 

 

Onderzoek verdronken dorp Warder 

Afd. 3 heeft samen met duikers van de LWAOW Zaanstreek en de historische vereniging van Warder 

onderzoek gedaan in het verlengde van het lintdorp. Er is aardig wat vondstmateriaal opgedoken. In 

maart 2014 werd daarmee een tentoonstelling ingericht. Bij de opening was er een symposium over 

de geschiedenis van de streek, het verdronken dorp, middeleeuwse bewoningssporen onder water 

en de vliegtuigwrakken in het water. Het thema is actueel omdat door plannen om de dijken van het 

Markermeer en elders te verstevigen, veel archeologische vindplaatsen verloren kunnen gaan. Er is 

nog veel informatie onder water aanwezig, van steentijd tot WOII. Dit belang werd in de 

tentoonstelling en het symposium geïllustreerd.  

Opening Expo Warder (afd. 3). 

Foto: Jan Rothuizen. 
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2.5 Educatie van vrijwilligers  

Kennis en vaardigheden voor al deze activiteiten worden voor een groot deel in de praktijk 

verworven, door lid te worden en mee te doen. Aanvullend daarop organiseren afdelingen 

regelmatig lezingen (13 afdelingen, 45 lezingen), cursussen (3 afdelingen, 8 cursussen) en 

excursies (10 afdelingen, 27 excursies).  

 

Landelijk worden door de Werkgroep Deskundigheidbevordering cursusdagen geboden voor 

meer specialistisch kennis (4 cursussen in 2014). Sinds eind 2013 is er een landelijk curriculum voor 

een basiscursus. Vier afdelingen hebben in 2014 een basiscursus gegeven, enkele andere 

afdelingen zijn bezig met de voorbereiding daarvan.  

 

De LWAOW biedt een eigen basiscursus voor onderwater archeologie.  

  

Op excursie naar DOMUnder in 
Utrecht (afd. 4). 
Foto: George Beentjes. 

En naar de Varusschlacht in 
Kalkriese (afd. 8). 
Foto: afdeling 8. 
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2.5.1 Graafweken in Duitsland 

Omdat graafweken, een veldwerkpracticum voor AWN-ers, de afgelopen jaren in Nederland lastig 

te realiseren zijn, is met succes een aantal graafweken in Duitsland georganiseerd. De afdelingen 

5 en 12 hadden hier al langer ervaring mee. Dit jaar was deelname mogelijk voor alle AWN-ers. Er 

hebben vier graafweken plaatsgevonden waar in totaal 23 personen hun kennis en ervaring 

hebben kunnen versterken. Het zijn lopende opgravingen van Duitse archeologen: 

 De bandkeramische cultuur in Aldenhoven 

 Romeinse nederzetting in Weilerswist 

 Vicus Belginum op de Hunsrück 1en 2 

 

Aan een vijfde opgraving in de Regio Xanten nam één AWN-er enkele dagen deel. 

  

AWN Graafweken in Duitsland:  Vicus 
Belginum op de Hunsruck 1 en 2. 
Foto boven: Henk Rebel, foto rechts: Jeanet Engelkes. 
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Voorlichting op de Borger Oermarkt (afd. 1). Foto: Fred van den Beemt. 
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3 Ambassadeurs van de archeologie 

3.1 Jeugdeducatie  

Jeugdigen in aanraking brengen met archeologie is een van de speerpunten voor de AWN 

Afdelingen zijn daar op uiteenlopende wijzen actief in en worden ondersteund door de landelijke 

Werkgroep Jeugd- en Archeologische Erfgoededucatie. 

3.1.1 Basisscholen 

Dertien afdelingen geven op basisscholen lessen in de klas en/of bieden educatieprogramma’s in 

hun werkplaats. Soms is het een enkel lid die op één school enkele lessen verzorgt of wordt 

incidenteel een groep ontvangen op de werkplaats. Daar worden dan 50 tot 100 

basisschoolleerlingen mee bereikt. Verschillende afdelingen hebben een gestructureerd 

programma dat meerdere lessen en scholen omvat en waaraan honderden leerlingen deelnemen. 

Programma’s en bijbehorend materiaal zijn veelal zelf ontwikkeld. Een van de leden van afd. 11 

heeft een archeologieprogramma gemaakt voor kleuters. Het is onder andere op de 

Reuvensdagen in de AWN-stand getoond en kreeg veel belangstelling en waardering. 

 

Onder auspiciën van de Werkgroep Jeugd- en Archeologische Erfgoededucatie wordt door 

studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen een serie archeologielessen gemaakt over “de 

kunst van het maken en kunst maken”. De landelijke werkgroep organiseert samen met 

studenten eveneens een ‘archeologie circuit’. Dit is een serie activiteiten die bij evenementen en 

dergelijke gebruikt kunnen worden. Het is voor het eerst toegepast op het Romeinen festival. Al 

deze programma’s worden op de website www.archeologieopschool.nl geplaatst. 

