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2012  IN HOOFDLIJNEN -  Bestuursverslag 

Terugblik op 2012

De economisch schrale tijden gaan ook niet aan de AWN voorbij: 2012 was het laatste jaar waarin wij een 
vaste jaarlijkse subsidie ontvingen van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Dat heeft zijn schaduw vooruit 
geworpen. We hebben onze begroting moeten aanpassen en zijn op zoek naar andere vormen van 
financiering.  Ook voor archeologisch onderzoek was het een schraal jaar. Bouwprojecten worden afgelast of 
uitgesteld, waardoor minder archeologisch onderzoek nodig is. Op zich is dit positief voor behoud in situ. 
Waar echter nog wel onderzoek plaats vindt, is dat met zeer krappe budgetten en dat heeft ook zijn weerslag 
op de rol die vrijwilligers kunnen spelen.  Het ledenaantal neemt al een aantal jaren gestaag af. In 2012 zijn 
we 321 leden kwijtgeraakt, dat is meer dan in voorafgaande jaren. Er is gelukkig ook  aanwas (193 in 2012), 
het uiteindelijke saldo is negatief. Ledenwerving wordt daarom een van de prioriteiten in 2013. Toch zien we 
2012 als een positief  jaar. Er is veel elan in de afdelingen en ook landelijk is de AWN duidelijk op vele 
fronten aanwezig. 

Vier jaar subsidie van het Fonds voor de Cultuurparticipatie



In de periode 2009 /2012 ontving de AWN een jaarlijkse subsidie van het Fonds. Dit was een voortzetting 
van de subsidie die we daarvoor van het ministerie van OCW kregen. 
Die subsidie is voor ons belangrijk om de positie van vrijwilligers in 
het archeologisch bestel in te kunnen vullen. Dit om leden en 
afdelingen daarvoor zo goed mogelijk toe te rusten met meer 
deskundigheid en de organisatie te versterken. Dat deze extra 
middelen nuttig besteed zijn, mag blijken uit de succesvolle 
verbreding van de activiteiten die ook weer uit dit jaarverslag blijkt. 
Nu de subsidie wegvalt, is het voor ons een probleem het 
activiteitenniveau te handhaven. We hebben om onze bijdragen als 
vrijwilligers te kunnen blijven vervullen een sterke landelijke organisatie nodig met voldoende vaste 
financiële middelen.
De kosten van het lidmaatschap zijn de laatste jaren geleidelijk verhoogd en we vinden dat we nu de grens 
hebben bereikt van wat we aanvaardbaar achten. We hebben als vrijwilligersorganisatie geen eigen 
verdienmogelijkheden. Projectsubsidies van het Fonds voor Cultuurparticipatie en andere fondsen bieden 
slechts beperkt soelaas. Onze activiteiten passen tot nu toe niet in de programma’s die het Fonds subsidieert. 
Bovendien hebben we op de eerste plaats middelen nodig voor de basisorganisatie. We  kunnen alleen 
gebruik maken van de vrijwilligersregeling en alleen voor nieuwe activiteiten. Het is voor ons nogal wrang 
dat, terwijl het maatschappelijk belang van vrijwilligers in de archeologie en het cultureel erfgoed alom 
benadrukt wordt, we de middelen daarvoor vrijwel geheel zelf moeten opbrengen.

 Activiteiten

Activiteiten worden voornamelijk door afdelingen en lokale werkgroepen uitgevoerd. Dit overzicht geeft een 
indruk van wat er zoal gebeurt. Het is geen volledig overzicht omdat afdelingen in hun jaarverslagen 
verschillend rapporteren. We willen op den duur tot een meer uniforme registratie komen, die dan wel 
gekoppeld wordt aan de Archeologiemonitor van de RCE. Daar is het nog wachten op. 
De verslagen van achttien afdelingen en de daaronder vallende werkgroepen zijn in deze samenvatting 
verwerkt, dat is twee meer dan vorige jaar. Het aantal activiteiten is op veel onderdelen toegenomen in 
vergelijk met vorig jaar, ook als rekening wordt gehouden met informatie uit meer afdelingen.
De prestatieafspraken met het Fonds waren  jaarlijks twee studiedagen en twee instructieweken 
(graafkampen). Ook dit jaar is daar aan voldaan, we doen echter veel meer, zoals dit verslag laat zien.

Bijdragen aan kennis over archeologie

Archeologisch onderzoek

 Vondstverwerking is voor vrijwel alle afdelingen een hoofdactiviteit.  Op de veelal vaste werkavonden 
wordt vondstmateriaal onder meer gewassen, geïnventariseerd en beschreven,  gecatalogiseerd, getekend en 
soms gerestaureerd. Het is materiaal uit recente opgravingen, veel van gemeentelijke diensten en in mindere 
mate van archeologische bedrijven. Maar er wordt ook veel oud materiaal onder handen genomen van 
gemeentelijke diensten of van eigen projecten uit het verleden. Verschillende afdelingen melden de collectie 
van een amateurarcheoloog in bezit te hebben gekregen die ze opnieuw aan het inventariseren en beschrijven 
zijn. Een afdeling noemt expliciet als doel ‘ het opsporen en redden van oude collecties’. Een opmerkelijke 
activiteit van afdeling 20 is de vondst  van een zilverschat die na het nodige speurwerk de buit van een 
roofmoord uit 1941 bleek te zijn.
Voor veldonderzoek zijn in het huidige bestel de mogelijkheden veranderd. Afdelingen zien minder 
mogelijkheden maar hebben ook minder leden die daar de kennis en tijd voor hebben. Beide versterken 
elkaar. Toch wordt er nog een veelheid aan activiteiten uitgevoerd. Zoals veldverkenningen (8 afdelingen), 
booronderzoek (3 afdelingen) waarnemingen /begeleiding (8 afdelingen) en zelfstandig uitgevoerde 
opgravingen (4 afdelingen). Opmerkelijk is dat enkele malen waarnemingen of opgravingen zijn uitgevoerd 
nadat de professionele opgraving was afgesloten.  Daarbij werden nog diverse vondsten gedaan. Dat geeft 
toch een wat ambivalent gevoel. Het levert alsnog kennis op over wat anders verloren zou zijn gegaan, maar 
roept ook de vraag op of het professionele onderzoek dan wel voldoende was. We zullen de afdelingen 
vragen daar kritisch naar te kijken. 



Begin 2012 zijn samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met de meeste van de bij de NVAO aangesloten 
bedrijven. De samenwerking met bedrijven is eind 2012 geëvalueerd via een schriftelijke inventarisatie  
onder alle afdelingen. We nemen gegevens uit deze inventarisatie hier ook op. Volgens de inventarisatie is er 
een duidelijke toename in het aanleveren van informatie voor vooronderzoek (13 afdelingen, 69 projecten). 
In de jaarverslagen maken slechts vier afdelingen daar melding van. Volgens de jaarverslagen hebben 15 
afdelingen meegedaan aan opgravingen van gemeentelijke diensten en/of bedrijven. In de inventarisatie 
melden 13 afdelingen 38 projecten die alleen betrekking hebben op het meewerken met bedrijven. 

Educatie vrijwilligers (deskundigheidsbevordering)

Hieronder verstaan we de educatie die nodig is voor (meewerken aan) archeologisch onderzoek. Negen  
afdelingen maken melding van een basiscursus. Die cursussen zijn echter alle zeer verschillend. Soms zijn ze 
breed van inhoud en gericht op een groot publiek en soms heel specifiek op vaardigheden voor veldwerk. 
Drie afdelingen bieden hun leden specifieke cursussen zoals het determineren van aardewerk of van 
houtsoorten, over geologie, of een thema-avond over metaalvondsten.  Verschillende afdelingen organiseren 
‘schervenavonden’. Een brede cursus trekt zo’n  40 tot 70 deelnemers, voor  specifieke cursussen zijn dat er 
8 tot 12. Landelijk zijn drie cursusdagen gegeven (botmaterialen, scheepsarcheologie en metaalvondsten met 
25 tot 43 deelnemers). Ook is er een meet- en tekenpracticum gegeven.
Experimentele archeologie is door drie afdelingen beoefend (bewerken van vuursteen en pottenbakken en het 
bouwen van een steentijdboerderij).
Veldeducatie is in Nederland steeds moeilijker te realiseren, zeker landelijk. Samen met de NJBG en een  
Belgische groep  is een praktijkcursus bouwhistorisch onderzoek gerealiseerd bij het Abdijmuseum Ten 
Duinen te Kokszijde. Door afdeling 5 is een veldwerkweek in Duitsland georganiseerd waaraan ook leden uit 
andere afdelingen hebben kunnen deelnemen.
Om het aanbod aan educatie door vrijwilligers beter te stroomlijnen en af te stemmen op de behoefte is eind 
2012 een project educatie voor vrijwilligers gestart. 

Versterken positie vrijwilligers

Reeds genoemd zijn de overeenkomsten met bedrijven die bij de NVAO zijn aangesloten. Met de VOiA-
bedrijven is dat nog niet gerealiseerd, het maken van afspraken met die bedrijven staat wel op stapel. Dat 
geldt ook voor afspraken met het Convent van Gemeentelijke Archeologen.
Met RCE zijn de regels voor booronderzoek door vrijwilligers verduidelijkt. In het periodieke overleg RCE-
AWN zijn geen problemen gebleken met  het aanvragen van toestemming voor een eigen opgraving. 
Afdelingen maken daar weinig gebruik van, we zullen dat meer onder de aandacht brengen.
De AWN wordt door de RCE betrokken bij diverse trajecten, zoals Archis 3.0 en de evaluatie van de Wet 
archeologische monumentenwet (Wamz).

Kennis uitdragen als ambassadeur voor de archeologie

Erfgoededucatie voor jeugd en jongeren

Twaalf afdelingen melden activiteiten voor basisschoolleerlingen. Het varieert van lessen op school (waarbij 
afdeling 1 Noord-Nederland 600 kinderen en hun ouders heeft bereikt), het  maken en aanbieden van 
leskisten, veldverkenningen en graafactiviteiten voor kinderen. Zes afdelingen hebben educatieactiviteiten 
voor het voortgezet onderwijs, Vier afdelingen bieden een maatschappelijke stage. Afdeling 8 is daarin het 
meest actief. Zij had een groep van 6 en een van 7 leerlingen als stagiaires. Twee afdelingen hebben lezingen 
verzorgd voor het voortgezet onderwijs.. 
Door de Werkgroep Jeugd en Erfgoededucatie worden lespakketten en programma’s gemaakt voor 
basisschoolleerlingen. Er zijn nu vijf programma’s beschikbaar die samen met de Hogeschool Arnhem- 
Nijmegen zijn ontwikkeld en twee samen met een archeologisch bedrijf.  
De werkgroep heeft een eigen website met informatie over die lespakketten.
Door samenwerkingspartner NJBG zijn twee jeugdkampen georganiseerd. De door de Afdeling Noord- 
Nederland geplande archeologische zomerkampen konden (nog) geen doorgang vinden. Dat wordt in 2013 
weer opgepakt. 

Lezingen, excursies en publicaties 



Zeventien afdelingen verzorgen lezingen, variërend van een tot tien per jaar. In totaal worden 65 lezingen 
vermeld.  Die zijn in eerste instantie voor eigen leden maar vaak ook toegankelijk voor anderen.  Een aantal 
lezingen is specifiek gericht op externe doelgroepen. Bij lezingen zijn zo’n 15 tot 30 personen aanwezig, 
soms weet men zelfs ongeveer100 belangstellenden te trekken. Als onderdeel van de Maand van de 
Geschiedenis is door drie afdelingen een programma aangeboden. Daarmee zijn per programma 70 tot 100 
personen bereikt. Elf afdelingen organiseren excursies, in totaal minstens 40, waaronder bijvoorbeeld ook 
fietst - en wandeltochten. Dit kunnen excursies zijn voor leden en belangstellenden, maar ook voor een breed 
publiek uit de eigen omgeving. Dertien afdelingen hebben een eigen nieuwsbrief, deze wordt steeds vaker 
digitaal verspreid om zo  kosten te sparen. Er is ook verschillende malen gepubliceerd in lokale bladen. 
Boeken of rapporten zijn dit jaar door vijf afdelingen uitgebracht. Westerheem verscheen zesmaal, met drie 
themanummers (Limburg, Jubileumnummer Kennemerland en Archeologie onder water). De AWN-website 
voldoet onvoldoende, daar wordt een nieuwe opzet voor ontwikkeld. 



Tentoonstellingen, open dagen 

Twaalf afdelingen hebben zelf tentoonstellingen georganiseerd of meegewerkt aan die van anderen. Soms 
kleinschalig zoals het inrichten van een vitrine  of veel grootser, zoals de  jubileumtentoonstelling van 
afdeling 4. Afdeling 10 vermeldt regelmatig demonstraties te geven van middeleeuws zoutzieden. Negen 
afdelingen hebben archeologie gepromoot via een stand op evenementen en festivals. Drie maal is 

meegedaan aan de Open Monumentendag. Een afdeling signaleert dat ook dit soort activiteiten lastig wordt 
als er minder opgravingen zijn. Zo is er minder meegewerkt aan open dagen voor opgravingen (1 maal dit 
jaar).
Bezoekersaantallen zijn voor al deze activiteiten niet te geven, er is geen  registratie van.
Landelijk waren we aanwezig op het Romeinenfestival en hebben we meegewerkt aan de Maand van de 
Geschiedenis.

Bescherming van het bodemarchief (belangenbehartiging en onderhoud en beheer)

Afdelingen zien in verschillende mate hierbij een rol voor zichzelf. Het besef dat ook die rol belangrijk is, 
lijkt wel meer te gaan leven. Tien afdelingen maken melding van regelmatig overleg met gemeenten, in de 
meeste gevallen via de gemeentelijke of regioarcheoloog. Directe betrokkenheid bij het beleid wordt door 
acht afdelingen vermeld en dan voornamelijk bij het opstellen van archeologische kaarten. .
Drie afdelingen hebben een netwerk van correspondenten / contactpersonen per gemeente al redelijk goed 
opgebouwd en drie zijn dat aan het opbouwen. 
Drie afdelingen maken gebruik van de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen bij een structuurvisie of 
bestemmingsplan, een afdeling benut ook de mogelijkheden van  bezwaar en beroep bij een 
bestemmingsplan of omgevingsvergunning.
De Werkgroep Belangenbehartiging heeft vooral energie gestopt in het opbouwen van contacten met de 
afdelingen. Er zijn bij alle afdelingen contactpersonen geworven en er is gestart met het verzorgen van een 
nieuwsbrief. Op de Afgevaardigdendag zijn presentaties gegeven over de winst van regionale netwerken 
voor belangenbehartiging en hoe die op te bouwen. Afdelingen maken nog weinig gebruik van de vraag- en 
adviesmogelijkheden van de werkgroep.  Meewerken aan bescherming en beheer van archeologische 
monumenten wordt nu nog beperkt door een enkele afdeling gedaan. Dit willen we in overleg met de 
Archeologische Monumentenwacht en natuurorganisaties wel verder gaan uitbouwen. Het biedt leden de 
mogelijkheden meer aan veldwerk te doen, zoals veldkarteringen, systematische metaaldetectie en 
monumentenonderhoud.

Samenwerken en krachten bundelen  

Al deze activiteiten doen we niet alleen. Met de verbreding van de rol van vrijwilligers wordt ook 
samenwerken met andere vrijwilligers en erfgoedorganisaties belangrijker. 
Eind 2011 is de samenwerkingsovereenkomst met de NJBG gesloten en er wordt nu vooral samengewerkt op 
het gebied van educatie voor jeugd en jongeren.
Het gezamenlijk overleg met zusterorganisaties (het Ronde Tafeloverleg) heeft dit jaar op een laag pitje 
gestaan. Dat hangt samen met de koppeling van dat overleg aan het RCE-beleid (Archis, 



Archeologiemonitor) dat vertraging heeft opgelopen. Met afzonderlijke organisaties zijn er wel diverse 
contacten geweest. Met name met De Detectoramateurs worden de banden aangehaald en wordt verkend wat 
we aan gezamenlijke belangen hebben en hoe we elkaar zouden kunnen versterken. 
De AWN is lid van de Federatie Instandhouding Monumenten. Samen met de FIM volgen we en reageren we 
op het landelijke erfgoedbeleid.
We zijn als AWN vertegenwoordigd in de programmacommissie van de Reuvensdagen en in het 
Limesproject.
Er zijn contacten met de buurlanden Duitsland en België.

Ook afdelingen melden in hun jaarverslagen veel contacten met andere organisaties. Er wordt veel 
samengewerkt met historische verenigingen en heemkundekringen. Verschillende afdelingen nemen deel aan 
regionale netwerken, zoals het erfgoedcafé, de erfgoedsoos, de historische herberg, het historisch platform en 
het vrijwilligersplatform.  
Een aantal provincies organiseert archeologiedagen. Die kennen naar inhoud en organisatiewijze een grote 
variëteit, waardoor ook de betrokkenheid van AWN-afdelingen varieert. 

Tonnie van de Rijdt-van de Ven, voorzitter.

Voorlichting geven en leden werven….