 

Educatie door 
AWN tijdens 
Romeinenfestival 
in Nijmegen. 

http://www.archeologieopschool.nl/
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Een aantal afdelingen werkt samen met organisaties voor Cultuureducatie. Werkgroep Houten 

(afd. 12) had een project ‘Wie woont en leeft daar’, samen met Kunst en Cultuureducatie Utrecht. 

Er zijn 23 basisschoolklassen (groep 6/7) in hun werkruimte ontvangen. 

 

Ook worden wel andere vrijwilligers betrokken bij de archeologielessen. Zo geeft de werkgroep 

Velzen (afd. 4) workshops voor vrijwilligers van het milieu-educatie centrum en die gebruiken die 

kennis vervolgens in hun activiteiten. In De Veldschuur (afd. 20, zie het voorbeeld hierna) geven 

niet AWN-ers de lessen archeologie voor de jongste groepen. 

 

Naschoolse opvang wordt nog weinig benut voor archeologische erfgoededucatie. Werkgroep 

Beverwijk (afd. 4) doet dat wel en doet activiteiten op tien verschillende locaties. Zij hebben ook 

een programma verzorgd voor een scoutinggroep met eerst een presentatie en daarna 

rondleidingen bij kasteel Oud Haarlem en Heemskerk.  

 

Scholenproject Coevorden 

In opdracht van de Gemeente Coevorden heeft Kunst en Cultuur Drenthe (K&C) samen met de AWN 

het project Met Kwast En Vergrootglas ontwikkeld. Het project omvat lessen in de klas en 

aansluitende een archeologische excursie van ca. twee uur naar grafheuvels, akkers uit de IJzertijd, 

hunebed en nog veel meer in het Sleenerbos bij Schoonoord. Er zijn lespakketten ontwikkeld voor de 

groepen 5 t/m 8 van de basisscholen. Alle scholen ontvangen een docentenhandleiding en een DVD. 

Een leskist met daarin onderzoekssets en archeologische vondsten rouleren over de deelnemende 

scholen. De excursies worden begeleid door een vrijwilliger van de AWN. In overleg kan een 

vrijwilliger ook een archeologieles in de klas te geven. De afgelopen jaren hebben zo’n 2500 kinderen, 

leerkrachten en ouders aan het programma deelgenomen. De kosten van het project, 

ontwikkelkosten plus € 2500 op jaarbasis gedurende 5 jaar, worden door de gemeente gedragen.  

Wie woont en leeft daar?  (afd. 12). 
Foto: Peter Koch. 
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Jeugdeducatie in de Veldschuur Rouveen 

De Veldschuur in Rouveen heeft onder andere tot doel de jeugd kennis te laten maken met hun eigen 

natuurlijke en historische omgeving. De gemeenten Staphorst en Zwartewaterland hebben een 

breed cultureel programma, met daarin ook erfgoed. Zij besteden de erfgoededucatie uit aan De 

Veldschuur. De ambtenaar culturele zaken en/of een “cultuurmakelaar” stelt een jaarprogramma op 

voor lessen in de Veldschuur voor alle scholen. Per jaar komen tussen de 1000 en 1300 leerlingen van 

het basisonderwijs naar die lesmogelijkheden. Ongeveer 900 leerlingen komen voor de 

archeologielessen. 

 

De AWN-afdeling is partner in De Veldschuur en heeft archeologielessen op drie niveaus ontwikkeld 

(niveau 1: groep 5/6, niveau 2: groep 6/7, niveau 3: groep 7/8). Voor elk niveau zijn er lesprogramma 

plus de daarbij behorende materialen en de gereedschappen. Voor archeologie getrainde vrijwilligers 

van De Veldschuur (circa 10 van de 40 vrijwilligers) verzorgen de programma’s voor niveau 1 en 2. De 

meer archeologisch deskundige leden van de AWN verzorgen de lessen op niveau 3. Op dat niveau 

worden de fijne kneepjes van het archeologievak aangeleerd. De gemeente vergoedt De Veldschuur 

voor deze activiteiten (€ 6 per kind per les). (De programma’s zijn de vinden op 

www.veldschuur.net). 

 

 

 

 

AWN 
educatie op 
basisscholen. 

http://www.veldschuur.net/


                                 AWN – Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie 

 

Jaaroverzicht 2014    

34  

3.1.2 Voortgezet onderwijs  

Alleen afd. 5 maakt melding van lessen archeologie in 8 brugklassen. Maatschappelijke stages zijn 

in de afdelingen 8, 11 en 17 gelopen. In totaal 17 stagiaires, waarvan de meeste (11) bij afdeling 11. 

Bij die afdeling kwam elke leerling 30 uur. De stage omvatte vooral taken die direct met lopende 

projecten te maken hadden: oxidatieaanslag van fragmenten bronzen kookpot verwijderen – 

beschrijven en sorteren van aardewerkcollectie – herinrichten van showvitrine – 

presentatieobject van een schapenskelet voor een bezoekerscentrum maken. De leerlingen 

werkten onder begeleiding met specifieke instructies. Daarnaast werd allerlei informatie verstrekt 

over archeologie als beroep, vakgebieden en dergelijk. Twee leerlingen zijn na afloop van de 

stage op vrijwillige basis blijven komen om hun werkzaamheden af te ronden. Werkgroep Houten 

(afd. 12) ontving een drietal scholen uit het voortgezet onderwijs ter ondersteuning van hun 

lessen over de Romeinen. 

3.1.3 Andere educatieve activiteiten  

Rondleidingen van schoolkinderen door de eigen werkplaats of tentoonstelling zijn door de 

afdelingen 3, 9, en 17 gegeven. Daarmee worden vele honderden kinderen bereikt. 

Bij publieksevenementen ligt het accent heel vaak op activiteiten voor kinderen. 

Werkgroep Baduhenna (afd 9) organiseerde 3 excursies voor 5 basisschoolgroepen. In 

samenwerking met Landgoed Ter Coulster zijn tijdens de Klassendag in het Open 

Monumentenweekend zo’n 200 kinderen op het landgoed rondgeleid. Dertien groepen van 

diverse bassischoolleerlingen bezochten het museum van de werkgroep in het kader van het 

project “Het knoop mysterie” over de Engelse invasie van 1799. 

 

AWN uitleg archeologie 
voor kinderen.  
Foto: Fred van den Beemt. 
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De Werkgroep Oer-IJ (afd. 9) organiseerde op de Landschapsdag een fietstocht in combinatie 

met het detecteren van musketkogels die vooraf waren verstopt. 

 

Afd. 10 heeft in het dorpshuis van Waarde een tentoonstelling ingericht over verdronken land. De 

schoolkinderen werden daar nauw bij betrokken.  

 

De Vlaardingse kanovereniging organiseerde een open dag voor de padvinderij. Zij hebben afd. 8 

gevraagd of de boomstamkano daar bij aanwezig kon zijn. Aan dat verzoek is gehoor gegeven en 

ook de currgah ging mee.  

 

Scholendag 70 jaar Market Garden 

De Werkgroep Archeologie van de Tweede Wereldoorlog (afd 16) organiseerde 11 september een 

Scholendag ter gelegenheid 70 jaar Market Garden. Ze ontvingen ongeveer 60 leerlingen uit groep 7 

van een basisschool uit Beek-Ubbergen bij het pannenkoekenrestaurant op de Duivelsberg. Om deze 

heuvel was in september 1944 hevig gevochten tussen Amerikanen en Duitsers. Er was een 

gevarieerd programma samengesteld voor de leerlingen: zo konden zij vragen stellen aan de ‘jeugd 

van toen’ over hoe het was om in oorlogstijd te leven, ze leerden hoe je met een pioniersschop een 

schuttersput graaft en wat soldaten zoal bij zich hadden. Zij kregen ook een rondleiding langs nog 

bestaande loopgraven en maakten een rondrit over de Duivelsberg in oude legervoertuigen.  

 

 Scholendag ter 
gelegenheid 
van 70 jaar 
Market Garden 
en de jeugd van 
toen (afd. 16). 
Foto: Aad Hendriks. 
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3.2 Publieksbereik  

3.2.1 Lezingen en symposia 

Vrijwel alle afdelingen organiseren lezingen (in totaal ruim 80 lezingen) en steeds vaker zijn die 

ook voor niet-leden toegankelijk. Bij tenminste 11 afdelingen is dat zo. Het aantal toehoorders 

varieert per lezing van ca. 20 tot 100 mensen. Lezingen zijn meerdere keren gecombineerd met 

een tentoonstelling of een veldexcursie.  

 

Afd. 17 sloot de viering van haar 40 jarig jubileum af met een symposium op de Dag van de 

Arnhemse geschiedenis. 

 

Lezingenserie “Van prehistorie tot nieuwe tijd”  

Afd.1 organiseerde samen met het Geopark de Hondsrug, het Hunebedcentrum te Borger, het 

Groninger Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen en de IVN Borger-Odoorn een 

lezingenreeks archeologie. Er werden in totaal zeven lezingen gehouden. Een drietal lezingen vond 

reeds plaats in 2013. Onderwerpen waren: IJzertijd, Romeinse tijd, Middeleeuwen, Nieuwe Tijd met 

name WOII.  De reeks werd afgesloten met een excursie langs de expeditiepoorten van het Geopark 

De Hondsrug.  