Uitnodiging voor de 62e Algemene Ledenvergadering 
op 13 april te Rouveen bij Staphorst

Het hoofdbestuur van de AWN heeft het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van de Algemene 
Ledenvergadering (ALV) op zaterdag 13 april 2013 in het in het educatief centrum  voor natuur en 
historie “De Veldschuur” in Rouveen bij Staphorst, Wijkweg 2, 7954 HP Rouveen,  
0522- 461 684 www.veldschuur.net
De Veldschuur is de thuishaven van de stichting Vrienden van de Oldematen”, Staatsbosbeheer, AWN afd. 20 
IJsseldelta-Vechtstreek en de archeo-werkgroep SWARS
In de Veldschuur kunt u kennismaken met de geschiedenis van een speciaal stukje “Natuurlijk Nederland”. 
Na de ledenvergadering zullen lezingen worden gegeven over de archeologische en natuurlijke omgeving 
van Staphorst en de Beulaker Wiede. 
U kunt zich ’s middags in Sint Jansklooster inschepen op fluisterboten van Natuurmonumenten en we varen 
dan naar  de locatie van het  nabij Giethoorn  gelegen verdronken dorp Beulake. 
U bent van harte welkom. 
Kortom,  het wordt weer een leerzame, boeiende en gezellige dag. 

Het voorlopige programma voor deze dag ziet er als volgt uit:
10.00 - 10.30 uur ontvangst van de deelnemers
10.30 - 10.35 uur opening voorzitter
10.35 - 10.45 uur welkomstwoord door dhr. J. Alssema, burgemeester van Staphorst
10.45 - 10.55 uur Inleiding door Fre Spijk, voorzitter van AWN afd. 20 (SWARS)
11.00 - 12.15 uur Ledenvergadering  
12.15 - 13.15 uur lunch

Het middagprogramma 
13.15 - 16.30 uur Activiteiten in en rondom het informatiecentrum w.o. lezingen, presentaties van AWN afd. 
20 (SWARS), varen  met fluisterboten naar de locatie  “verdronken dorp Beulake “ met aan boord Rint 
Massier de duiker naar het  verleden van het dorp Beulake .  
16.30 - 17.00 uur afsluiting met een hapje en een drankje

Routebeschrijving voor automobilisten : zie de website www.veldschuur.net 
“De Veldschuur” in Rouveen bij Staphorst, Wijkweg 2 7954 HP Rouveen,  
0522- 461 684
Vanuit het Zuiden : afslag Rouveen/ richting dorp Rouveen blijven volgen / na 1 km: linksaf de Stadsweg 
inrijden richting Hasselt ( De veldschuur staat dan al aangegeven)
Vanuit het Noorden: afslag Rouveen/ richting dorp Rouveen aanhouden/ na 1 km: linksaf de Stadsweg 
inrijden richting Hasselt ( De veldschuur staat dan al aangegeven)
Parkeren : op de aangegeven parkeerplaats ( let op het knalgele bord met  AWN)
Voor mensen die slecht ter been zijn even doorrijden op de Stadsweg ( ongeveer 30 meter) en dan 
het fietspad inrijden ( dat mag ! ) de rest wijst zich vanzelf.

Voor deelnemers die met het OV komen zal vanaf station Meppel een busje rijden. De aankomst van 
de treinen in Meppel. 
Vanuit het Zuiden: 9.43 uur
Vanuit Leeuwarden: 9.50 uur
Vanuit Groningen: 9.45 uur

https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://maps.google.nl/maps?ie%3DUTF8%26cid%3D9492085408203192643%26q%3D%2522De%2BVeldschuur%2522%26iwloc%3DA%26gl%3DNL%26hl%3Dnl
http://www.veldschuur.net/
http://www.veldschuur.net/
https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://maps.google.nl/maps?ie%3DUTF8%26cid%3D9492085408203192643%26q%3D%2522De%2BVeldschuur%2522%26iwloc%3DA%26gl%3DNL%26hl%3Dnl




Agenda 62e Algemene Ledenvergadering van de AWN op zaterdag 13 april 2013 
te Rouveen

1. Opening door de algemeen voorzitter en gevolgd door gastspreker burgemeester dhr. J. Alssema, 
burgemeester van Staphorst.

2. Mededelingen, ingekomen stukken en vaststelling van de agenda * 

3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 14 april 2012 te Alphen aan de Rijn

4. Jaarverslagen Hoofdbestuur en werkgroepen vanuit het bestuur.

5. Financieel jaarverslag en begroting  2013

6. Verslagen AWN-afdelingen – ter kennisgeving

7. Bespreking oprichting Steunfonds AWN

8. Verkiezing bestuursleden. **

9. Datum en plaats van de 62e Alg. Ledenvergadering 2013 voorstellen van harte welkom!

10. Bronzen legpenning. ***

11. Wat verder ter tafel

12. Rondvraag

13. Sluiting

Toelichting agendapunten

Agendapunt 2 Vaststelling agenda:
Leden kunnen (een) onderwerp(en) ter bespreking aan de vergadering voorleggen. Deze onderwerpen dienen 
minimaal 14 dagen, voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering, schriftelijk bij het hoofdbestuur te 
zijn ingediend (awn@vdbeemt.nl)

Ad 8 Verkiezing bestuursleden
Penningmeester Joop Bosch heeft na zijn verlenging van een jaar na twee statutair bepaalde bestuursperioden 
aangegeven af te willen treden. Het afgelopen jaar is op diverse wijzen getracht een opvolger voor het 
penningmeesterschap te vinden. Door het vertrek van Joop Bosch zal er een bestuursvacature ontstaan voor 
het penningmeesterschap. Zoals gezegd is er voor deze vacature nog geen kandidaten gevonden.  Bestuurslid 
Ruud Raats is statutair aftredend. Hij  heeft aangegeven zich herkiesbaar te stellen.  Wij vragen de 
ledenvergadering daarmee in te willen stemmen.

Overeenkomstig de statuten kunnen tegenkandidaten worden aangemeld met tenminste tien stemgerechtigde 
leden van de vereniging, uiterlijk zeven dagen voor 13 april 2013, de datum van de algemene vergadering, 
schriftelijk worden aangemeld. Deze kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van een schriftelijke akkoord 
verklaring door de betrokken kandidaat/kandidaten.
De statuten van de vereniging kunt u raadplegen op de website www.awn-archeologie.nl of kunnen worden 
opgevraagd bij de algemeen secretaris van de AWN, Fred van den Beemt, awn@vdbeemt.nl.

mailto:awn@vdbeemt.nl
mailto:awn@vdbeemt.nl


Ad 10 Uitreiking Bronzen Legpenning 
De Bronzen Legpenning van verdienste wordt toegekend aan leden van de AWN, die ofwel zich op 
bijzondere wijze hebben ingezet voor de Nederlandse archeologie, lokaal, regionaal of supraregionaal op 
uitzonderlijke wijze archeologisch bodemonderzoek en archeologische monumentenzorg hebben 
gestimuleerd of (mede) hebben uitgevoerd hun onderzoek voor een breed publiek toegankelijk hebben 
gemaakt en zo hebben bijgedragen aan het aanzien van hun Afdeling en van de AWN in het bijzonder in de 
wereld van de archeologie.

Rooster van aftreden leden Hoofdbestuur

Naam benoemd herbenoemd aftredend in
Joop Bosch 2004 2008 2012
Kees Daleboudt 2008 2012 2016
Fred van den Beemt 2008 2012 2016
Ruud Raats 2009 2017
Tonnie van de Rijdt-v.d. Ven 2010 2018
Akke de Vries-Oosterveen 2010 2018
Suzanne Klüver 2011 2019
Wim Schennink 2011 2019
Jan Venema 2012 2020
Paul van Wijk 2012 2020



Verslag van de 61e Algemene Ledenvergadering AWN op zaterdag 14 april 2012 
in het Archeon te Alphen a/d Rijn

Volgens telling zijn 70 leden aanwezig.

1. Opening
Tonnie van de Rijdt, algemeen voorzitter van de AWN, opent de vergadering om 10.15 uur en heet iedereen 
welkom. Daarna geeft zij het woord aan Archeotolk Fokke Bloemar, die namens het Archeon iedereen 
welkom heet en zich zelf ziet als één van de vertolkers van het verleden.
Fokke Bloemar vertelt dat op het terrein van het Archeon drie organisaties actief zijn: Provinciaal 
Erfgoedhuis, Romeins Museum Alphen a/d Rijn en AWN afd. Rijnstreek. Het Archeon heeft een bijzondere 
band met de AWN. Op het kantoor van Archeon staat op de muur nog het oude logo van de AWN 
geschilderd. Dit staat er al op vanaf 1994. De muur is al drie keer overgeschilderd maar steeds wordt er om 
het logo heen geschilderd. Dat toont aan dat er een bepaalde verbondenheid is tussen het AWN en Archeon. 
Die verbondenheid gaat twee kanten uit. Als Archeon is men afhankelijk van data, feiten van wat er uit de 
grond komt, de interpretaties daarvan en de dateringen. Het Archeon gaat dan met de expertise aan de slag 
om deze te vertalen voor het grote publiek. In het park staan allerlei replica’s van huizen en voorwerpen 
vanaf de prehistorie tot de middeleeuwen. De Archeotolken trachten de bezoekers tijdens rondleidingen te 
enthousiasmeren voor de uitkomsten van de opgegraven geschiedenis van Nederland. 

2. Mededelingen, ingekomen stukken en vaststelling agenda
2.1 Er is een afmelding binnen gekomen van heer Lubberding en de heer Van de Voorde, beiden ereleden, 
van de heer Stuut afd.1 en mevrouw Dijkstra van afd. 18.
2.2 Afgelopen jaar zijn twee bijzondere leden ons ontvallen: de heer Piet Vons, erelid en de heer Bonne ten 
Kate, die de bronzen legpenning heeft ontvangen. De voorzitter vraagt de aanwezigen een moment stilte in 
acht te nemen om hen en alle andere dit jaar overleden leden te herdenken.
2.3 Er zijn geen nieuwe agendapunten ingediend.

3. Verslag van de algemene ledenvergadering van 16 april 2011 te Wormer
Tekstueel:
Bram van den Band heeft een algemene opmerking dat in het uitgebreide jaarverslag nog al wat taalfouten 
staan en refereert aan de opmerking van de heer Rebel uit het verslag van de vorige jaarvergadering. Omdat 
jaarverslagen veel te uitgebreid en te laat binnenkomen voor zij naar de drukker gaan, ontstaat dit probleem. 
Er komt een betere uitgeklede versie, die vastgesteld is door de leden. Deze zal op de website komen en ook 
gebruikt gaan worden om sponsorgelden binnen te krijgen.
In het verslag wordt de naam van de heer Cruisheer verkeerd gespeld; het moet zijn Cruysheer.
Er zijn verder geen opmerkingen. 
Het verslag wordt met in achtneming van de tekstuele wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld.

4. Jaarverslag hoofdbestuur en bestuurlijke werkgroepen
N.a.v. punt 4.3 kennis uitdragen.
Voor Henk Hegeman (afd. 6) is het niet helemaal duidelijk hoe via erfgoedhuizen educatie op scholen 
georganiseerd wordt als daar behoefte aan is.
Provinciale erfgoedhuizen hebben elk hun eigen beleid en activiteiten. Er is soms contact tussen 
erfgoedhuizen en scholen. We kunnen erfgoedhuizen niet verplichten met ons samen te weken. Er zijn wel 
erfgoedhuizen die dat volop doen. . Ook zijn er werkgroepen die een heel andere manier hebben om 
contacten te leggen met scholen. Er is geen uniforme  werkwijze. Wim Schennink komt op scholen binnen 
omdat zij hem al lang kennen en studenten van de hogescholen worden door hem begeleid.
Fred van den Beemt werkt vanuit Afd. 1 op dit moment samen met Kunst en Cultuur Drenthe (K&C 
voorheen Erfgoedhuis Drenthe). Een aantal archeologielessen  van de AWN is door K&C bewerkt; deze 
kunnen nu worden gegeven op de basisscholen. K&C heeft de AWN verzocht deze lessen te verzorgen. Het 
probleem voor de AWN is rondleiders te vinden en mensen die op school deze lessen willen geven.



Astrid Doppert (afd. 21) meldt dat de AWN  bij veel erfgoedhuizen terecht kan want zij hebben wat betreft 
lesmateriaal veel aanbod voor scholen.

Vanuit de vergadering wordt gevraagd  hoe het staat met de NJBG. De Jeugdbond deed traditioneel aan 
geschiedenis en archeologie en een van de vragen is of zij het gebouw van de Koninklijke bibliotheek ook 
heeft  moeten verlaten. 
Dat is één van de redenen dat de NJBG aansluiting zoekt omdat zij als kleine organisatie geïsoleerd raakte in 
haar bestaan. Er is een samenwerkingsovereenkomst die nog verder moet worden uitgewerkt. Na de ALV van 
de NJBG en van de AWN komen de besturen bij elkaar om te kijken hoe we kunnen samenwerken. 
De ervaring leert dat vanwege de leeftijdsgrens, men slechts kort bestuurslid kan zijn bij de NJBG. Dat blijkt 
een probleem te zijn voor de continuïteit. De voorzitter van de NJBG loopt hier ook tegenaan. Inmiddels is er 
wel weer een voltallig bestuur.

Ben Kanters (afd. 12) vraagt of de CD die destijds is uitgebracht met daarop alle Westerheems een vervolg 
kan krijgen.
De planning bij de redactie van Westerheem is om aan het eind van het jaar daar een begin mee te maken 
zodat men een afgeronde periode van 10 jaar kan bestrijken.

De heer S. Boers (afd. 3. Zaanstreek) vraagt zich af hoe het schatgraven door detectoramateurs  bestreden 
kan worden. Het is een heel lastig punt waar de AWN ook geen grip op heeft maar wel haar zorgen over 
heeft. In het rondetafeloverleg archeologie zijn de detectoramateurs vertegenwoordigd.
We proberen die contacten zoveel mogelijk te onderhouden om te kijken wat we kunnen doen. Zij zijn van 
goeden wille.

N.a.v. punt 4.5 samenwerken en krachten bundelen.
Bram van de Band (afd. 7) mist bij de samenwerking met erfgoedorganisatie Heemschut de relatie met de 
historische verenigingen en vraagt of het bestuur daar ervaring mee heeft.
De samenwerking met Heemschut staat vermeld onder Samenwerken en krachten bundelen. De relatie met 
historische verenigingen is vanuit het AWN-hoofdbestuur niet goed in te vullen. Er is geen landelijke 
organisatie van deze verenigingen en dan is het lastige om vanuit het AWN- hoofdbestuur contact met hen te 
leggen. Dat gebeurt wel in de provincies. In Brabant is men met een project bezig om samen met de koepel 
van heemkundekringen activiteiten op te zetten. Samenwerking met historische verenigingen en 
heemkundekringen moet vooral vanuit de afdelingen georganiseerd worden.
Sander van Berkel (afd. 4) geeft aan dat de afdeling contact gezocht heeft met de historische vereniging en 
dat is zeer positief uitgevallen. Zij huren samen een pand zodat ze onder één dak zitten.
Pierre van Grinsven (afd. 6) heeft veel contacten met deze verenigingen in het kader van de 
belangenbehartiging. Als men het archeologiebeleid sterker wil beïnvloeden, kan dat niet zonder de 
historische verenigingen.
Bram van der Walle (afd. 17)stelt dat er in de Achterhoek legio oudheidkundige verenigingen zijn. Hij is een 
aantal jaren geleden begonnen met steun van het bestuur de verenigingen aan te schrijven om eens bij elkaar 
te komen en te kijken of we wat voor elkaar konden betekenen. Het komt moeizaam van de grond maar hij 
ziet wel mogelijkheden. De vraag is wat afd. 17 met haar expertise op archeologisch gebied kan betekenen 
voor deze verenigingen. Er is inmiddels een kerngroep gevormd die mogelijk een pilot kan worden voor de 
rest van Nederland.
Ton van Bommel (afd. 5) merkt op dat de verenigingen strikt plaatselijk werken en de AWN is regionaal 
bezig is. Het werkt pas goed als bij de historische verenigingen mensen zijn die belangstelling voor 
archeologie hebben en bereid zijn een werkgroep te vormen.

N.a.v. punt 4.6 PR en communicatie.
Els Koeleman (afd. 15) vindt dat PR en communicatie niet goed lopen en zou het mooi vinden als op de 
sociale media de landelijke AWN een duidelijker gezicht krijgt.
Daar zijn al een aantal initiatieven voor. Er is al een tijd een Facebook en Twitter van de AWN. Suzanne 
Klüver roept iedereen op deze media te gebruiken en in te gaan op PR & communicatie. Het komende jaar 
zal hier veel aandacht aan besteed worden via “Even Bijpraten….”. 



De ledenvergadering heeft verder geen vragen en/of opmerkingen en daarmee wordt het jaarverslag 
vastgesteld.