 

Symposium 70 jaar Market Garden 

Vrijdag 12 september was er het symposium ‘Het natuurgebied rondom Nijmegen bezien als militair 

landschap’ in hotel Sionshof bij Groesbeek. Voor ruim 100 bezoekers (waarmee de zaal tot de laatste 

plaats was bezet) ging een viertal sprekers in op de vraag wat de waarde is van archeologisch 

onderzoek voor een begrip van de Tweede Wereldoorlog. En: hoe kunnen oorlogssporen voor 

volgende generaties bewaard worden en hoe kunnen we onderzoek naar deze sporen doen? De dag 

werd afgesloten met een forumdiscussie met als thema: ‘Lost at Nijmegen?’ oftewel “waar en 

waarom werd Market Garden (gedeeltelijk) een mislukking”?  
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Themamiddag Archeologie van de WO II 

Deze themamiddag was een landelijk initiatief, ter gelegenheid van het themanummer van 

Westerheem. Het werd gehouden in en met medewerking van het bevrijdingsmuseum te Groesbeek. 

Vanuit verschillende perspectieven werd de link gelegd tussen informatie van direct betrokkenen, 

historisch onderzoek en archeologisch onderzoek, een verbinding die nadere uitdieping vraagt. De 

zaal was met 100 deelnemers volledig bezet, een aantal belangstellenden kon niet meer terecht.  

 

  

 Themamiddag over WOII in Groesbeek. Foto: Bevrijdingsmuseum Groesbeek. 
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3.2.2 Tentoonstellingen en open dagen 

Tien afdelingen hebben een tentoonstelling georganiseerd of vitrines ingericht op publiekelijke 

plaatsen. Zoals in het stadhuis of de bibliotheek maar ook in een heemtuin en in een 

horecagelegenheid waar veel toeristen komen. Bij bijzondere gelegenheden, zoals Open 

Monumentendag zijn werkruimten van afdelingen en werkgroepen open voor publiek (bij 8 

afdelingen). 

 

 

Afd. 8 organiseerde in De Maand van de Geschiedenis, bij de Open Dag op het Archeologisch 

Depot, een tentoonstelling met het thema Vriend & Vijand en een kleine tentoonstelling in de 

oude brandweer kazerne. Bij de Historische Vereniging Schiedam werd een tentoonstelling met 

archeologische vondsten en tabakspijpen van Schiedams fabricaat ingericht.  

 Open dag in het archeologisch depot (afd. 
8). Foto: afdeling 8. 

 Opening Huis 
van Hilde (afd. 
4). Foto: Paul Flos. 
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Afd. 11 huurde een ruimte in de binnenstad. Voor het raam zijn archeologische voorwerpen 

geplaats en bij stadsevenementen is de ruimte open voor het publiek. Werkgroep Houten (afd. 12) 

richtte een tentoonstelling in over Terra Sigillata. Wegens grote belangstelling werd de 

tentoonstelling verlengd en heeft in totaal 1900 bezoekers getrokken. Een nieuwe 

tentoonstelling ‘Midden Nederland onder de Merovingen’ is in voorbereiding. Afd. 14 en de 

werkgroep Mierlo (afd. 23) richtten een tentoonstelling over de door hen uitgevoerde 

opgravingen. Afd. 21 organiseerde vijf workshops bij open dagen. 

 

Jubileumtentoonstelling Twente 

Afd. 19 bestond 40 jaar en ter gelegenheid daarvan hebben ze een tentoonstelling ingericht en een 

speciaal nummer van Westerheem samengesteld. De tentoonstelling werd eind november 2014 

geopend, een dag voor de daadwerkelijke verjaardag van de afdeling, en liep tot eind februari 2015. 

Het zwaard van de ridder van Borne kon niet “losgemaakt” worden uit museum Twentse Welle, 

maar daarvoor in de plaats kreeg het zwaard van Herike, eveneens uit de Karolingische periode een 

mooie plaats in de tentoonstelling dankzij de medewerking van het depot uit Deventer. 

 

Jubileumexpositie van “De Veldschuur  

Afd. 20 nam deel aan een bijzondere jubileumexpositie van De Veldschuur ( 2005-2015). De werkgroep 

SWARS bestaat dan 15 jaar en werkt al jaren vanuit De Veldschuur. De werkgroep viert het jubileum 

van De Veldschuur mee. De topvondsten uit de afgelopen periode worden tentoongesteld 

waaronder de Staphorster zilver/goudvondst en de bronzen halsring (replica) uit 500 v. Chr. In 

samenwerking met het archeologisch depot in Deventer worden ijzertijdvondsten uit de provincie 

Overijssel geëxposeerd. Ook worden in de loop van het jaar bijzondere prehistorische vondsten 

getoond waaronder de BAI-vondsten ( Rijksuniversiteit Groningen) van “De Garste” ( gemeente 

Staphorst). Afd. 20 stelde de expositie “Staphorster zilver- en goudschat” ook ter beschikking aan de 

gemeente Staphorst en de RABO-bank. 
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Project Zonder boer geen voer 

Afd. 23 wil betere samenwerking met agrariërs. Voor de tweede maal is het project “Zonder boer 

geen voer” georganiseerd. Dit maal 5000 jaar voedselproductie in Peelland. Het omvat een 

tentoonstelling, een serie van vijf lezingen en een aantal andere activiteiten. In alle activiteiten wordt 

de lijn gelegd van verleden naar heden en toekomst. Het scholenprogramma combineert een bezoek 

aan de tentoonstelling met een bezoek aan modern agrarische bedrijf. Het project wordt samen met 

de Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) en regionale organisaties gerealiseerd. Het 

Boerenbondmuseum waar de tentoonstelling voor Peelland was ondergebracht, trekt jaarlijks ruim 

4000 bezoekers en vele van hen hebben de tentoonstelling ‘5000 jaar voedselproductie’ gezien. 

3.2.3 Evenementen  

Tien afdelingen waren één tot drie maal met een stand aanwezig bij een evenement. AWN-

afdelingen waren aanwezig bij onder andere een Landschapdag, Wilde Buitendagen, een 

muntmanifestatie, een Zomerfeest, een Koningsmarkt, de opening van het Huis van Hilde, DDA-

dagen, een Torendag, de Gebroeders van Limburgdag en Open monumentendagen. Zoals reeds 

gemeld zijn er dan vaak speciale activiteiten voor kinderen. Op 19 september werd in de Grote 

kerk in Vlaardingen het symposium ‘Grafelijke bijdragen aan Hollands welvaren’ georganiseerd. 

Afd. 8 had voor die gelegenheid de ‘Grote Dirk III Quiz’ gemaakt en kreeg veel nieuwsgierigen aan 

de stand. Bij andere evenementen geven ze demonstraties vuur maken.  

 

Afd. 10 geeft bij diverse gelegenheden demonstraties zoutzieden. Afd. 11 experimenteert met het 

bouwen van een veldoven en aardewerk bakken. 

 De Grote Dirk III quiz in 
de Grote kerk in 
Vlaardingen (afd. 8). 
Foto: afdeling 8. 
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Opendagen bij opgravingen waren er weinig dit jaar. AWN-ers waren betrokken bij opendagen in 

Katwijk (afd. 6) en afd. 9 maakt melding van twee opendagen. Afd. 14 kreeg veel publieke 

belangstelling bij hun eigen opgraving. Aan de opgraving in Uden (afd. 23) is veel publiciteit 

gegeven met wekelijks een rondleiding en regelmatig stukjes in de lokale media. Afd. 2 liet bij 

Open Monumentendagen bezoekers meevaren op de Hessel Snoek, hun onderzoeksboot en 

maakte een wrakkentocht. 

  

 Opgraving in Uden met veel publiek  (afd. 23). 
Foto boven: Minja Hemminga, foto rechts: afdeling 23. 
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Nijmegen graaft  

In april en mei kon publiek meezoeken naar restanten van een Romeins tempelcomplex. Het was een 

groot succes. Het is een initiatief van de gemeente. AWN-ers van afd. 16 assisteerden bij het geven 

van toelichtingen en instructies. In 2015 komt er een vervolg onder de noemer ‘Nijmegen graaft 

verder!’  

 

 

  

 Eigen AWN opgraving  (afd. 14). Foto’s: afdeling 14. 

 Nijmegen graaft! 
(afd. 16). Foto: afdeling 16. 
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Rumfordse soepuitdeling  

Afd. 11 deelde van 5 oktober t/m 11 oktober Rumfordse soep uit. Dit is een zeer voedzame soep en 

werd vroeger aan de armen uitgedeeld. In het kader van 200 jaar Koninkrijk is op initiatief van afd. 11 

in samenwerking met diverse organisaties, scholen en musea na 2 jaar voorbereiding het project met 

veel succes uitgevoerd met als afsluiting de lezing in Het Dordts Patriciërshuis. 

De eerste dag van de uitdeling is gebeurd vanuit de historische kelder van Het Patriciershuis in 

Dordrecht. Hierbij werd van historische attributen gebruik gemaakt. Gedurende de andere dagen is 

de soep uitgedeeld bij dagopvang en bejaardencentra. 

 

 

Nieuwe werkruimte in Ede 

Afd.17 opende een nieuwe afdeling/werkruimte in Ede in samenwerking met de afdeling Archeologie 

van de gemeente Ede. De opening werd opgeluisterd met een aantal activiteiten: een historische 

lunch, een wandeling eetbare planten zoeken, een tentoonstelling van battlefield vondsten, een 

Battlefield tour over de Ginkelse Heide, de onthulling van een plaquette bij Grafheuvel Amber en de 

afsluiting in de Heidebrouwerij nabij de werkruimte. 

  

Werkruimte in 

Dordrecht  

(afd. 11). 
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3.2.4 Landelijke evenementen  

Landelijk presenteerde de AWN zich bij het Romeinenfestival, de jaarlijkse muntmanifestatie, de 

Reuvensdagen en de jaarlijkse zoekdagen van de DDA. De AWN is partner in het Limesproject en 

de Maand van de Geschiedenis en geeft steun aan de activiteiten van die organisaties. 