N.a.v. punt 4.7 financieel jaarverslag en begroting 2013. 
De penningmeester geeft een toelichting op het financieel jaarverslag en de begroting 2013.
Het eindresultaat over 2011 ligt in lijn met de begroting. De contributieopbrengsten zijn hoger dan in 2010 
als gevolg van de aanpassing van de contributies. De contributie bedraagt nu
 € 50, -. Het aantal leden neemt wel af maar dat heeft te maken met de vergrijzing van het bestand. We hopen 
volgend jaar fysiek tweehonderd leden meer te hebben door de leden van de NJBG. We hadden dit jaar graag 
de NJBG erbij gezet maar dat is om technische reden niet gelukt.
In 2010 zijn gelden ontvangen voor speciale projecten zoals maatschappelijke stages en een project in 
Zeeland.
De bestuurskosten zijn toegenomen o.a. door  uitgaven voor de wijziging van de statuten. Voorts heeft het 
bestuur veel meer activiteiten ontplooid op het gebied van samenwerking met overkoepelende platforms wat 
ook meer vergaderkosten met zich meebracht. De jaarvergadering van 2011 is ten opzichte van de begroting 
wat duurder uitgevallen.
Aan de opbrengstenkant zijn de advertentieopbrengsten in Westerheem weggevallen. De vereniging heeft 
geen actief advertentieacquisitiebeleid. Westerheem is bedoeld als informatieblad over de ontwikkelingen in 
de archeologie. Daar tegenover staat dat de kosten veel lager zijn dan begroot.
De toename van de kosten voor PR en communicatie worden veroorzaakt door de ontwikkeling en 
vernieuwing van de presentatie-unit.
De kosten voor het jubileum zijn binnen de begroting gebleven.
Het jaar 2012 is het laatste jaar van de meerjarensubsidie. Het jaar 2012 zal vanwege de lagere kosten van 
Westerheem, de laatste verhoging van de contributies en een verlaging van de kosten van ons 
administratiekantoor  naar verwachting nog een ruim positief resultaat geven.

5. Begroting 2013 
Ook op de begroting 2013 komt een korte toelichting. Doordat we buiten de meerjarensubsidie zijn gevallen, 
moeten we volgens de statuten een begroting voor 2113 vaststellen. 
Op grond van de subsidieregeling mogen we in 2013 nog aanspraak maken op maximaal € 9735, -. De 
begroting is nu wat we ongeveer gerealiseerd hebben. Er is geen rekening gehouden met verhoging van 
contributie. Er zal aan alle betrokkenen gevraagd worden bij activiteiten kostendekkend te werken. Met 
ingang van 2012 is er een verlaging van de kosten van het administratiekantoor. Bij een stabiel ledenaantal 
zal dit een positief effect hebben op de begroting 2012 en zal het begrote verlies in 2013 waarschijnlijk 
gedekt kunnen worden uit het resultaat van 2012.

Op woensdag 28 maart zijn de voorzitter en penningmeester bij het ministerie van OCW in Zoetermeer op 
een hoorzitting geweest n. a.v. het  bezwaar dat we als AWN hebben gemaakt bij de staatsecretaris tegen het 
intrekken van de meerjarensubsidie. We zijn in afwachting wat de mogelijkheden precies worden en hopen 
binnen een paar weken zijn reactie te vernemen.  
De leden keuren unaniem het financieel jaarverslag 2011 en de begroting 2013 goed. 

6. Verslagen AWN-afdelingen - ter kennisgeving
De verslagen van de afdelingen zijn ter kennisname.

7. Bespreking oprichting steunfonds
Het bestuur stelt de vergadering voor om een steunfonds op te richten vanwege het feit dat wij als AWN nog 
wel aanspraak kunnen maken op projectsubsidies. Bij de aanvraag wordt onmiddellijk gekeken naar de 
vermogenspositie van de AWN. Vaak wordt de eis gesteld dat meerdere sponsoren deelnemen aan projecten. 
Op dit moment hebben we nog een behoorlijk vermogen. Vanuit dit oogpunt is het verstandig een steunfonds 
AWN op te richten voor toekomstige projecten. Ook eventuele tekorten zouden vanuit het steunfonds gedekt 
kunnen worden. De doelstelling van de stichting zal dezelfde zijn als die van de AWN en het bestuur van de 
stichting zal gevormd worden door het dagelijks bestuur van de AWN, eventueel aangevuld met derden. Als 
het fonds ooit opgeheven zal worden, zal het geld terugvloeien naar de AWN. We willen een stukje 
afgescheiden vermogen behouden om de AWN meer flexibiliteit te geven in de toekomst. Het voorstel van 



het bestuur is de reserve publicaties, groot € 8369, - als startkapitaal te gebruiken. Voor de steunstichting zal 
de fiscale ANBI-status als cultuurorganisatie aangevraagd worden. Het bestuur vraagt ten eerst het 
vertrouwen voor het idee van een steunfonds en ten tweede de verdere uitwerking aan het bestuur te 
delegeren. Ton van Bommel (afd. 5) vindt het heel belangrijk goed te regelen hoe met het beheer van het 
steunfonds omgegaan wordt.
De aanwezigen leden gaan akkoord met het plan en geven hun vertrouwen aan het bestuur.

8. Uitreiking bronzen legpenning
Het bestuur heeft dit jaar helaas geen nominaties binnen gekregen.

9. Verkiezing bestuursleden
Fred van den Beemt en Kees Daleboudt treden statutair af. Beiden zijn herkiesbaar. Vorig jaar is de heer Jan 
Auke Brink benoemd voor PR en communicatie. Helaas heeft hij zich moeten terugtrekken door persoonlijke 
omstandigheden. Binnen het bestuur heeft mevrouw Suzanne Klüver zich bereid verklaard deze functie op 
zich te nemen. De heer Albert Zandstra is vorig jaar benoemd namens de LWAOW, maar heeft te kennen 
gegeven door drukke werkzaamheden zijn functie te moeten neerleggen. De heer Jan Venema heeft zich 
bereid verklaard deze plaats in te nemen. Het bestuur wil graag de heer Paul van Wijk als nieuw lid 
benoemen in het hoofdbestuur. Hij zal de functie voor belangenbehartiging gaan bekleden. De heer Joop 
Bosch moet na twee bestuursperioden statutair aftreden. Voor deze functie zijn nog geen kandidaten 
gevonden. Het bestuur heeft met Joop overlegd en gevraagd of hij bereid is de rol van penningmeester te 
blijven vervullen tot er een nieuwe kandidaat gevonden is. Het bestuur gaat uiteraard door met de werving en 
doet een beroep op de leden om in hun eigen netwerk te kijken of er eventueel een kandidaat te vinden is. De 
ledenvergadering wordt gevraagd een uitzondering te maken op de statuten en hem te herbenoemen tot er een 
nieuwe penningmeester is. 
De vergadering gaat akkoord met alle bovenstaande benoemingen.
10. Datum en plaats van de 62e Algemene ledenvergadering 2013
De volgende algemene ledenvergadering zal gehouden worden op zaterdag 13 april 2013.
Het bestuur is nog op zoek naar een geschikte locatie en vraagt suggesties aan te dragen.
Paul Baarslag (afd. 7) geeft als suggestie Radio Kootwijk bij Apeldoorn. Het bestuur neemt deze mee.

11. Wat verder ter tafel komt
Er zijn geen nieuwe agendapunten ingediend.

12. Rondvraag
De heer Overmars vraagt of er een rubriek met vraag en aanbod van boeken in Westerheem kan worden 
opgenomen. Het bestuur neemt deze suggestie mee en zal de vraag voorleggen aan de redactie.
 
Irmel Dolman vindt in de weergave van het jaarverslag geen duidelijk beeld van de werkelijke activiteiten. 
Haar voorstel is een duidelijker beeld van het publieksbereik te geven door de afdelingen een digitaal 
formulier in te laten vullen met al hun activiteiten. Zij is bereid een voorbeeld naar het bestuur te zenden. Het 
is interessant maar het blijft lastig alle informatie binnen te krijgen. 

Hans Wijffels heeft begrepen nu Erfgoed Nederland ter ziele is gegaan dat de Reuvensdagen georganiseerd 
zullen worden door de stichting Reuvens en dat de AWN daarin vertegenwoordigd is door de vice-voorzitter. 
In het verleden werd er altijd een postersessie georganiseerd. Dat was een uitlaat voor vrijwilligers die daar 
hun mening op een informele manier konden presenteren. Dit jaar is de postersessie afgeschaft en daarmee 
zijn alle vrijwilligers monddood gemaakt. Hoe staat het bestuur daar tegenover?
Er zijn nogal wat problemen geweest voordat duidelijk was dat de Reuvensdagen door konden gaan. De 
volgende dagen zijn op vrijdag en zaterdag. Het is nadrukkelijk de bedoeling van de huidige 
programmacommissie om AWN-leden bij de organisatie te betrekken en ze ook een rol te geven. Hoe het 
precies ingevuld gaat worden is nog niet bekend. Wim Schennink gaat dat namens de AWN doen. De 
opmerking van de heer Wijffels wordt meegenomen.

Ton van Bommel geeft als eerste punt aan dat in het afgelopen jaar een aantal overeenkomsten getekend zijn 
met commerciële bedrijven. Hij vindt het reuze jammer dat het geen enkel graafplan opgeleverd heeft. Dat 



heeft te maken met het feit dat er nogal wat bedrijven in de problemen zitten door de crisis. Grootschalige 
opgravingen waar we eigenlijk van afhankelijk zijn, worden uitgesteld.
Er zijn contacten met het ADC en met Saxion. Het ADC, Saxion en AWN zijn aan het kijken of ze een 
archeologische fieldschool kunnen gaan opzetten waar ook de Rijksuniversiteit van Groningen in gaat 
participeren. We willen dat het vaste plek in Nederland wordt waar we permanent gebruik van kunnen 
maken.
Het tweede is dat hij op enig moment gelezen heeft dat er samenwerking zou komen met Saxion om 
cursussen te geven. Krijgt dat een vervolg? 
De veiligheidscursus krijgt zeker een vervolg. Waarschijnlijk staat hij volgend jaar op het programma. Voor 
de rest is in samenwerking met Saxion vooral gesproken over een vorm van aanschuifonderwijs. Dat is 
inmiddels wat ingewikkelder geworden doordat de archeologieopleiding bij Saxion niet meer onder de 
geprivatiseerde activiteiten valt maar onder de echte Hogeschoolactiviteiten. Daar zijn allerlei regels voor 
hoe je dat moet financieren en daar komt nog uitgebreid overleg over. De afspraak is in ieder geval dat het 
aanschuifonderwijs bij Saxion zou moeten openstaan voor AWN-leden die daar interesse in hebben en er het 
niveau voor hebben. Er volgt nog een publicatie over wat de studiegids van Saxion te bieden heeft.

Joanneke Hees vertelt dat op vliegveld Valkenburg veel huizen gebouwd gaan worden;  het ligt vol 
archeologie. Zij voelt een graafkamp aankomen. Er is al een aanbod van die kant gekomen. Afhankelijk van 
de voortgang van het project, het wordt een locatie met 15000 woningen, loopt de archeologie mee. Er 
worden een drietal vindplaatsen vrijgegeven waarbij de AWN t.z.t. mogelijk een vrijkaart krijgt daar 
opgravingsweken te kunnen organiseren.

Ruud Raats deelt mee dat we komende zomer weer een kleine week een kamp hebben in Koksijde voor 
bouwhistorisch onderzoek aan de abdij. Afgelopen jaar hebben we daar een proefweekend gehad. Daar 
krijgen we nu een vervolg op. Afgelopen maand heeft hij een eerste nieuwsbrief vanuit de 
veldwerkeducatiegroep aan alle afdelingen gezonden waarin hij vraagt of men nog ergens lokaal een 
opgraving weet want het zou leuk zijn om wat kruisbestuiving te krijgen. Deze week komt er een volgende 
nieuwsbrief. 

Suzanne Klüver meldt dat in die nieuwsbrief een oproep komt te staan voor het Romeinenfestival. Eerder is 
door Fred van den Beemt via de mailing een oproep gedaan voor vrijwilligers tijdens het festival dat 
plaatsvindt op 1, 2 en 3 juni. De eerste dag is de scholendag en in de brief van Ruud week komt een oproep 
voor vrijwilligers die mee willen werken aan de “opgraving”. Tijdens het festival wordt nl. een opgraving 
geënsceneerd en daarvoor wordt naar vrijwilligers gezocht. 

Marijke Pennings mist iets van het hoofdbestuur over een landelijke dag van de archeologie en het 
Romeinenfestival. Het is stil en het is vreemd dat wij als archeologische vereniging een lijst met meer dan 30 
gravers hebben die individueel wel eens worden benaderd ook door commerciële bedrijfjes. Zij vindt het 
vreemd dat zij op deze vergadering hoort dat er mensen gezocht worden, terwijl er al 2 mensen aangemeld 
zijn, die tot nu toe niets gehoord hebben.
Suzanne Klüver deelt mee dat tot nu toe 1 persoon zich heeft aangemeld. Het is pas sinds gisteren bekend dat 
het festival doorgaat, wat te maken heeft met de subsidieaanvraag en -toekenning. 
Tonnie van de Rijdt wijst erop dat de mogelijkheden die er zijn om zelf opgravingen te doen nog teveel 
blijven liggen. Als men een goede relatie met de gemeente heeft, wordt er heel veel vrijgegeven.

Annemarie Visscher van afd.22  West Brabant, die  (tijdelijk) samengaat met afd. Zeeland,  is op de 
jaarvergadering geweest waar een serieus probleem naar voren kwam dat ook voor andere afdelingen van 
belang is. Het gaat om iemand die al jarenlang lid is van de AWN, geen bron van inkomsten heeft en zijn 
lidmaatschap niet meer kan betalen. Annemarie  vraagt of de afdelingsbesturen vanuit een 
ondersteuningsfonds steun kunnen krijgen om dergelijke leden binnen de vereniging te kunnen houden. 
Het bestuur is al vaker tegen dit probleem aangelopen. Er is een sociaal lidmaatschap voor mensen die echt 
niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. In een dergelijk situatie zal het bestuur niemand het 
lidmaatschap ontnemen. Het advies is in dergelijke situaties contact op te nemen met het hoofdbestuur.



Hilde van Wensveen las tot haar verbazing in de laatste Westerheem en het jaarverslag dat er een nieuwe 
afdeling 9 Noord-Holland Noord is opgericht. Zij heeft nimmer gehoord dat afdeling Nieuwe Maas (was afd. 
9) is opgeheven. Indertijd werd er geprotesteerd tegen het opheffen en werd afgesproken de afdeling 
slapende te houden. Hoe kan men dan nu een nieuwe afdeling 9 in Noord-Holland starten en wat gebeurt er 
als die afdeling 9 weer actief wil worden?
Tonnie van de Rijdt deelt mee dat als zij weer actief willen worden, zij een nieuw afdelingsnummer zullen 
krijgen.

Wim Schennink maakt de leden erop attent dat er folders en losse inschrijfformulieren achterin de zaal klaar 
liggen.
De lespakketten “Archeologie op school” heeft iedere afdeling ontvangen. Er staat een aantal lessen op de 
website. Voor het tweede lespakket “Daar zit muziek in” wordt momenteel bekeken of het op de website 
geplaats kan worden.  Het derde lespakket is in aantocht en dat is gemaakt door de lerarenopleiding 
Hogeschool Nijmegen. Zij maakt ook een lespakket bedoeld voor de middelbare scholen. 
Wim Schennink deelt vervolgens mee dat er ook een lespakket voor dove kinderen komt. Dat wordt 
ontwikkeld samen met een doventolk en de dovenschool in Arnhem.

13. Sluiting
De voorzitter sluit om 12.00 uur de vergadering en dankt het bestuur van afd.6 Rijnstreek voor de 
(mede)organisatie van deze dag, de leden voor hun inbreng en wenst iedereen een gezellig 
middagprogramma op het park. Vanaf 15.30 uur wordt het programma afgesloten met een hapje en een 
drankje. 

Jaarverslag Hoofdbestuur en werkgroepen vanuit het bestuur

Visie en beleid

Het beleidsplan 2011-2012 heeft als hoofddoelen van de AWN:
 bijdragen aan kennis over archeologie
 kennis uitdragen en het bevorderen van betrokkenheid van de bevolking als ambassadeurs voor de 

archeologie
 belangenbehartiging voor het bodemarchief.
Voor elk doel is een aantal activiteiten benoemd. Eind 2012 heeft het Dagelijks Bestuur geëvalueerd in 
hoeverre die activiteiten gerealiseerd  zijn. Dat was voor een deel wel en een deel niet het geval. Met name 
een aantal voorwaarden zoals een groei van het ledenaantal, communicatie en PR, de vernieuwing van de 
website en het vinden van aanvullende financieringsvormen zijn nog onvoldoende uit de verf gekomen. De 
inzet van het bestuur, de verschillende werkgroepen en leden is groot geweest, alle plannen waren te 
veelomvattend en te ambitieus om dat allemaal met een kleine groep vrijwillige bestuurders te realiseren. We 
hebben besloten geen activiteiten te schrappen maar er meer tijd voor uit te trekken. Het beleidsplan is met 
een jaar verlengd. In dit verslag is te lezen welke plannen wel en niet zijn gehaald en hoe we met onze 
plannen in 2013 verder gaan. 

Bijdragen aan kennis over archeologie

AWN-leden doen in afdelingen en werkgroepen mee aan diverse vormen van archeologisch onderzoek. Zie 
daarvoor de afdelingsverslagen Het hoofdbestuur regelt zoveel mogelijk de voorwaarden daarvoor via 
educatie van vrijwilligers (veldeducatie en landelijke studiedagen) en het verstevigen van de positie van 
vrijwilligers.