 

ArcheoHotspots  

Een nieuw landelijk project, in samenwerking met het Allard Pierson Museum en Erfgoed Brabant. 

Doel is op een aantal locaties archeologie dicht bij het publiek te brengen. Er zijn beroepsarcheologen 

en vrijwilligers aan het werk, het is vrij toegankelijk en mensen kunnen en binnen lopen om te kijken, 

mee te helpen en vragen te stellen. Voor AWN-ers ligt er een belangrijke rol voor het bemensen van 

deze hotspots en tevens een kans meer publiek en mogelijk nieuwe leden te bereiken. De eerste 

ArcheoHotspot is eind 2014 officieel open gegaan in Amsterdam. Leden van afd. 5 assisteren daar. In 

2015 openen ’s-Hertogenbosch en Eindhoven, waarna er verspreid over het hele land, hopelijk nog 

vele gaan volgen. 

 Opening ArcheoHotspot in Allard Pierson Museum in 
december 2014.  

AWN stand Reuvensdagen november 
2014. Foto: Paul Flos. 
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3.2.5 Erfgoedroutes en archeologie zichtbaar maken 

Afd. 9 presenteerde een 66 km lange fietsroute door Castricum langs cultureel erfgoed met 

aandacht voor archeologie. De Werkgroep Oer-IJ neemt deel aan het ontwikkelen van een 

integrale gebiedsvisie om natuur, recreatie, cultuur en archeologie optimaal te laten beleven. 

Archeologische vindplaatsen aan de oevers van het Oer-IJ staan daardoor via een verhaallijn en 

routes volop in de belangstelling. De werkruimte van Werkgroep Houten (afd. 12) was de start 

van een fietsroute op Open Monumentendag met als thema ‘Op reis in de Romeinse tijd’. Er zijn 

voor die dag twee fiets- en wandelrouten gemaakt. 

 

De werkgroep Schijf (afd. 23) maakt wandel- en fietsroutes die op kinderen zijn afgestemd. Dit 

jaar zijn drie routes in gebruik genomen. Afd. 11 werkte mee aan het realiseren van een kunstwerk 

van veeneiken in Alblas. In Uden (afd. 23) is in een ‘archeofaag’ een stukje muur van een 

middeleewse kapel zichtbaar gemaakt. Het was dank zij de werkgroep Uden dat het terrein werd 

onderzocht en het muurrestant werd gevonden. De werkgroep Someren (afd. 23) heeft een plan 

ontwikkeld voor de bouw van houtskelet van een Hapshuis in de wijk waar veel plattegronden 

van dat type huis gevonden zijn. 

  

 Erfgoedhuis in Eindhoven. Foto’s: afdeling 23. 
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3.2.6 Publiciteit 

Elf afdelingen geven één tot zes maal per jaar een eigen Nieuwsbrief uit. Die hebben een bredere 

verspreiding dan alleen eigen leden. Afd. 17 heeft het grootste bereik met 250 lezers. 

Eigen publicaties / media-activiteiten van afdelingen zijn onder meer: 

 afd. 3: een artikel over de archeologische en landschappelijke betekenis van de verzamelde 

data uit de stuifkuil van de Bloedberg (Solleveld, nabij Terheijde) is in het najaar van 2014 

gepubliceerd in het periodiek van Dunea “Hollands Duinen” nummer 64 met als titel 

“Archeologie en landschapsgeschiedenis rond een stuifkuil op de Monsterse Geest”. 

 afd. 4, werkgroep Beverwijk: Radio Heemskerk heeft in drie uitzendingen aandacht besteed 

aan archeologische monumenten in Heemskerk. De werkgroep Velzen publiceerde in de 

lokale bladen over Romeinen in Velzen. 

 afd. 6 bracht een publicatie uit over Romeins Bodegraven. 

 afd. 7  heeft een aantal rapporten uitgebracht: Rapport 2014-01: Verslag archeologische 

monitoring Westduinpark, gemeente Den Haag, rapport 2014-02: Verslag veldverkenning op 

Solleveld-west, deelgemeente Westland. In OWD -berichten (Delft ) nr.42 staat een verslag 

over het onderzoek naar het leer uit de opgraving Stadskantoor 1985.  

 afd. 9 publiceert regelmatig in het blad Poldergeest en geeft dat mede uit. 

 de tentoonstellingsgids over Terra sigillata van Werkgroep Houten (afd. 12) was een groot 

succes en kreeg een herdruk wegens de grote belangstelling. De gids is ook als 

tijdschriftartikel in regionale tijdschriften verschenen.  

 afd.13 geeft een eigen online blad uit http://independent.academia.edu/Naerdincklant en 

heeft een serie filmpjes op Youtube 

https://www.youtube.com/channel/UCW3XceLUx6tO2dzY3hlErBg  

 afd. 17 en 19 hebben beide, ter gelegenheid van hun jubilea, een nummer van Westerheem 

gevuld met een reeks artikelen uit de eigen afdeling. 

Tijdschrift over Terra Sigillata (afd. 12). Foto: afdeling 12. 

http://independent.academia.edu/Naerdincklant
https://www.youtube.com/channel/UCW3XceLUx6tO2dzY3hlErBg
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4 Partner voor behoud en bescherming 

4.1 Samenwerken met andere erfgoedorganisaties 

Afdelingen hebben allen hun eigen netwerken. De invulling daarvan is heel verschillend. Enkele 

afdelingen nemen deel aan een lokaal of regionale erfgoedoverleg (8, 16, 17) waardoor contacten 

gebundeld worden. Bundeling vindt ook plaats via provinciale erfgoedorganisaties zoals de 

Cultuur Compagnie in Noord-Holland en Utrechts Landschap.  

 

Andere afdelingen onderhouden veel verschillende contacten en dan met name met historische 

verenigingen en heemkundekringen (zoals de afd. 6, 18, 23). Het gemiddeld aantal contacten is 6.  

4.2 Partner van gemeenten voor het archeologiebeleid  

Veertien afdelingen zijn, vaak via de werkgroepen, betrokken bij het gemeentelijk beleid in een of 

meer gemeenten binnen hun regio. Dat loopt bij veel afdelingen via de regio- of gemeentelijke 

archeoloog. Bij acht afdelingen is het overleg structureel. Zes afdelingen hebben een netwerk van 

correspondenten of contactpersonen en daarmee een vast aanspreekpunt voor de meeste 

gemeenten in hun werkgebied. Er is in al die afdelingen overal betrokkenheid bij het ontwikkelen 

van archeologische waardenkaarten en archeologiebeleid. Bij afd. 9 zijn twee werkgroepen 

vertegenwoordigd in de gemeentelijke Erfgoedcommissie.  

 

Tien afdelingen volgen in een of meer gemeenten bestemmingsplannen en vergunningen en 

reageren waar nodig. Bij voorkeur in de vorm van overleg en advies. De werkgroep Oer-IJ is actief 

betrokken bij het ontwikkelen van een integrale gebiedsvisie. 

 

Proefsleuvenonderzoek Huize De 
Voorst (afd. 18). Foto: afdeling 18. 
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In vier gemeenten zijn er voor zover bekend afspraken over inzet van vrijwilligers bij AMZ-

onderzoek en eigen onderzoek op vrijgegeven gebieden. Dit als protocol of in een 

samenwerkingsovereenkomst (afd. 1 Aa en Hunze, afd. 23 Asten, Someren en Veghel). 

4.3 Belangenbehartiger en waakhond  

Overleg heeft de voorkeur maar als dat niet tot de beoogde resultaten leidt wordt de 

bestuursrechtelijke weg gevolgd. Te beginnen met zienswijzen, waar dat mogelijk is. Zes 

afdelingen hebben dit jaar zienswijzen ingediend bij bestemmingsplannen en/of 

archeologiebeleid. Het betreft dan voornamelijk vrijstellingsgrenzen. De resultaten daarvan zijn 

helaas niet bekend. Opvallend is dat bij enkele gemeenten heel vaak adviezen worden gegeven en 

zienswijzen ingediend. Dat hangt vermoedelijk sterk samen met op dat punt actieve leden.  

 

Van bezwaar en beroep wordt weinig gebruik gemaakt. De werkgroep Leidschendam (afd. 7) had 

bezwaar gemaakt tegen de aanleg van een jachthaven in een gebied met archeologische en 

cultuurhistorische waarden. Ze zijn niet ontvankelijk verklaard omdat ze geen zelfstandige 

rechtspersoon zijn. Hetzelfde overkwam de Werkgroep Schoonhoven (afd. 11) bij een verzoek om 

een voorlopige voorziening. De beroepsprocedure zelf loopt nog. Werkgroep Schijf (afd. 23) 

heeft een beroep weer ingetrokken omdat er geen financiering was voor de griffiekosten. 

AWN: Voorlichting, 
belangenbehartiging en waakhond. 
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Door afd. 23 is tweemaal een verzoek om handhaving gedaan bij vermoedelijk illegale 

ontgrondingen. Eenmaal kon die achteraf niet worden bewezen en waar ontgronding wel kon 

worden aangetoond loopt nu een bestuursrechtelijk  procedure tegen de verstoorder. 