Werkgroep Veldwerk Educatie

Ruud Raats

Abdij Ten Duinen, Koksijde (België)



Na de succesvolle bouwhistorische week in 2011, waar de AWN samen met JCW (de Vlaamse vereniging 
voor Jeugd, Cultuur en Wetenschap) de resten van de abdijmuren heeft mogen opmeten en intekenen, heeft 
de AWN ook in 2012 weer mogen helpen met het achterhalen van de originele bouwtechniek door de 
Lekenbroederstraat van de Abdij Ten Duinen in te meten en in te tekenen. Net als vorig jaar was de 
technische coördinatie en begeleiding in handen van Hans Wetemans. De gemeente-archeoloog Alexander 
LeHouck heeft ons dit jaar op excursie meegenomen naar de Abdijhoeve Ten Bogaerde (Koksijde) en het 
natuurreservaat De Westhoek. Dit keer was de samenwerking tussen JCW en AWN minder dan het jaar 
ervoor; er waren te weinig JCW-inschrijvingen.

Trier (Duitsland)
Onder leiding van Henk Rebel (Afdeling 12, Utrecht) zijn 11 AWN-ers in de buurt van Trier een kleine week 
aan de slag geweest bij twee opgravingen: het Heiligkreuz in de buurt van de Petrisberg en bij de 
Moselschleuse aan de Moezel. Bij het Heiligkreuz, op de plek waar tot voor kort een klooster had gestaan is 
een Romeinse funderingsmuur blootgelegd. Bij de Moselschleuse heeft de AWN meegeholpen een Romeins 
grafveld op te graven.

Vooruitzichten voor 2013
Ook in de zomer van 2013 zal een bouwtechnische werkweek worden georganiseerd in de Abdij Ten Duinen 
in Koksijde.

Samen met het archeologisch bedrijf RAAP is de AWN bezig om een project op te zetten waarbij Joodse 
(werk)kampen in Nederland in kaart worden gebracht. Het blijkt “dat er maar liefst 65 kampen in Nederland 
zijn geweest. Het overgrote deel van de kampen is in de vergetelheid  geraakt, ondanks enkele doorwrochte 
deelstudies over groepen of typen kampen. Wie ter plekke naar deze terreinen gaat kijken, zal zien dat ze als 
‘ruimte’ geen weerslag hebben in de musealisering of monumentalisering, met uitzondering wellicht van 
Westerbork. Hooguit markeert een monumentje de plek. Een archeologische verkenning maakt bovendien 
duidelijk dat deze kampterreinen in archeologische zin als ‘rijk’ kunnen worden bestempeld maar in de regel 
op geen enkele manier verankerd zijn in erfgoedbeleid. De kampen zijn, ondanks een vergrote aandacht voor 
de Holocaust en bezetting, volledig vogelvrij.” (Jetse de Jonge/Ivar Schute, Archeobrief 2012-2, blz. 28). We 
hopen in 2013 te kunnen starten met een locatie in het Noorden van het land.

Werkgroep Deskundigheidsbevordering

Kees Daleboudt

Samenstelling
De werkgroep bestond gedurende het jaar 2012 uit: Dénes Beyer (Arnhem), Hans Bruggeman (Zwolle), 
Kees Daleboudt (Ossendrecht, voorzitter), Haro van Galen (Eindhoven) en Claudia Vandepoel (Schipluiden).
Ondanks allerlei complicaties in het privéleven van sommige commissieleden hebben zij zich allen weer met 
groot enthousiasme van hun taken gekweten.
De commissie heeft actief gezocht naar aanvulling. Helaas leverde dat nog geen concrete resultaten op.

Vergaderingen enz.
De werkgroep heeft in 2012 zes maal vergaderd: op 7 januari, 4 februari, 5 mei, 19 augustus, 28 september 
en 23 november. Veel aandacht werd besteed aan het ontwikkelen van een lange-termijnvisie voor de 
opleidingsactiviteiten, en een daarmee samenhangend cyclisch curriculum, in samenwerking met het DB. 
Helaas kon de veel gehoorde waardering voor de resultaten daarvan (nog) niet worden omgezet in financiële 
ruimte, maar wij blijven hopen (en ideeën ontwikkelen). De werkgroep heeft, vooral in de aanloop naar de 
verschillende activiteiten, deze bijeenkomsten aangevuld met intensief e-mailcontact.

Studiedag Botmateriaal
Op 31 maart 2012 werd een studiedag over archeologisch botmateriaal gehouden in het Natuurhistorisch en 
Volkenkundig Museum te Oudenbosch. Na een openingscasus over (sporen op) zoogdier- en vogelbotten, 
gepresenteerd door Joyce van Dijk, volgden inleidingen door prof. George Maat (menselijk bot), Marloes 
Rijkelijkhuizen (bewerkt botmateriaal), Lisette Kootker (isotopenonderzoek) en een introductie op visbotten 



door Bob Beerenhout. ’s Middags werd in workshops met kleine groepen deelnemers onder leiding van 
genoemde docenten nader op deze thema’s ingegaan. Jammer genoeg meldden relatief veel deelnemers op 
het laatste moment dat zij toch niet aanwezig konden zijn, zodat “slechts” 23 belangstellenden deze zeer 
informatieve studiedag meemaakten.

De Kogge van Doel
Een unieke kans om van zeer nabij kennis te nemen van eigentijds onderzoek op het terrein van de 
scheepsarcheologie kwam voort uit contacten met het Waterbouwkundig Laboratorium in Antwerpen-
Borgerhout. Bij havenaanleg nabij Doel werd een vrijwel complete kogge aangetroffen, die in dat 
laboratorium uitgebreid wordt onderzocht. De onderzoekers gaven de 35 deelnemers een gedetailleerd beeld 
van de onderzoeksmethoden, de tot nu toe bereikte resultaten en de (nog altijd vage) toekomstplannen. De 
dag werd afgerond met een snel bezoek aan het nieuwe Antwerpse Museum aan de Stroom, met onder meer 
regionale archeologica.

Weekend van de Archeologie
Op 2 en 3 juni bood Nijmegen weer 
gastvrijheid aan het Romeinenfestival, waarin 
sinds 2010 ook het Weekend van de 
Archeologie is opgenomen. In het kader van 
de AWN-presentatie op het festival 
organiseerde de werkgroep weer het inmiddels 
traditionele meet- en tekenpracticum. Een 
vijftal vijf belangstellenden werd onder de 
enthousiaste en deskundige leiding van Eric 
Dullaart geïnstrueerd in oude en moderne 
landmeettechnieken.

Studiedag Klinkende Munt
Een jaar later dan oorspronkelijk de bedoeling 
was, werd op 6 oktober een studiedag 
gehouden over metaal in archeologische context. 43 belangstellenden, afkomstig uit alle “bloedgroepen” van 
de metaalwereld, van archeologische professionals tot detectoramateurs, werden door Ron Leenheer, Ronnie 
Meijers en Jan Pelsdonk ingewijd in diverse aspecten van metaalonderzoek en -restauratie. Stands van SPA 
Uitgevers en D.J.Laan (specialist in metaaldetectoren) boden extra informatie. De dag werd perfect afgerond 
met een smeeddemonstratie door Otto van Dijk.

De toekomst...?
Het wegvallen van overheidssubsidies betekent dat wij onprettige keuzes moeten maken. Wij willen absoluut 
niet inleveren op de inhoudelijke kwaliteit van onze activiteiten, en eigenlijk ook niet op de frequentie. Dat 
houdt dan automatisch in, dat we serieus zullen moeten bezuinigen op de organisatie. Concreet: we zullen 
deelnemers voortaan moeten vragen om voor hun eigen lunch te zorgen. Maar we zijn ervan overtuigd dat 
het wegvallen van dat stukje verzorging het enthousiasme van onze deelnemers niet merkbaar zal 
verminderen.

Project Educatie van Vrijwilligers

De kennis om mee te werken aan archeologisch onderzoek werd en wordt nog voor een groot deel in de 
praktijk geleerd, door mee te doen. De mogelijkheden om ’mee te doen’ nemen af omdat vrijwilligers minder 
eigen onderzoek kunnen doen. Er zijn cursussen nodig voor veldwerk, voor vondstverwerking en dergelijke. 
Door afdelingen en door de landelijke werkgroep worden diverse cursussen aangeboden. Er is echter weinig 
samenhang in het cursusaanbod en ook is niet duidelijk in hoeverre dat aanbod voldoet aan de 
scholingsbehoeften. Het hoofdbestuur heeft  een projectplan gemaakt om het huidige aanbod en de 
scholingsbehoeften in kaart te brengen en een samenhangend en op de behoefte afgestemd curriculum te 
ontwikkelen. Voor het project is subsidie verkregen van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Wim Schennink 
is projectleider en voor de uitvoering zijn twee studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen 



aangetrokken. Een deskundigenpanel met AWN-leden en professionele archeologen ondersteunt het project. 
Het project start begin 2013. We verwachten dat meer aandacht voor educatie van vrijwilligers ook een 
gunstig effect zal hebben op het vinden en binden van nieuwe leden. 

Verstevigen positie vrijwilligers

Samenwerken met bedrijven
Begin 2012 zijn de samenwerkingsovereenkomsten met Nederlandse Vereniging van Opgravingsbedrijven 
(NVAO) en de Vereniging van Ondernemers in Archeologie (VOiA) ondertekend. In aansluiting daarop zijn 
overeenkomsten gesloten met de meeste bij de NVAO aangesloten bedrijven. Met de VOiA-bedrijven is dat 
nog niet gerealiseerd, het staat wel op stapel. Dat geldt ook voor afspraken met het Convent van 
Gemeentelijke archeologen. 
Eind 2012 is met de NVAO geëvalueerd wat die samenwerking wederzijds heeft opgeleverd. Daarvoor is bij 
alle afdelingen geïnventariseerd wat hun ervaringen zijn met bedrijven. Bedrijven blijken meer dan verwacht 
gebruik te maken van de kennis en inzet van vrijwilligers. Er is een duidelijke toename in het aanleveren van 
informatie voor vooronderzoek (door 13 afdelingen voor 69 projecten). Eveneens 13 afdelingen melden dat 
een of meer van hun leden hebben meegewerkt in het veld (38 projecten). . 
De conclusie uit de evaluatie is dat de mogelijkheden voor meewerken in het veld (voorlopig) beperkt zullen 
zijn. Er zijn echter andere gebieden waar samenwerking mogelijk en zinvol is zoals bij beleid en bij educatie 
en publieksvoorlichting. AWN-afdelingen hebben vooral behoefte aan betere informatie over gepland en 
afgesloten onderzoek. AWN en NVAO gaan samen onderzoeken hoe dat op een efficiënte manier te 
realiseren is. Persoonlijke contacten tussen beroepsarcheologen en vrijwilligers zijn belangrijk en we gaan 
ook op zoek naar aantrekkelijke manieren om per regio bedrijven en vrijwilligers meer met elkaar in contact 
te brengen.

Overleg met RCE 
Met RCE vindt tweemaal per jaar overleg plaats. In dat overleg zijn onder andere de regels voor 
booronderzoek door vrijwilligers verduidelijkt. Er is besloten een handreiking op te stellen voor rapportage 
van zelfstandig uitgevoerd onderzoek. Deze zal begin 2013 gereed zijn. Een van de doelen van dit overleg is 
problemen met  het aanvragen van toestemming voor een eigen opgraving op te lossen. Er zijn dit jaar geen 
problemen gemeld. Afdelingen maken weinig gebruik van de mogelijkheid toestemming voor een opgraving 
te vragen, we zullen dat onder de aandacht blijven brengen.
Als AWN worden we regelmatig betrokken bij RCE-beleid. Voorbeelden daarvan zijn Archis 3.0, de 
Archeologiemonitor, de evaluatie van de Wet archeologische monumentenzorg (Wamz) en het project 
Archeologie voor gemeenten dat daaruit voortkomt. Helaas gaat de ontwikkeling van deze trajecten traag en 
is er weinig voortgang te melden. Wel gereed is de handreiking ‘Cultuurhistorisch Onderzoek in de 
vormgeving van ruimtelijke ordening’. We hebben in het voortraject meegedacht en samen met de FIM een 
reactie op het concept gegeven. 

Herkenbaarheid als AWN-lid 
De beoogde AWN-kleding is een van de activiteiten die nog is blijven liggen. De veldwerkpas is in gebruik, 
maar moet worden vernieuwd. We wachten daarmee tot na afronding van het project Educatie van 
vrijwilligers, omdat we willen kijken hoe we de herkenbaarheid als AWN-lid kunnen koppelen aan 
verworven deskundigheden. 

Kennis uitdragen als ambassadeurs voor de archeologie

Werkgroep Jeugd- en Archeologische Erfgoededucatie

Astrid Doppert

De werkgroep erfgoededucatie heeft op vele fronten samengewerkt. 

Samenwerking met Hogeschool Arnhem/Nijmegen de HAN en de Christelijke Hogeschool Ede. 



Door Afdeling 17 Zuid Veluwe en Achterhoek worden studenten van deze Hogescholen tijdens hun stage 
opdracht ICC begeleid. Deze contacten en begeleiding hebben de volgende lessen en lesprojecten 
opgeleverd:

 Archeologie op school; 10 projecten en een instructiefilmpje.
 Archeologie: daar zit muziek in. 
 Archeologie: wat een vondst; les ideeën voor de 10 tijdvakken in het geschiedenisonderwijs van het 

basisonderwijs in een chronologische lijn. 
 Geschiedenis van de Romeinen: een lespakket voor het Voortgezet Onderwijs, dat digitaal 

beschikbaar komt.
 De middeleeuwse stad.

Samenwerking met Archeologische Diensten
Deze samenwerking resulteerde in de volgende projecten: 

 Zoekplaat Archeologie en een scherventafel( tje).
Determinatie van vondsten aan de hand van een zoekkaart, waarop vier kinderen staan afgebeeld. 
Het zijn drie jongens uit respectievelijk de prehistorie, de Romeinse tijd een meisje uit de Late 
Middeleeuwen en een jongen uit de 21ste eeuw.

 Heb je archeologisch talent ?
Een determinatieopdracht van Romeins aardewerk, die niet veel langer hoeft te duren dan een 
kwartier. Dit project is zeer geschikt voor een voorlichtingsactiviteit.



Samenwerking met de NJBG en de Werkgroep Experimentele Archeologie ( WEA ) en JCW
Deze contacten hebben geleid tot de mogelijkheid tot het organiseren van jeugdkampen in de IJzertijd te 
Apeldoorn, het HAPS-Project. Tevens is in samenwerking met de JCW door de veldwerkgroep bij het 
Abdijmuseum Ten Duinen te Koksijde in België bouwhistorisch onderzoek gedaan.

Contacten met de Archeologisch Monumentenwacht, de AMW in Amersfoort en het archeologisch 
bureau RAAP
Deze contacten geven mogelijkheden om in de nabije toekomst diverse veldwerkeducatie-activiteiten uit te 
voeren. Bijvoorbeeld veldkarteringen, systematische metaaldetectie en monumentenonderhoud.

Deelname bij activiteiten
Tijdens de scholendag op het Romeinenweekend te Nijmegen heeft de werkgroep voor de scholen diverse 
activiteiten georganiseerd. 

Website www.archeologieopschool.nl
De werkgroep heeft een eigen website www.archeologieopschool.nl waarop de lessen die door de diverse 
hogescholen zijn ontwikkeld te vinden zijn. Gemiddeld krijgt de website 220 bezoekers per maand.

Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis NJBG

Harmen Spreen

Algemeen
De NJBG is een landelijke organisatie voor jongeren tussen de 9 en de 26 jaar, die een meer dan gemiddelde 
belangstelling hebben voor de geschiedenis en de archeologie. De NJBG heeft daarnaast twee actieve 
werkgroepen; de Werkgroep Experimentele Archeologie (WEA) en de juniorenwerkgroep. Die laatste 
organiseert activiteiten voor jongeren in de leeftijdscategorie van 9 tot 12 jaar. Alle activiteiten van de AWN 
en de NJBG staan sinds 2011 open voor leden van beide verenigingen.
Afstemming van werkzaamheden en activiteiten tussen de AWN en de NJBG geschiedt tijdens de 
tweemaandelijkse vergaderingen van de AWN-werkgroep Jeugd- en Archeologische Erfgoededucatie, waarin 
de NJBG participeert. Dankzij de werkgroep heeft de NJBG op de AWN-stand op het Romeinenfestival 
mogen staan.

Activiteiten
De WEA heeft het afgelopen jaar de contacten met het Openluchtmuseum in Eindhoven aangehaald. Dat 
heeft geleid tot een viertal weekenden, waaronder één met als thema “textiel”. En volgend jaar maart mag de 
WEA in Eindhoven haar 30-jarig lustrum vieren. Voor de leden die niet genoeg hadden aan Eindhoven, 
waren er de bekende weekenden op het HAPS-terrein in Apeldoorn (3), waarmee de WEA goede contacten 
heeft.
De junioren griezelden alsnog in Den Haag, leerden zwaardvechten op de Utrechtse wallen,  ontdekten per 
trein Romeins Nederland, bezochten de tentoonstelling “Het Egypte van Hollywood” in het RMO en keken 
nog een keer rond in het Legermuseum te Delft, dat inmiddels gesloten is. De medioren (NJBG-ers tussen de 
12-16 jaar) kregen in april hun eigen lezing en rondleiding in het Rijksmuseum van Oudheden.
De landelijke NJBG organiseerde het afgelopen jaar ook weer zomerkampen. Samen met de WEA werd er 
voor de medioren het jaarlijks weerkerende experimenteel archeologisch kamp gehouden op het HAPS-
terrein in Apeldoorn. Voor de meer ervaren WEA-ers was een kamp in Engeland geregeld.
Helaas kon er dit jaar niet worden gegraven met de NJBG, doordat de geplande opgraving op het laatste 
moment geen doorgang kon vinden. Door te weinig aanmeldingen kon het juniorenkamp op het Prehistorisch 
Erf in Lelystad (dat de NJBG al sinds jaar en dag organiseert), eveneens geen doorgang vinden. Met 
datzelfde euvel had het excursiekamp in Drenthe te maken, dat de AWN samen met de NJBG zou 
organiseren/bemensen.
Als gewoonlijk was er ook weer een excursiekamp naar het buitenland, Denemarken dit jaar.

Bestuursleden uit de doelgroep
De NJBG wordt sinds eind 2012 weer helemaal bestuurd door bestuursleden uit de doelgroep. Het bestuur 
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vergaderde de eerste helft van het jaar in de NJBG-Kelder te Utrecht (met ingang van 1 juli 2012 kunnen we 
deze helaas niet meer gebruiken omdat het UMF de kelder wil restaureren), daarna bij bestuursleden thuis. 
Het opgeven van de NJBG-Kelder is in juni nog gevierd met een eindfeest inclusief barbecue op de Nieuwe 
Gracht.

Het bestuur beheert in gezamenlijkheid de website en de in- en uitgaande e-mail en denkt na over een nieuwe 
opzet van de site. De NJBG heeft circa 300 leden en donateurs.
Zonder de NJBG-kelder, maar met een jong enthousiast bestuur, dat in januari 2013 nog verder is uitgebreid 
met twee actieve NJBG-ers, is de NJBG goed toegerust om ook 2013 weer tot een succesjaar te maken. Voor 
een uitgebreider verslag over de activiteiten van de NJBG in 2012: zie www.njbg.nl.

Westerheem 

Akke de Vries-Oosterveen

De zes edities van 2012
Westerheem verscheen  in 2012 zesmaal en jaargang 61 omvat drie nummers van 48 pagina’s, één van 64 
pagina’s en twee van 128 pagina’s. In totaal is op 463 pagina’s verslag gedaan van de Nederlandse 
archeologie en de activiteiten van de AWN. 
Er zijn drie extra opvallende edities. In april verscheen het 128 pagina’s dikke Limburgnummer, met achttien 
artikelen over de rijke archeologie in deze provincie, variërend van het onderzoek naar vroeg-paleolithische 
vindplaatsen in de omgeving van Maastricht tot de opgraving van een Middeleeuwse boerderij bij Horst aan 
de Maas. Deze editie ontstond in nauwe samenwerking met de gastredacteuren Henk Stoepker en Leo 
Verhart en de Archeologische Vereniging Limburg (AVL). Het Limburgnummer is in een extra grote oplage 

gedrukt om onder de leden van de AVL verspreid te kunnen worden. In oktober kwam het 
themanummer ‘Archeologie onder water’ uit. In dit nummer staat de ‘natte tak’ van de 
archeologie centraal, waaronder het werk van de Landelijke Werkgroep Archeologie Onder 
Water (LWAOW) van de AWN.  In achttien jaar groeide deze AWN-afdeling uit tot een 
onmisbare partner voor de professionele maritieme archeologen. De laatste jaren is het 
decembernummer  vaak een jubileumnummer van een jubilerende AWN-afdeling. Dit jaar 
trakteerde de 60-jarige Afdeling Kennemerland ons op een dubbeldik nummer met zestien 
artikelen over archeologische vondsten in het eigen werkgebied Haarlem en omstreken.  
Aan het eind van 2012 lag er al een grote stapel artikelen klaar om in 2013 te publiceren en 
bovendien is er nog een flink aantal artikelen in de maak. 

Breed beeld van de Nederlandse archeologie
Het doel van Westerheem is om de lezer een breed beeld te geven van de Nederlandse archeologie. Ieder 
nummer bestaat uit artikelen en een aantal vaste rubrieken. In de artikelen wordt aandacht besteed aan de 
onderzoeken waar vrijwilligers, professionals en studenten archeologie aan werken. De onderwerpen in 2012 
waren divers en behandelden specifieke vondsten of vondstcategorieën; dit jaar waren dat onder andere 
aardbeienpotjes, een muntschat en drie-orenkannen. Onderwerpen haakten vaak aan bij andere disciplines, 
zoals in het juninummer van Westerheem, waarin een verslag staat over het landschapsonderzoek bij Cuijk 
en in West-Friesland en het onderzoek naar funderingen in Deventer dat bouwhistorisch  interessant is. Het 
kan ook gaan over nieuwe of aangepaste archeologische methodieken en hulpmiddelen. Zo waren er in 2012 
artikelen over de regionale erfgoedkaart, booronderzoek door vrijwilligers en Archis 3.0. In de rubriek 
‘Rondom de stad’ kwam de gemeentelijke archeologie aan bod met bijdragen uit Enkhuizen, Sittard, West-
Friesland en Helmond, alles bij elkaar waren dat 34 pagina’s. Daarnaast biedt Westerheem informatie over 
archeologische publicaties in de ‘Literatuurrubrieken’ , terwijl de rubriek ‘Werk in Uitvoering’ de lezers op 
de hoogte houdt van wat er binnen de afdelingen gebeurt, dit aan de hand van ontvangen periodieken. Samen 
met het ‘Verenigingsnieuws’ staat ‘Werk in uitvoering’ in de vaste rubriek  ‘De Vereniging’, waaraan in 2012 
in totaal 58 pagina’s besteed zijn, dat zijn bijna 10 pagina’s per nummer. In het redactioneel en de column, 
ook twee vaste onderdelen in Westerheem, is ruimte voor algemene bespiegelingen over de Nederlandse 
archeologie.

Voor vrijwilligers, door vrijwilligers



De redactie van Westerheem bestaat volledig uit vrijwilligers. Het jaar 2012 was een productief jaar, waarin 
een vrijwel stabiele groep redacteuren hard gewerkt heeft aan het tijdschrift. Halverwege het jaar nam de 
redactie afscheid van Tim de Ridder, die elf jaar lid was van de redactie. Tim blijft als lid van de redactieraad 
betrokken bij Westerheem. In zijn plaats kwam Ria Berkvens. In december vond de redactie een nieuwe 
eindredacteur in de persoon van Saskia Appel. Zij nam het werk van Diteke Ekema over die bijna drie jaar de 
eindredactie verzorgde. Eind van het jaar is Jacobine Melis aan de redactie toegevoegd als webredacteur, zij 
gaat de verbinding vormen tussen Westerheem en de AWN-website. In totaal bestaat de redactie van 
Westerheem uit acht personen, drie mannen en vijf vrouwen. De redactie kan te rade gaan bij een 
adviesorgaan, de redactieraad. Ook de leden van deze raad zijn allen vrijwilliger. In 2012 bestond de 
redactieraad uit Harry van Enckevort, Ronald van Genabeek, Tom Hazenberg, Roel  Lauwerier, Marie-
France van Oorsouw, Tim de Ridder, Henk Stoepker en Leo Verhart. In juni verliet Henk Stoepker de 
redactieraad, in zijn plaats kwam Tim de Ridder. 

De productie van Westerheem
Westerheem werd in 2012 gemaakt door de volgende personen en bedrijven. 
Ria Berkvens (redacteur ‘Rondom de stad’), Jan Coenraadts (redacteur ‘Werk in Uitvoering’), Diteke Ekema 
(eindredacteur), Gerrit Groeneweg (redacteur ‘Literatuurrubrieken’), Marijn Lockefeer (redacteur 
‘Verenigingsnieuws’), Tim de Ridder (redacteur ‘Rondom de stad’), Ilse Scholman (redacteur, speciaal voor 
contacten met archeologiestudenten), Henk Stoepker  en Leo Verhart (gastredacteuren Limburgnummer) en 
Akke de Vries-Oosterveen (hoofdredacteur). Alle redactieleden waren betrokken bij de begeleiding van 
artikelen die in Westerheem verschenen, wat inhoudt dat een artikel tenslotte kant en klaar naar de 
eindredactie gaat. Elsa Zijlmans en Yvonne Keurentjes (Seña-Ontwerpers) verzorgden de vormgeving en 
Westerheem is gedrukt door BEK- Grafische Producties in Veghel. 



Monografieën 

Samen met de Afdeling Zeeland is de monografie  nr. 5 uitgebracht, ‘Valkenisse’.  Opnieuw een boek waar 
we trots op kunnen zijn. Het realiseren daarvan en dan met name de financiering, heeft heel wat tijd en 
inspanning gevraagd met uiteindelijk wel een positief resultaat. Gezien alle belasting en de financiële risico’s 
die een dergelijke uitgave vraagt, heeft het hoofdbestuur besloten voorlopig zelf geen monografieën meer uit 
te brengen.

Landelijke publieksactiviteiten

De AWN was dit jaar nauw betrokken bij de organisatie van het Romeinenfestival in Nijmegen en ook op het 
festival zelf actief aanwezig met een programma voor de scholendag, een meet- en teken practicum en een 
informatiestand.
Op een helaas wat laat moment heeft de AWN aangehaakt bij de organisatie van de Maand van de 
Geschiedenis. De tijd was erg kort om iets te organiseren. Drie afdelingen hebben desondanks, samen met 
gemeentelijke archeologen, een programma weten te realiseren over het thema ‘Arm en Rijk’.  Deze 
samenwerking wordt in 2013 voortgezet.

Limesproject

De AWN participeert in de Limesinitiatiefgroep. Dit is samenwerkingsverband van drie  grote musea, de 
AWN, instellingen  zoals Bureaus voor  toerisme,  Erfgoedhuizen en de provincies Zuid  Holland, Utrecht  
en Gelderland.
Nederland  wordt doorsneden door  het grootste archeologische  monument van Europa:  de Romeinse  
Limes, de grens  van het Romeinse Rijk. Deze grens werd in  Nederland  gevormd  door  de Rijn  tussen 
Katwijk  aan Zee  en Millingen. Langs de rivier liep  een weg ,  lagen forten  en andere  versterkingen. De  
gebouwen zijn al vele eeuwen geleden  vervallen, verwoest . Het bouwmateriaal  werd  vaak hergebruikt 
voor  de bouw van kerken, kloosters  of kastelen. Ondergronds zijn er  resten bewaard gebleven. Een deel 
ervan is opgegraven,  zoals bijvoorbeeld het  fort  Valkenburg en   vrachtschepen in  Zwammerdam  en 
Woerden.  De  afgelopen jaren is er het nodige gedaan om de Limes  enigszins  zichtbaar  en beleefbaar te 
maken door  provincies , gemeenten , instellingen en vrijwilligers van  bijvoorbeeld de  AWN.  Soms  zijn dit 
reconstructies geworden, soms   grote evenementen als  het  Romeinen festival. De  tot  nu toe ondernomen 
lokale  en regionale initiatieven zijn  in beeld gebracht. De komende jaren streeft de  Limesinitiatiefgroep 
ernaar de zichtbaarheid  en de beleefbaarheid  verder te versterken.

Zomerkampen

Afdeling 1 had samen met het Hunebedcentrum Borger een aanbod ontwikkeld voor een archeologisch week 
voor jeugdigen en voor gezinnen. Helaas was er onvoldoende inschrijving om deze weken door te kunnen 
laten gaan. Voor 2013 is een nieuwe opzet gemaakt voor een jeugdkamp met een breder programma en zal 
ook de publiciteit anders worden aangepakt. 

Bescherming van het bodemarchief 

Bescherming van het bodemarchief loopt volgens verschillende wegen. Er is op de eerste plaats de 
bescherming via ruimtelijke ordening en de daarbij behorende wettelijke regels en mogelijkheden. Daar richt 
de Werkgroep Belangenbehartiging zich op. Daarnaast is er aandacht nodig voor behoud en beheer van de al 
bekende archeologische monumenten.



Werkgroep Belangenbehartiging

Paul van Wijk

In 2012 bestond de Werkgroep Belangenbehartiging uit Jan van Erp (website), Pierre van Grinsven (vice-
voorzitter), Channa Cohen Stuart, Tonnie van de Rijdt, Henk Stuurman, Willem Meulman en Paul van Wijk 
(voorzitter en sinds april 2012 portefeuillehouder Belangenbehartiging in het AWN-hoofdbestuur). 
Veel energie is gestoken in de verdere uitbouw van het landelijk netwerk contactpersonen. Belangrijk 
onderdeel hiervan was het verzorgen van het ochtendprogramma ten behoeve van de Afgevaardigdendag op 
3 november 2012 met betrekking tot het onderwerp ‘Netwerken voor behoud en bescherming’. Zo hebben 
onze werkgroepsleden Channa Cohen Stuart en Pierre van Grinsven op deze goedbezochte en informatieve 
dag lezingen gehouden over respectievelijk de winst van  regionaal netwerken en het opbouwen van een 
regionaal netwerk. Op ons verzoek gaf Ria Berkvens een presentatie over de samenwerking met een 
regioarcheoloog.
Daarnaast is de Werkgroep Belangenbehartiging in 2012 begonnen met het verzorgen van een nieuwsbrief 
voor de groep van contactpersonen. Samen met de Archeologische Vereniging Limburg is een cursus 
Archeologie en gemeentelijk beleid georganiseerd. Voor de afdeling 16 Nijmegen en Omstreken is een lezing 
over dat onderwerp gegeven.
Vanuit de afdelingen wordt nog weinig gebruikgemaakt van de mogelijkheid om advies te vragen aan de 
werkgroep.
Ontwikkelingen, met name op het terrein van gemeente en archeologie, zijn op de voet gevolgd. In 
samenwerking met de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) zijn in de loop van het jaar nog reacties 
gegeven op de evaluatie van de archeologiewet en de brochure ‘Cultuurhistorische waarden’ van  RCE.

Bescherming monumenten 

Zorg voor het in stand houden van archeologische monumenten is eveneens een aspect van de 
belangenbehartiging. Meewerken aan bescherming en beheer van archeologische monumenten wordt op dit 
moment nog beperkt door een enkele afdeling gedaan. Dit willen verder gaan uitbouwen. Daartoe zijn we in 
overleg met de Archeologische Monumentenwacht en willen we ook contacten leggen met 
natuurorganisaties. Het biedt leden tevens de mogelijkheid meer aan veldwerk te doen, zoals veldkarteringen, 
systematische metaaldetectie en monumentenonderhoud.

Samenwerken en krachten bundelen  

De AWN verricht al deze activiteiten niet alleen. In het voorafgaande is reeds een aantal 
samenwerkingspartners genoemd zoals de NJBG, de RCE, gemeentelijke archeologen en archeologische 
bedrijven, de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, het Romeinenfestival, het Limesproject, de Maand van de 
Geschiedenis en de Archeologische Monumentenwacht. De nog niet genoemde samenwerkingsverbanden 
worden hieronder vermeld.





Samenwerking met zusterorganisaties

Het gezamenlijk overleg met zusterorganisaties (het Ronde tafeloverleg) heeft dit jaar op een laag pitje 
gestaan. Dat hangt samen met de koppeling van dat overleg aan het RCE-beleid (Archis, 
Archeologiemonitor) dat de nodige vertraging heeft. Met afzonderlijke organisaties zijn er wel diverse 
contacten geweest. Met name met de Detectoramateurs (DDA) worden de banden aangehaald. De voorzitter 
van de DDA heeft op de Afgevaardigdendag een presentatie gegeven en er zijn afspraken gemaakt om verder 
te verkennen wat we aan gezamenlijke belangen hebben en hoe we elkaar zouden kunnen versterken. 
Met de Archeologische Vereniging Limburg (AVL) zijn er contacten voor belangenbehartiging. De ALV is 
opgenomen in het netwerk van contactpersonen van de Werkgroep Belangenbehartiging. 

Lidmaatschap Federatie Instandhouding Monumenten

De AWN is lid van de Federatie Instandhouding Monumenten. We hebben een wat bijzondere plaats in die 
Federatie, als archeologische organisatie en als vrijwilligersorganisatie. Binnen de Federatie hebben we 
vooral contact met Heemschut, eveneens een vrijwilligersorganisatie. We trekken vooral gezamenlijk op als 
belangenbehartiger binnen het Netwerk Ruimtelijke Ordening van de FIM. Voordelen van deelname liggen 
voor ons vooral in de informatie die we via de FIM krijgen over wet- en regelgeving en de gezamenlijke 
belangenbehartiging voor cultureel erfgoed. 

Reuvensdagen 

De AWN is in de persoon van Wim Schennink vertegenwoordigd in de programmacommissie van de 
Reuvensdagen. We hebben hierdoor de mogelijkheid de rol van vrijwilligers in de programmering tot uiting 
te laten komen. Dit zal ook voor komend jaar worden gecontinueerd. 