 

Afd. 23 heeft de Stichting Archeologie Actueel Limburg geadviseerd bij een beroep bij de Raad 

van State over een aantal vrijstellingen. Een beroep dat op belangrijke punten gewonnen is (meer 

informatie op de AWN-website)  

 

Belangenbehartiging is ook alert zijn op graafwerkzaamheden die mogelijk zonder archeologisch 

onderzoek plaatsvinden, waar dat wel geïndiceerd is. Naar aanleiding van een signaal van 

oplettende leden van de werkgroep Oer-IJ werden de werkzaamheden op het terrein van 

waterberging De Koog bij Uitgeest deels gestopt. De archeologische waarde van het terrein was 

door de gemeente en het hoogheemraadschap onderschat. Er is toen alsnog voorzien in 

archeologisch onderzoek waarbij leden van de werkgroep assistentie hebben verleend. Het 

hoogheemraadschap gaat werken aan een verbeterd archeologiebeleid. 

 

Een van de correspondenten van afd. 15 is in de bres gesprongen om een Romeinse nederzetting 

in Lingemeer te redden voor deze door een zandwinningsbedrijf vernietigd zou worden. Er was 

door de gemeente een vergunning verstrekt zonder vooraf gedegen archeologisch onderzoek te 

doen. De AWN en Historische Kring Kesteren hebben met enige overtuigingskracht toch een 

onderzoek kunnen afdwingen. Er is 3 weken keihard gewerkt en gegraven door AWN-ers, de 

Historische Kring, Stichting Wijks Castellum en enkele belangstellenden. 

 

Kleinere incidenten, zoals de aanleg van leidingen en riolen door gebieden met archeologische 

waarden worden door meer afdelingen vermeld. Waar mogelijk worden dan waarnemingen 

gedaan. 

4.4 Monumentenstatus aanvragen en onderhoud monumenten  

In twee afdelingen (13 en 23) is, met succes, gelobbyd voor het aanwijzen van een bepaald gebied 

tot gemeentelijk archeologisch monument. De afd. 11 en 23 assisteren bij onderhoud van 

archeologische monumenten. Bij afd. 11 is dat het voor het kunstwerk Veeneiken. Bij afd. 23 

wordt, door verschillende werkgroepen, geholpen bij onderhoud van een gerestaureerde 

urnenveld, bescherming van een recent ontdekte grafheuvel en het herstellen / restaureren van 

objecten. 
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4.5 Belangenbehartiging landelijk 

Dit jaar vroeg de ontwikkeling van de Erfgoedwet en de Omgevingswet vooral de aandacht. De 

wetsvoorstellen zijn actief gevolgd door deelname aan informatie- en discussiebijeenkomsten. De 

AWN heeft uitgebreid gereageerd bij de internetconsultatie voor de Erfgoedwet.  

 

Bescherming van Cultureel Erfgoed onder Water stond dit jaar extra in de belangstelling en ook 

hier heeft de AWN samen met de LWAOW actief aan deelgenomen. Er is onder andere een brief 

naar de minister van OCW gestuurd met een oproep de Unesco Conventie voor Bescherming van 

het Cultureel Erfgoed Onder Water  te ondertekenen.  

 

  

Opgraving Broek Noord (afd. 19). 
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5 Bijlagen 
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Bijlage 1 

 

 

De afdelingen:  

 

1. Noord-Nederland  

2. Archeologie Land en Water Noord-Holland Noord - ALWH-AWN  

3. Zaanstreek/Waterland  

4. Kennemerland (Haarlem en omstreken)  

5. Amsterdam en omstreken:  

6. Rijnstreek  

7. Den Haag en omstreken  

8. Helinium (Waterweg Noord)  

9. Noord-Holland Noord  

10. Zeeland  

11. Lek- en Merwestreek  

12. Utrecht en omstreken 

13. Naerdincklant – Archeologie tussen Eem en Vechtstreek  

14. Vallei en Eemland (Amersfoort en omstreken) 

15. West- en Midden-Betuwe en Bommelerwaard  

16. Nijmegen en omstreken  

17. Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland  

18 Zuid-Salland - IJsselstreek - Oost-Veluwezoom  

19. Twente  

20. IJsseldelta-Vechtstreek  

21. Flevoland  

22. West-Brabant. Deze afdeling is voorlopig aangehaakt aan afd. 10 

23. Archeologische Vereniging Kempen en Peelland 

24. Midden-Brabant: Deze afdeling is voorlopig aangehaakt aan afd. 23 

31. Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water (LWAOW) 

 

Alle websites van de afdelingen zijn te benaderen via www.awn-archeologie.nl  

 

  

http://www.awn-archeologie.nl/
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De Afdelingen  

 
 

 



 

 

  



 

 

 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Colofon 
AWN – Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie  

Landelijke administratie 

Postbus  714 

3170 AA Portugaal 

secretaris@awn-archeologie.nl 

www.awn-archeologie.nl  

 

Tekst: Dr. A.H.J. (Tonnie) van de Rijdt- van de Ven, Voorzitter 

Vormgeving: P.H.A. (Paul) Flos, WG PR&C 

Fotoverantwoording indien niet vermeld: AWN 

© AWN 2015 

AWN opgraving Eden (afd. 17). Foto: Dénes Beyer 
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