Samenwerken met opleidingsinstituten 

Al genoemd is de samenwerking met de Hogeschool Arnhem-Nijmegen bij het ontwikkelen van 
educatiepakketten voor basisschoolleerlingen en ook bij de uitvoering van het project ‘Educatie voor 
vrijwilligers’.
Met de Hogeschool Saxion in Deventer vindt overleg plaats over haar bijdragen aan te geven cursussen. Daar 
zijn dit jaar geen concrete activiteiten uit voortgekomen. Zij zal betrokken worden bij de invulling van het 
curriculum dat het project ‘Educatie voor vrijwilligers’ zal opleveren.
Ook de Leidse Universiteit speelt een rol. In 2012 ondersteunde de AWN L.P.D. Johan Picardt met de 
zogenoemde Historische Ambachtenmarkt door twee abonnementen aan te bieden tijdens de loterij voor de 
studenten. In 2013 wil de AWN dit contact vernieuwen. Daarnaast probeert de AWN contacten op te bouwen 
met de SOJA (Symposium Onderzoek Jonge Archeologen). Dit symposium wordt elk jaar georganiseerd in 
één van de vier steden met een opleiding archeologie: Amsterdam, Groningen, Nijmegen en Leiden. In april 
2013 zal de vereniging aanwezig zijn op de bedrijvenmarkt van deze bijeenkomst om studenten een 
stageplaats aan te bieden.

Overige contacten

In de provincie Brabant zijn twee afdelingen slapend. Dat heeft er alles mee te maken dat archeologische 
werkgroepen veelal gekoppeld zijn aan heemkundekringen en de AWN daardoor minder leeft. Om de band 
met de AWN toch in stand te houden en te versterken voeren we een project uit met Erfgoed Brabant en een 
aantal andere partners om de organisatie en ondersteuning van vrijwilligers en amateurarcheologen beter te 
regelen. In het kader van dit project is reeds een basiscursus archeologie gestart waar we als AWN een grote 
inbreng in hebben. Er worden nu plannen gemaakt voor een betere ondersteuningsstructuur. Er blijkt een 
duidelijke behoefte bij heemkundekringen aan meer contacten met de AWN.

Buitenlandse contacten zijn er met Duistland en België. Afdeling 1 heeft een uitwisselingsprogramma met 
Noord Duitsland over de Trechterbekercultuur.  Afdeling 5 en 12 organiseerden werkweken in Duitsland. In 
België heeft ook dit jaar weer een werkweek plaatsgevonden in Kokszijde. Afdeling 23 wisselt informatie uit 
met de Belgische Kempen over educatieactiviteiten. 



Voorwaarden 

Ledenbestand

Terwijl we een groei aan leden nodig hebben is in 2012 het aantal leden verder gedaald (321 uitgeschreven 
leden en 193 nieuwe leden, een negatief saldo van 128). We beseffen dat nieuwe leden binnenhalen en 
vasthouden niet gemakkelijk is. Veel organisaties kennen het probleem. Om in elk geval verder ledenverlies 
op te vangen en zo mogelijk te groeien,  hebben we een project Ledenwerving opgezet. We hebben daarvoor 
subsidie aangevraagd bij het Fonds voor Cultuurparticipatie maar weten nog niet of die wordt toegekend. 
Ledenwerving wordt in elk geval een prioriteit in 2013. Suzanne Kluver is hiervoor de projectleider.

Organisatie AWN 

Goede contacten met afdelingsbesturen is een van onze speerpunten. Afdelingen hebben elk een vast 
aanspreekpunt binnen het hoofdbestuur. We horen graag van afdelingen of dit naar tevredenheid loopt. 
Periodiek wordt informatie verspreid via ‘Even Bijpraten’ Zowel de Algemene Ledenvergadering als de 
Afgevaardigdendag worden redelijk goed bezocht en er is op die dagen een levendige discussie tussen 
bestuur en afdelingen en afdelingen onderling. 

PR en communicatie

Voor pr-activiteiten is dit jaar de beschikbare tijd vooral besteed aan publieksbereik, zoals het 
Romeinenfestival, Gebroeders van Limburgfestival en de Maand van de Geschiedenis en het leggen van 
contacten met archeologiestudenten. De Maand van de Geschiedenis is een organisatie die vooral gericht is 
op PR en Communicatie en heeft in 2012 met de AWN samengewerkt om te proberen het gehele 
archeologische veld te bereiken en over te halen tot deelname aan dit publieksevenement. Ook afdelingen 
zelf hebben aan al deze activiteiten het nodige gedaan, zoals in de afdelingsverslagen te lezen is.
Een geplande posterserie kon wegen onvoldoende financiering slechts heel beperkt worden gerealiseerd. In 
het Project Ledenwerving zal het ontwikkelen van promotiemateriaal naar we hopen verder invulling krijgen. 
Om de afdelingen te ondersteunen en één gezicht naar buiten te communiceren is er in 2012 gewerkt aan een 
huisstijl van de AWN.
Ook wordt er veel aandacht besteedt aan de social media en is de AWN aanwezig op Facebook en Twitter 
met dagelijkse updates. 

Website 

De website voldoet onvoldoende. Twee werkgroepen maken plannen voor verbetering, een werkgroep voor 
de vormgeving en lay-out en een voor de inhoud. Met beide werkgroepen gezamenlijk is opnieuw het doel 
omschreven en zijn doelgroepen met bijbehorende vragen benoemd. De vernieuwde website is naar 
verwachting medio 2013 beschikbaar.



Financieel jaarverslag 2012  

Joop Bosch, algemeen penningmeester

Het jaar 2012 sluit met een nadelig resultaat van € 3.700. De hoofdoorzaak hiervan is dat in 2012 twee 
bijzondere uitgaven van Westerheem hebben plaatsgevonden met een extra last van rond de € 10.000.  
Daarnaast hebben we een AWN uitgave gerealiseerd (AWN nummer 5) over het verdronken dorp Valkenisse. 
Die uitgave was kosten neutraal.  Op de kosten van Westerheem wordt nog nader ingegaan, eerst volgt een 
samenvatting van het resultaat in vergelijking met 2011 en de begroting 2012 in onderstaand overzicht. 

Alle bedragen in euro’s, afgerond op € 100,--
 Resultaat 

2011
Begrotin

g 
2012

 Resultaat 2011 resp. begroting 2012         3.000       8.600 
 Contributieopbrengsten        (1.600)     (7.700)
 Opbrengst speciale projecten        (1.900)             -   
 Opbrengst uit verkopen boeken en cd's           (800)     (2.100)
 Subsidie OCW           (700)          500 
 Giften            900       1.000 
 Kosten AWN bureau, secretariaat,  
ledenadministratie en accountantskosten 4.700 8.700
 Bestuurskosten            500     (5.700)
 Bureaukosten, drukwerk, bankkosten en porti        (1.300)     (1.100)
 Contributies en verzekeringen         1.100       2.700 
 Kosten jaarvergadering, jaarverslag en afgevaardigdendag         2.700             -   
 Retributies aan afdelingen        (1.000)         (900)
 Kosten PR, website en legpenningen         1.400     (2.300)
 Kosten graafkampen            700     (2.000)
 Deskundigheidsbevordering               -       (2.100)
 Kosten Westerheem     (10.000)       1.100 
 Porti Westerheem        (2.100)     (1.600)
 Rente            700         (800)
 Resultaat 2012        (3.700)     (3.700)

Toelichting op enkele posten:
De contributieopbrengsten zijn lager dan in 2011. In 2011 is de contributie voor het laatst aangepast  aan het 
niveau van subsidieverlening door het ministerie voor de periode 2009 – 2012 in het kader van de 
Cultuurnota. We constateren helaas in 2012 een afname van het ledenbestand. Inmiddels is een besluit 
genomen voor een ledenwerf project, waarvoor subsidie is aangevraagd bij het Fonds voor 
Cultuurparticipatie. 
Voor een ander project, educatie, is reeds een subsidie van € 5.000 ontvangen welk bedrag in het resultaat 
2013 verantwoord wordt omdat dat project in 2013 wordt uitgevoerd. In 2011 hebben nog nabetalingen 
plaatsgevonden op een project in Zeeland en maatschappelijke stages.   In 2010 zijn gelden ontvangen voor 
speciale projecten, die voor een gering deel doorliepen in 2011. De toeneming giften kan geheel worden 
toegeschreven aan extra gelden die van leden zijn ontvangen bij de betaling van de contributie 2012. 
De kosten van het AWN bureau zijn substantieel gedaald. Ons bureau is vooruitlopend op het stopzetten van 
de subsidie OCW de vereniging tegemoet gekomen door een kostenverlaging toe te passen.  De belangrijkste 
afwijking op de vergelijking met het jaar 2011, de toeneming van de kosten Westerheem,  hangt nauw samen 
met een wijziging in onze financiële bedrijfsvoering. Wij hebben in 2012 een toezegging van een legaat 
ontvangen, groot € 10.000 van ons oud erelid Pieter van der Voorde. Wij verwachten de uitbetaling daarvan 



in 2013. Eerder was reeds het besluit genomen om een steunfonds AWN op te richten dat de 
amateurarcheologie zal ondersteunen en publicaties en educatieprojecten zal stimuleren. Met instemming 
van de familie heeft dit steunfonds de naam ‘Pieter van der Voorde fonds’ gekregen.  Ook is besloten geen 
eigen bibliotheek meer in stand te houden. Subsidiëring van bijzonder uitgaven van Westerheem en 
publicaties in de AWN-reeks zal daarom in de toekomst niet meer geschieden vanuit de reguliere 
resultatenrekening van de vereniging. Hiervoor in de plaats zal een beroep gedaan kunnen worden op het 
‘Pieter van der Voorde fonds’. 

De vereniging beschikt nog over een publicatiefonds dat eind 2011 € 8.369 bedroeg, inclusief een donatie in 
2009 van de Stichting Archeologie en Historie (SCHI) te Den Dolder, groot € 3.307 met als doelstelling 
toevoeging aan het publicatiefonds. Deze donatie is door het Fonds voor Cultuurparticipatie aangemerkt als 
onderdeel van het subsidiabele deel van het resultaat en dientengevolge heeft een extra dotatie 
plaatsgevonden aan het bestemmingsfonds OCW. Vanwege het gewijzigde beleid betreffende publicaties is 
het verlies over 2012 in mindering gebracht op het publicatiefonds en zal het resterende deel van dit fonds in 
2013 uitbetaald worden aan het ‘Pieter van der Voorde fonds’. De verdere voeding van het nieuwe fonds zal 
bestaan uit legaten, donaties en sponsoring van bijzondere uitgaven.
Hiermee wordt een deel van de problematiek van het wegvallen van de subsidie buiten het resultaat van de 
vereniging gehouden. 

De bestuurskosten zijn iets lager dan in 2011, toen hieronder ook de kosten van de statutenwijziging waren 
opgenomen.  Het absolute niveau is echter hoog als gevolg van meer activiteiten zoals deelname in 
overkoepelende platforms. In de begrotingen 2013 en 2014 is een lager bedrag opgenomen. In dat kader zal 
het bestuur zich bezinnen op de gevolgen daarvan voor onze overkoepelende activiteiten.
De bureaukosten zijn fors hoger door een toeneming in de porti, veroorzaakt door de verzending van met 
name de nieuwe AWN-uitgave nummer 5 en hogere bankkosten. De vermindering in kosten contributies en 
verzekeringen is het gevolg van de aanpassing van het abonnement op de Archeobrief.  Het aantal gratis 
exemplaren is beperkt.
De kosten Westerheem en de daarmee samenhangend de portikosten stegen fors door de bijzondere uitgaven 
nummer 2 (Limburg-editie) en nummer 6 (60-jarig jubileum Kennemerland). In het verleden werd voor de 
extra kosten van een jubileumuitgave een beroep gedaan op de bestemmingsreserve afdelingen. Zoals 
bovenstaand toegelicht zal dit soort uitgaven in de toekomst via het ‘Pieter van der Voorde fonds’ 
plaatsvinden, waarbij ook derden voor de financiering benaderd zullen worden.

Al met al neemt uw penningmeester met gemengde gevoelens afscheid van de financiële resultaten over de 
periode 2009 – 2012.  De vermogenspositie van de vereniging is sterk gebleven, mede door de 
contributieverhoging van € 40 in 2009 naar € 50 in 2012. een verdere verhoging lijkt niet wenselijk en 
andere maatregelen zullen genomen moeten worden om het wegvallen van de subsidie te compenseren.  
Projectsubsidies, waar een aanvang mee is gemaakt en bijdragen uit het ‘Pieter van der Voorde fonds’ zullen 
dit gedeeltelijk op kunnen vangen, maar een verdere herbezinning is een absolute noodzaak. 























Begroting AWN voor het jaar 2014

Joop Bosch, algemeen penningmeester

De in 2012 vastgestelde begroting 2013 is aangepast aan een ontvangen projectsubsidie voor educatie van € 
5.000. De hiermee samenhangende externe kosten worden begroot op € 3.500. De inbreng in dat project van 
de AWN bestaat uit een inbreng onder de regelgeving onder de vrijwilligersvergoeding.  Verder is de 
presentatie van de begroting aangepast aan het nieuwe beleid voor de landelijke activiteiten dat uitgaat van 
drie pijlers: 1. bijdragen aan archeologische kennis, 2. erfgoededucatie en publieksbereik en 3. 
behoud en bescherming. Voor 2014 wordt een negatief resultaat begroot van € 10.050. Dit is exclusief een 
mogelijk positief resultaat van het project ledenwerving. Er moet echter ook rekening worden gehouden met 
een afname van het ledenbestand als gevolg van de veroudering. Als gevolg van de afname van het aantal 
leden in 2012 is de gewone contributie daarom gehandhaafd op het niveau 2012, maar wordt wel gerekend 
op een positief effect van de opname van het ledenbestand van de NJBG in dat van de AWN.  In de kosten 
wordt gerekend met minder bestuurskosten. Het effect van de activiteiten voor overkoepelende organisaties 
zal verder uitgewerkt moeten worden. De kosten website worden lager geraamd omdat de vereniging ernaar 
streeft het beheer en ontwikkeling van de website meer in eigen beheer uit te voeren.

Begroting 2014
Exploitatierekening Werkelij

k
Begrotin

g 
Begrotin

g
2012 2013 2014

Baten: € € €
Diverse opbrengsten     105.44

4 
    108.90

0 
    106.90

0 
Subsidie ministerie van OCW       28.98

2 
        9.73

5 
             - 

Projectsubsidie educatie              -         5.00
0 

             - 

Giften         1.30
6 

        1.50
0 

        1.00
0 

Som der baten:     135.73
2 

    125.13
5 

    107.90
0 

Lasten:
Bureau AWN       21.80

0 
      22.90

0 
      23.60

0 
Materiële lasten       20.98

8 
      20.05

0 
      16.25

0 
Totaal beheer lasten       42.78

8 
      42.95

0 
      39.85

0 

Activiteitenlasten:       39.55
9 

      36.60
0 

      33.10
0 

Deskundigheidsbevordering:       60.34
3 

      50.60
0 

      48.50
0 

Totaal activiteitenlasten       99.90
2 

      87.20
0 

      81.60
0 

Som der lasten:     142.69
0 

    130.15
0 

    121.45
0 



Exploitatieresultaat       (6.958
)

(5.015)    (13.550)

Saldo rentebaten - en lasten         3.22
8 

        2.50
0 

        3.50
0 

Per saldo baten         3.22
8 

        2.50
0 

        3.50
0 

Resultaat (3.731)  (2.515)    (10.050)

Toelichtingen begroting 2014 Werkelij
k

Begrotin
g 

Begrotin
g

2012 2013 2014
Diverse opbrengsten: € € €
Contributies       96.10

6 
    103.80

0 
    101.80

0 
Activiteiten landelijke werkgroepen         2.20

5 
        2.00

0 
        2.00

0 
Verkoop publicaties, wo Cd’s, AWN-reeks en nlb         6.08

5 
        1.00

0 
           50

0 
Jaarvergadering            92

3 
           50

0 
        1.00

0 
Advertenties ed. Verenigingsblad            12

5 
        1.60

0 
        1.60

0 
    105.44

4 
    108.90

0 
    106.90

0 
Bureau AWN
Secretariaat bureau AWN         3.70

0 
        3.50

0 
        3.80

0 
Ledenadministratie       14.40

0 
      15.00

0 
      16.00

0 
Administratiekosten         3.70

0 
        4.40

0 
        3.80

0 
      21.80

0 
      22.90

0 
      23.60

0 
Materiële lasten:
Bestuur         9.25

8 
        6.50

0 
        6.00

0 
Accountantskosten         2.20

0 
        2.55

0 
        2.30

0 
Bank- en girokosten, overige porti         2.33

2 
        2.00

0 
        2.00

0 
Drukwerk en kantoorbenodigdheden         1.23

0 
        1.50

0 
        1.00

0 
Kosten jaarverslag            86

5 
        2.00

0 
        1.00

0 
Contributies en abonnementen            89

4 
        1.50

0 
        1.00

0 
Verzekeringen en veiligheid         2.12

7 
        2.50

0 
        2.20

0 



Posters, folders etc.         2.08
3 

        1.50
0 

           75
0 

      20.98
8 

      20.05
0 

      16.25
0 

Activiteitenlasten:
Jaarvergadering         2.50

1 
        3.50

0 
        2.50

0 
Verenigingsnieuws         3.50

0 
        3.50

0 
        3.50

0 
Afgevaardigdendag(en)         1.27

8 
        1.50

0 
        1.50

0 
Dotaties lustrum, afdelingen en kosten penningen         3.50

0 
        100         100 

Afdelingen       18.87
0 

      18.00
0 

      19.00
0 

Public Relations         4.64
4 

        5.00
0 

        4.00
0 

Website         5.26
7 

        5.00
0 

        2.50
0 

      39.55
9 

      36.60
0 

      33.10
0 

Deskundigheidsbevordering:
Activiteiten landelijke werkgroepen*         6.86

3 
        6.00

0 
        6.00

0 
Kosten projecten              -         3.50

0 
             - 

Drukkosten Westerheem       34.38
2 

      28.10
0 

      30.50
0 

Kosten redactie         2.55
9 

        3.00
0 

        3.00
0 

Porti Westerheem       10.60
9 

        9.00
0 

        9.00
0 

Uniforme uitgavereeks en kosten Cd’s         5.93
0 

        1.00
0 

             - 

      60.34
3 

      50.60
0 

      48.50
0 



* Hiervoor zijn vier werkgroepen gevormd: 
 Deskundigheidsbevordering en themadagen, 
 Graafactiviteiten, samenwerking met bedrijven en gemeentelijke diensten
 Jeugd en Erfgoededucatie, ontwikkeling producten en
 belangenbehartiging, samenwerking met Archeologische Monumentenzorg en FIM

Verslagen LWAOW  en AWN-afdelingen 

Landelijke Werkgroep  Archeologie Onder Water - LWAOW

Albert Zandstra

Algemeen 
Traditiegetrouw werd ook 2012 begonnen met de Schervendag. Voor de tweede keer kon deze gehouden 
worden in de kantine van het Archeologisch Diensten Centrum ADC in Amersfoort. Na het openingswoord 
van Jan Venema was het woord aan Rob Oosting voor de uitreiking van de Jef van den Akkerprijs 2011. Dit 
jaar kreeg deze prijs een extra tintje omdat de prijswinnaars Peter Seinen en Joost van den Besselaar, met het 
door hun geschreven verslag ook in aanmerking kwamen voor het NAS II-certificaat. Daarna was het woord 
aan de sprekers.
Drs.Menne Kosian (RCE) gaf, aan de hand van vele voorbeelden, een duidelijk overzicht van de sporen die 
de maritieme activiteiten in het landschap in Nederland achter hebben gelaten.Het blijkt duidelijk dat wij, 
door ons ‘haastig’ bestaan, vele van die achtergebleven sporen niet zien.
Ir. Martha Dominguez Delmás (Stichting Ring) gaf uitleg over dendrochronologie en de monsterneming bij 
houtvondsten. Duidelijk werd dat het nemen van een monster niet op de datering van het hele wrak hoeft te 
wijzen.
Na de lunch was het woord aan de regiocoördinatoren, die in korte of lange bewoordingen aangaven met 
welke onderzoeken zij in hun regio bezig zijn of wat uit gedane onderzoeken naar voren was gekomen. Als 
laatste vertelde Frank de Jonge over zijn verzameling houtbewerkinggereedschappen die vroeger gebruikt 
werden in de scheepsbouw. Voor zijn verhaal had hij een grote hoeveelheid gereedschappen meegebracht, 
waarbij bijzondere stukken aanwezig waren. De dag werd afgesloten met een drankje en een hapje en 
uiteraard werden er weer nieuwe afspraken gemaakt voor het komende duikseizoen.

Activiteiten uit de regio’s

Regio Noord
In regio Noord houdt men zich nog bezig met de uitvoering van het tot 2013 lopende project “Onderzoek 
naar Maritieme Historie van Friesland onder Water”. Als onderdeel van dit uit tien deelprojecten bestaande 
project werd in september een expositie gehouden van de vondsten in de Vlakke Brekken bij Sandfirden. De 
expositie trok ruim 260 bezoekers. 



Regio Zuidwest
In de regio Zuidwest zijn meerdere groepen actief. Een belangrijke onderzoeksplaats is en blijft het 
Oostvoornse Meer. Hier zijn op meerdere wrakken onderzoeken gaande. Door het vaak slechte weer in de 
weekeinden is maar beperkt gedoken. 
Door de groep in Lek – en Merwe-streek wordt regelmatig onderzoek uitgevoerd in de Giessen. Hoewel het 
onderzoek zich hier beperkt tot ondiepere wateren komen hier regelmatig vondsten naar boven die een 
aanwijzingen geven over vroegere bewoning.

Overige regio’s
Het slechte weer was oorzaak dat in de andere regio’s niet of nauwelijks werd gedoken. Op die plaatsen waar 
wel onderzoek onder water werd uitgevoerd waren de resultaten vaak zo beperkt dat daar geen melding van 
is gedaan.   

Samenwerking met Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
Belangrijk in de activiteiten van de LWAOW is de samenwerking met de RCE. Bij diverse verkennende 
onderzoeken of aanvullende onderzoeken kan een beroep gedaan worden op de expertise bij deze dienst. 
Ook hier speelt mee dat door de slechte weersomstandigheden minder vraag is geweest naar ondersteuning 
vanuit de RCE.

Bestuur
Het bestuur is tijdens het verslagjaar twee keer bijeen geweest. Met de regiocoördinatoren en adviseurs is in 
2012 drie keer vergaderd. In deze laatste bijeenkomsten worden de activiteiten in de regio’s besproken en op 
welke wijze de RCE adviserend en eventueel ondersteunend aan de activiteiten van LWAOW-leden kan 
bijdragen. De bestuurssamenstelling is in 2010 niet gewijzigd.

Ledenbestand.
Bij aanvang van het verslagjaar bedroeg het aantal leden van de LWAOW 180. In 2012 zijn 2 nieuwe leden 
ingeschreven.

Afdeling 1 Noord Nederland

Fred van den Beemt

Beleid  en samenwerken
Het jaar 2012 was voor de afdeling een belangrijk jaar. Een jaar waaruit moest blijken of de uitgezette koers 
aansloeg bij de leden en geïnteresseerden. Het bestuur koos voor de speerpunten educatie voor het 
basisonderwijs en volwassenen en de aandacht voor het archeologiebeleid bij gemeenten. 
Gaandeweg de tijd blijkt dat vooral de grootte van het gebied een bestuurlijk nadeel is. In het bestuur is 
gesproken om voor het gebied, Groningen, Friesland en Drenthe, een organisatiemodel op te zetten met één 
onderafdeling per provincie. Binnen het gebied van de afdeling zijn diverse andere archeologische 
verenigingen c.q. stichtingen actief. Zo zijn er de Drents Prehistorische Vereniging, Argeologysk Wurkferbân 
(AWFA) van de Fryske Akademy de APAN,  Stichting Archeologie en Monument (SAM), Stichting 
Monument & Materiaal, Groningen, Vereniging Voor Terpenonderzoek, K&C Drenthe, Archeologisch 
Centrum Diever, Vereniging voor Experimentele Archeologie, DDA (metaaldetectoren), Stichting 
Verdronken Geschiedenis, Stichting ArcheoS en onze AWN-LWAOW.
Daarnaast zijn er binnen de musea werkgroepen, die archeologisch actief zijn. Daarbij zijn er vele historische 
verenigingen die steeds meer interesse gaan krijgen voor de oudere geschiedenis van hun dorp, streek of 
stad. Het veld van actieve vrijwilligers is groot. Getracht wordt, waar kan, niet te concurreren maar samen te 
werken. 

De ledenvergadering van de afdeling vond in het voorjaar plaats in het Hunebedcentrum te Borger. Daar 
werden de leden verrast met presentatie van adj. directeur Harrie Wolters over het in opbouw zijnde Geopark 
De Hondsrug. Aansluitend hiervan was er een rondleiding door het centrum en werd een bezoek gebracht aan 
het meest imposante hunebed van Nederland.  



Archeologie in de praktijk
Er is in het verslagjaar voor een aantal archeologische bedrijven informatie aangeleverd. Voor het vraag om 
vrijwilligers te leveren om mee te werken aan opgravingen kan de afdeling tot nu toe niet voldoen. Een van 
de bestuursleden heeft op zich genomen vrijwilligers te werven en een lijst van liefhebbers samen te stellen. 
Vanuit de provinciale archeologen wordt ondersteuning gevraagd zoals het documenteren en verwerken van 
gegevens in Archis of het uitzoeken en beschrijven van vroegere toevalsvondsten. In het Veenkoloniaal 
Museum te Veendam is de werkgroep Prehistorie actief met het documenteren van Mesolithische vondsten 
uit het gebied rondom Veendam. Met de gemeente Winschoten werd contact gelegd in verband met de 
ontgraving op plekken van verbrandde huizen in  Winschoten. 
Via onze AWN collega Tom van Bommel uit Driebergen ontving het bestuur een verzameling vondsten, 
vooral vuursteen uit het gebied rondom Havelte en het Balloërveld. De vondsten zijn afkomstig van 
voormalig leger kapitein amateur archeoloog Jaap de Vlieger uit Driebergen. Na het overlijden van Jaap de 
Vlieger is door de echtgenote gevraagd het materiaal naar de provincies terug te brengen waar Jaap het heeft 
gevonden. In overleg met de provinciaal archeoloog van Drenthe worden de vondsten gedocumenteerd en 
daarna overgebracht naar het Noordelijk archeologisch depot te Nuis. 

Educatie en voorlichting
Samen met het Hunebedcentrum, Geopark De Hondsrug en de bibliotheek van Assen werd een cursus 
archeologie opgezet. Het animo was zo groot dat werd besloten om de cursus op te splitsen in twee 
cursusplaatsen t.w. Assen en Borger. Per cursusplaats waren er 35 cursisten. Samen met de Stichting Kunst & 
Cultuur Drenthe werd voor de basisscholen, groepen 6, 7 en 8, het lespakket “Met kwast en vergrootglas” 
samengesteld. De lessenserie werd afgesloten met een “expeditie” in de bossen bij Schoonoord langs 
grafheuvels,  Celtic fields, urnenveld, hunebed en galgenberg. Ca. 600 kinderen, met daarnaast tientallen 
ouders en leerkrachten, werden rondgeleid. 

Cineast Jannes van Echten maakte een aantal korte films van de rondleidingen in de bossen van Sleen. Deze 
zijn te zien op de website www.groetenuitdrenthe.nl of www.dehondsruginbeeld.nl.
De leden werden door middel van de nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de activiteiten. De 
zustervereniging DPV stelt de lezingen en excursies die zij organiseren, open voor leden van de AWN. Dit is 
een wederzijdse afspraak. 
Met het Hunebedcentrum te Borger werd samengewerkt om te komen tot een archeologisch zomerkamp voor 
gezinnen met kinderen en een kamp voor kinderen vanaf 12 jaar. Door te weinig aanmeldingen konden de 
kampen geen doorgang vinden. Er ligt nu een voorbeeld draaiboek en publiciteitsplan voor volgend jaar. Bij 
het Hunebedcentrum te Borger werd in augustus, met een voorlichtingsstand, deelgenomen aan de jaarlijkse 
oertijdmarkt. In november stond de voorlichtingsstand bij de “Dag van de Groninger Archieven” te 
Groningen. Ca. 3000 mensen bezochten deze twee activiteiten.  
Op 28 juni werden 75 studenten van de archeologieopleiding Saxion uit Deventer rondgeleid over Kamps 
Heide bij Rolde en over het Balloëreveld.  In het weekend van 5 oktober zijn leden van de AWN afdelingen 
Lek- en Merwestreek en Helinium rondgeleid door een deel van het archeologisch Drenthe. 

Buitenlandse betrekkingen
In het kader van het project Land van Ontdekkingen heeft op 21 november 2012
in Groningen een tweede interregionale ontmoeting plaatsgevonden. Amateurarcheologen van AWN en DPV, 
medewerkers van het Hunebedcentrum, van de Bezirksarchäologie en van de universiteiten uit Duitsland en 
Nederland (30 personen in getal) kregen die dag een mooi programma aangeboden over de 
Trechterbekercultuur. Hierbij werden wederzijdse contacten gelegd waaruit toekomstige 
samenwerkingsmogelijkheden zijn te winnen.

Afdeling 2 AWN Archeologie Land en Water Noord-Holland

In verband met omstandigheden is er geen jaarverslag.

Afdeling 3 Zaanstreek – Waterland en omstreken

Maybritt van der Scheer-de Kort

http://www.dehondsruginbeeld.nl/
http://www.groetenuitdrenthe.nl/


Activiteiten
Het eerste halfjaar van 2012 is de afdeling voornamelijk bezig geweest met het voorbereiden van de 
tentoonstelling in Jisp, zoals uitzoeken, ordenen, restaureren en fotograferen. 

Schervendag in de Jisperkerk. Foto: Menno de Boer.



Dit jaar zijn verschillende lezingen georganiseerd waarbij gemiddeld 25 leden en niet leden aanwezig waren.  
 Op 13 maart was de 1e lezing waar de heer H. de Swart ons inwijdde in de geheimen van de

Speleologie.
 Op 24 april kwam Mischa de Heus vertellen over Experimentele Archeologie.
 Op 16 oktober was de beurt aan Bert Koene, die een boeiende lezing gaf over Assendelft.
 En als hekkensluiter viel de eer ten beurt aan Ruurd Kok over archeologie van de Tweede 

Wereldoorlog.
 Op zaterdag 12 mei 2012 is er een onderzoek geweest in Assendelft nr. 319. 
 Ook op zaterdag 12 mei is er door een duikteam gedoken bij Warder, gemeente Zeevang, naar 

aanwijzingen dat het dorp buiten de dijk daar doorgelopen heeft en nu dus onderwater ligt. Onze 
AWN afdeling nam de vondsten in ontvangst en werkt die uit.

 Sinds maandag 2 juli 2012 is de website www.zaansebodemschatten.nl  in de lucht.

Op vrijdag 31 augustus 2012 was het eindelijk zover dat de lang voorbereide tentoonstelling over Jisp in de 
Jisperkerk werd geopend. Deze openingsavond werd verzorgd door het de Historische Verenging Jisp. Er 
waren toespraken door Jan Aafjes, Piet Kleij, Menno de Boer en de uiteindelijke opening werd verricht door 
de Burgemeester van Wormerland de heer Peter Tange. De opening werd druk bezocht. Ook de weekeindes 
daarna komen er behoorlijk wat belangstellende. In de zelfgemaakte vitrines kwamen de opgegraven 
vondsten en gerestaureerde stukken goed tot hun recht.
 Op 9 september is er een zogenaamde schervendag, waarbij Piet, Cassandra, Gerard, Simon en Rene als 
experts scherven en andere opgegraven voorwerpen determineren. De tentoonstelling is al met al een 
doorslaand succes. Ook de samenwerking met de Historische vereniging is probleemloos gegaan. 

Educatie
De afdeling vindt educatie van belang voor zowel jong en oud. Naast het feit dat onze leden af en toe zelf 
een lezing geven, wordt er ook aandacht besteed aan de jeugd. Dit jaar kwamen er 13 basisschoolklassen op 
bezoek. De kinderen werden geïnformeerd over de Zaanse bewoningsgeschiedenis en archeologie. Een 
speurtocht langs de vitrines en het plakken van scherven is daar onderdeel van.
In het kader van “Een Rondje Cultuur” (voor voortgezetonderwijs) waren 13 groepen onze gast.
Op 8 februari 2012 heeft Menno de Boer een lezing gegeven aan 50 leden van de Kogerkerk en op 1 april  
gaan Mark Phlippeau en Menno de Boer naar Oudenbosch alwaar de AWN cursusdag over botmateriaal 
plaatsvond.
Op zaterdag 8 september 2012 was het Open Monumentendag. Het thema was: “Groen van toen” . De 
afdeling participeerde daarin. 

Tot slot
Tot slot willen we ook nog even stilstaan bij het overlijden dit jaar van 2 van onze leden. In januari overleed 
dhr. Pieter Tromp, zeer gewaardeerd lid en echtgenoot van Ali Tromp-Veeter.
Op 20 december jl. overleed onze “knipselman” dhr. C. Koolman. In het volgende Grondspoor zal een 
bericht verschijnen over Kees of KeKo.

http://www.zaansebodemschatten.nl/


Afdeling 4 Kennemerland 

Hilde Vermast

Visie en beleid afdeling 
Op de Algemene Ledenvergadering van afdeling Kennemerland hebben de leden ingestemd met nieuw 
beleid t.a.v. de organisatie van lezingen. Het bestuur streeft naar het organiseren van lezingen in 
samenwerking met lokale historische verenigingen om daarmee een onderwerp onder de aandacht te brengen 
bij een grotere groep belangstellenden. 
Permanente huisvesting voor de werkgroepen is voor ons voortbestaan een voorwaarde. De werkgroep 
Haarlem ijvert voor betaalbare werkruimte binnen haar eigen gemeente. De werkgroep is tijdelijk gehuisvest 
in Beverwijk. De werkgroep Velsen is vanaf oktober zelfstandig huurder van werkruimte. Elk jaar zal moeten 
worden bezien of het contract kan worden voortgezet. Dit is alleen te betalen met subsidie van de gemeente, 
die voor 2013 is toegezegd.
Dit jaar is veel tijd en energie gaan zitten in activiteiten rond het jubileum van de afdeling. Er is een dik 
nummer Westerheem gevuld en aangeboden aan relaties bij gemeenten, bibliotheken en zusterverenigingen. 
Arjen Bosman wees tijdens de opening van de tentoonstelling op het belang van de amateur-archeologie voor 
de regio Kennemerland in de afgelopen 60 jaar.
 
Lokaal of regionaal Kenniscentrum
Eind mei assisteerden leden van de werkgroep Beverwijk-Heemskerk bij een proefopgraving door 
‘Hollandia Archeologen’ op het voormalig crossterrein nabij Oud-Haerlem in Heemskerk.
Er is gestart met het invoeren van voorwerpen in het Zijper Collectie en Beheers Systeem (ZCBS). Van zo’n 
319 voorwerpen zijn op de website awn-beverwijk-heemskerk.nl al foto’s en beschrijvingen te zien. Het 
vondstcomplex Heemshof is uitgewerkt en afgevoerd naar het provinciaal depot.
In maart 2012 verscheen na jaren afwezigheid de nieuwe Haarlems Bodemonderzoek . HBO 39 is een 
themanummer over de Bakenesserbuurt. Een van de bijdragen vanuit de werkgroep Haarlem betreft een 
uitgebreid artikel van Erik Weber: ‘Graven aan ’t Krom 29-39: ophogingslagen en putten in de middeleeuwse 
stadsuitleg Bakenes’. De AWH heeft deze opgraving in 1988 uitgevoerd. Naast de publieksgerichte 
presentatie van de bevindingen wordt momenteel gewerkt aan een catalogus met alle keramiek- en 
glasvondsten  van ’t Krom 29-39. Dit betreft een catalogus volgen sd- principes van het Classificatiesysteem 
voor Middeleeuws en Post-middeleeuws keramiek en glas (het Deventer-systeem).
Op 12 mei werd in samenwerking tussen de werkgroep Velsen en Haarlem en gepensioneerd gemeente-
archeoloog Wim Bosman een onderzoek uitgevoerd op het terrein van Velserend te Santpoort. Hier stond een 
restaurant dat is afgebrand en afgebroken. Er werd vastgesteld dat er een kelder resteerde van het voormalige 
landhuis Velsereijnd. Ook is het fundament van de vermoedelijke stal van het landhuis gevonden. Het 
onderzoeksverslag zal leidend zijn bij de toekomstige sloop- en bouwactiviteiten.
De oude opgraving Hoogovens 105 is afgerond en gepubliceerd in Westerheem 6.

Ambassadeur voor de archeologie 
Wouter Roessingh van ADC ArcheoProjecten in Amersfoort hield op 16 januari een lezing:
"Bronstijdboeren op de kwelders, archeologisch onderzoek in Enkhuizen”. Op 19 maart hield Peter Attema 
van de universiteit Groningen een lezing: "Scherven aan de Zwarte Zee". Op 8 november  is bij het 
Historisch Genootschap Midden-Kennemerland een lezing gegeven door Peter Kranenburg van het Bureau 
Monumenten & Archeologie, Amsterdam:  700.000 archeologische vondsten uit de Noord-Zuidlijn. Op 12 
december gevolgd door en  lezing bij Vereniging Historisch Haerlem door Jan Baart: ‘Van Rafael  tot Willem 
Janszoon Verstraeten’ over de Haarlemse majolicabakkerij van Verstraeten.

Educatie / publieksactiviteiten voor een bredere doelgroep 
Op basisschool De Zevenhoeven in Heemskerk heeft de werkgroep Beverwijk-Heemskerk
in mei een gastles over archeologie gegeven voor groep 6. In basisschool de Panta Rhei, in de Broekpolder in 
Beverwijk, heeft de werkgroep 5 vitrines ingericht met bodemvondsten uit de omgeving. Ook is een groot 
informatiepaneel opgesteld. Op 4 dagen zijn aan 660 leerlingen lessen over archeologie gegeven. Dit 
allemaal in het kader van het erfgoedproject ‘Op zoek naar oudheden in je eigen woonwijk’. De lessen 



werden voorafgegaan door een gastles aan de leerkrachten. In november werd het vondstcomplex  Heemshof 
voor het afstoten naar het provinciaal depot in Wormer 3 dagen tentoongesteld. Dagblad Kennemerland 
besteedde er in de reeks ’schatkamer van Kennemerland’ aandacht aan en er kwamen 600 bezoekers op af!
De werkgroep Velsen heeft in samenwerking met 2 leerkrachten (Intern Cultuurcoördinator) en het Pieter 
Vermeulen Museum voor Natuur en Milieu Educatie een leskist ‘Archeologie en Natuur-historie’ ontwikkeld 
voor groep 4. Vanaf januari 2013 zal op de deelnemende (openbare) scholen de pilot van dit project gaan 
draaien. De provincie Noord-Holland heeft subsidie toegekend aan een project Doorlopende Erfgoedleerlijn 
Velsen, waar ook de gemeente financieel aan bijdraagt. Het gaat om het bekendmaken met de geschiedenis 
van de eigen leefomgeving. 
2012 stond in het teken van het jubileum. Vanaf  29 november tot 21 april 2013 loopt de tentoonstelling 
Topvondsten! 60 jaar amateur-archeologie in Kennemerland in het Archeologisch Museum Haarlem. Krant 
en radio hebben hier aandacht aan besteed. In december kwam het dikke jubileumnummer Westerheem uit, 
met medewerking van auteurs uit de verschillende werkgroepen en van Hollandia. 
De artikelen betreffen zowel uitwerkingen van oude opgravingen als nieuw onderzoek waarbij professionals 
en amateurs samen hebben opgegraven. De tentoonstelling werd in de eerste weken door 50-70 mensen per 
dag bezocht.

Belangenbehartiger van het bodemarchief 
De werkgroep Beverwijk-Heemskerk onderhoud van oudsher intensieve contacten met Museum 
Kennemerland. Ook werd een bijdrage geleverd aan het realiseren van een film over Heemskerk in het kader 
van het 25 jarig bestaan van de Historische Kring Heemskerk in 2013. Met de gemeenten Beverwijk en 
Heemskerk worden goede contacten onderhouden. Er is op min of meer regelmatige basis overleg tussen de 
werkgroep Haarlem en Bureau Archeologie. Er wordt geïnvesteerd in contact met de (nieuwe) wethouder de 
heer C. Mooij. Hij werd uitgenodigd om de tentoonstelling van de afdeling te openen.
Er werden vondsten in bruikleen verkregen van het provinciaal Archeologisch Depot te Wormer en van 
Bureau Archeologie Haarlem.
Historische verenigingen verwijzen mensen die een vondst of waarneming doen regelmatig door naar één 
van de werkgroepen.  De Cultuurcompagnie organiseert voor archeologische en historische verenigingen 
regelmatig informatiemiddagen. Hier wordt voor zover mogelijk door bestuursleden aan deelgenomen.



Afdeling 5 Amsterdam en omstreken

Wim ’t Hart

De afdeling telde eind 2012 96 leden, waarvan 18 als actief kunnen worden aangemerkt. Dat betekent een 
langzame daling die zich de laatste jaren helaas aftekent. Daartegenover staat, dat het aantal actieve leden 
licht is toegenomen. Het bestuur van de afdeling kende in 2012 geen wijzigingen ondanks dat de jaren voor 
de voorzitter en de penningmeester gaan tellen. Acties om nieuwe kandidaten te vinden zijn tot nu toe zonder 
succes gebleven. Daarmee blijft Paul Hoogers nog altijd voorzitter, Ton van Bommel penningmeester, Ruud 
Wiggers adviserend lid, en verantwoordelijk voor het periodiek verschijnen van Het Profiel, Marijke van 
Wijngaarden lid zonder specifieke portefeuille en Wim ’t Hart secretaris.

Activiteiten van het bestuur. Met de provincie zijn afspraken 
gemaakt over het bergen van de vondsten in het Provinciaal 
Depot, dat t.z.t. een nieuw onderkomen krijgt in Castricum. 
Overeengekomen is dat met de aanlevering en opslag van een 
beperkt aantal vondsten, namelijk die van de “Pastorie”  in Oud 
Diemen begonnen wordt als pilot. Verder was er een stand 
ingericht op de “ Dag van de Geschiedenis” in Mijdrecht, 
georganiseerd door de Hist. Vereniging Proosdijlanden. Op een 
contactdag in Utrecht in oktober was Ton van Bommel met een 
presentatie aanwezig. Ook was het bestuur aanwezig op de 
Afgevaardigdendag in Amersfoort. In 2012 is veel aandacht 
besteed aan de educatieve agenda.  Wiesje Dijkxhoorn heeft een 
flink aantal voorlichtingssessies gehouden op basisscholen in 
Mijdrecht e.o. om de kinderen kennis te laten maken met de 
archeologie.

“Afdeling Amsterdam in de put.”

Er is viermaal een bestuursvergadering geweest waarop o.a. de 
samenwerking met andere afdelingen, met Historische Verenigingen, het regelen van excursies en 
studiebijeenkomsten, opgravingsactiviteiten, publicaties in Het Profiel en bestuursmutaties aan de orde 
kwamen. Wat het eerste item betreft: met name met Naerdincklant is regelmatig contact geweest over het 
organiseren van een opgraving rond het radarstation Seeadler (archeologie van WO2 dus), maar dat heeft nog 
niet tot concrete afspraken geleid.
Ook in 2012 is de werkgroep Dimis actief aan de slag geweest met het inventariseren van de met 
Middeleeuws aardewerk, dat een beeld moet opleveren van de oudste geschiedenis van Diemen. In totaal is 
de werkgroep 9 keer bijeen geweest, een keer met  Arno Verhoeven, expert op het gebied van ME aardewerk.
Als activiteiten van de afdeling kunnen genoemd worden de jaarvergadering, waarop een lezing van Rob van 
Eerden over Hilde, een vrouw, die in de vierde eeuw in de buurt van Castricum begraven is, en wier gezicht 
gereconstrueerd is. Verder de nodige opgravingsactiviteiten. Een aantal actieve leden heeft ook in 2012, 
evenals vele jaren voordien, wekelijks meegewerkt aan de Noord Zuidlijn in Amsterdam bij het verwerken 
van de vondsten; een viertal leden heeft meegedaan aan een opgraving in Trier, een initiatief van Henk Rebel 
uit Utrecht. Drie leden hebben meegedaan aan de verwerking van vondsten bij graafwerkzaamheden door het 
bureau BAAC rond het Romeinse fort Vechten bij Bunnik. In het najaar is de excursie gehouden naar Den 
Bosch, waar we door verschillende delen van de stad en als afsluiting onder de stad door over de 
Binnendieze geleid werden. Een aantal leden van de archeologische werkgroep Amstelveen heeft in mei een 
bezoek gebracht  aan de expositie “Cultureel Scherfgoed', een compositie van Bodemvondsten uit Noord-
Holland. Dit was ter ere van het 400-jarig bestaan van de Beemster.
De werkgroep Amstelveen is bezig geweest met de uitwerking en historische achtergrond van – 
hoofdzakelijk – aardewerkmateriaal dat bij Thamen (Uithoorn) is verkregen.   
De jaarlijkse studiedag werd ook dit jaar in Amstelveen gehouden. Deze keer geen lezing, maar een 
voorstelling door Hans Doorneweerd van de Vereniging Historisch Amstelveen over het leven van en vooral 
de kleding van een Romeinse legionair in de Lage Landen.



De activiteiten op het gebied van publicaties omvatten het volgende. Het Profiel is wederom viermaal 
verschenen. In deze uitgaven kwamen een groot aantal uiteenlopende thema’s aan de orde, zoals de verslagen 
van de bijeenkomsten en lezingen enz., verslagen van archeologische activiteiten en opgravingen, 
besprekingen van tentoonstellingen in musea en op andere locaties en diverse boekbesprekingen. Ook zijn er 
een aantal publicaties geplaatst in Amstel Mare van de hand van de werkgroep Amstelveen, zoals een verslag 
van de archeologische middag in het dorpscentrum van Amstelveen, een stuk over de eerste bewoners van de 
streek Amstelveen. Alsmede een aantal uitgaves van boeken, zoals “ de Bovenkerkerpolder, voorpost van het 
Groene Hart”  en 'Shipwreck & Survival in Oman, 1763''The fate of the Amstelveen and Thirty Castaways 
on the South Coast of Arabia' van Klaas Doornbos.

Afdeling 6 Rijnstreek

Bert Zandbergen

Algemeen
De rol van de amateur in de Nederlandse archeologie is de laatste jaren nogal veranderd. Zelfstandige 
opgravingen zijn zeldzaam geworden. De bewaking van de processen rond het archeologisch erfgoed is een 
taak die meer gewicht heeft gekregen. Tevens is meer aandacht gekomen voor de educatieve functie. In het 
verslagjaar werden stappen gezet om dat vorm te geven. Zo werd een aantal leden geïnstrueerd door het 
Erfgoedhuis Zuid-Holland over de educatie van basisschoolleerlingen. Activiteiten in het kader van het 
Erfgoedspoor traject zijn in het verslagjaar nog niet in de praktijk gebracht, maar worden wel voorzien voor 
2013.

Werkzaamheden 
Er wordt gewerkt aan de uitwerking van:
1) Alphen De Hoorn 1998, vooral door Leo den Hollander. Er is voortgang, maar publicatie is nog niet in 
zicht.
2) Romeins Bodegraven 1995-1996, 2002. Dit project nadert zijn voltooiing; het is de bedoeling om een 
rapport in de Renus-Reeks uit te brengen. Een leescommissie heeft de tekst doorgenomen en vele suggesties 
gedaan. Er is geen overeenstemming met betrekking tot interpretatie van het materiaal; het is belangrijk dat 
hiervoor een goede oplossing komt. Bij de RCE zijn de rapportages van Noordwijk-Boekhorst en 
Bodegraven-Paardenburg aangeleverd. Dankzij de subsidie van het Rijnstreekfonds hebben we de 
beschikking over opmaak-software gekregen waarmee we publicaties in de toekomst volledig in eigen 
beheer kunnen maken. In de periode dat de afdeling op de Herengracht in Leiden verbleef, kwam de vraag 
van de zijde van de familie van ons overleden lid Bob van den Berg of wij belangstelling zouden hebben 
voor zijn archeologische boeken. Hierop is uiteraard in bevestigende zin gereageerd en de boeken zijn in 
Oegstgeest opgehaald.   Op de maandagavonden is gewerkt aan de uitwerking van kleinere opgravingen; 
voorzien wordt dat publicaties worden gebundeld en/of op de website geplaatst worden. Op dinsdag werd 
gewerkt aan de rapportage over de waterput in Oegstgeest-Rhijngeest, Bodegraven en Alphen-De Hoorn, 
naast tal van zaken van meer huishoudelijke aard. De restauratie-ploeg heeft dit jaar een aantal fraaie stukken 
aardewerk “geassembleerd”.

Tentoonstellingen en Vrijwilligersmarkten 
Er zijn presentaties van ‘ons’ materiaal in de permanente opstelling in het Katwijks Museum en de 
Oudheidkamer in Koudekerk. Ook werden enkele zaken waardig bevonden om in de expositie in het 
Archeologiehuis getoond te worden.
Onze gebruikelijke aanwezigheid op de Vrijwilligersmarkt in Voorschoten heeft weer plaatsgevonden op 8 
september; de mooie witte ‘koffers’ van de ‘kraamcommissie’ hebben daarbij weer prima dienst gedaan. 

Zwammerdam schepen
Dit jaar heeft onze afdeling samen met Tom Hazenberg het initiatief genomen om de Romeinse schepen die 
in de jaren ’70 in Zwammerdam zijn opgegraven weer onder de aandacht te brengen. Daartoe is er overleg 
geweest met de RCE, de gemeente Alphen aan den Rijn, de faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden 
en andere instanties. Gedacht wordt aan het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek gevolgd door een 
rapportage.



Lezingen
In 2012 zijn de volgende lezingen gehouden:
- op 5 maart: in aansluiting op de jaarvergadering sprak Antoine Wilbers over de Oude Rijn- monding
- op 17 april Wouter Vos over Valkenburg-de Woerd
- op 1 mei Ab Waasdorp over Romeins Den Haag
- op 22 oktober Jan van Doesburg over het middeleeuwse Hama-land
- en op 26 november Menno Dijkstra over de vroegmiddeleeuwse geschiedenis van Zuid-Holland.

Archeologische contacten
Sinds de invoering van de nieuwe wet op de archeologische monumentenzorg in september 2007 zijn de 
gemeenten verantwoordelijk voor uitvoeren en handhaven van het archeologisch beleid. In september 2009 
zouden de gemeenten een archeologie-nota hebben moeten goedkeuren waarin staat hoe zij het beleid 
denken te gaan uitvoeren. In de praktijk komt dit neer op het hebben van een verwachtingskaart en een 
beschrijving wat te doen bij bodemverstoringen in een gebied met hoge archeologische verwachtingen. Ook 
in 2012 hadden nog niet alle gemeenten een door de raad goedgekeurd archeologisch beleid. Waar mogelijk 
biedt het bestuur hulp bij het tot stand komen van een goed beleid en de daartoe benodigde nota. In 2008 zijn 
we begonnen met het invoeren van AWN-correspondenten, leden van de AWN of van een historische 
vereniging, die in hun (deel van een) gemeente mede toekijken of de gemeente wel in overeenstemming met 
de nieuwe wet handelt. Deze correspondenten blijken in de praktijk naar tevredenheid te functioneren, zij het 
vaak in een signalerende functie, waardoor het bestuur toch nog veel hulp bij het zetten van verdere stappen 
moet bieden. Maar dat doen we graag, tot heil van het archeologisch bodemarchief.  De AWN neemt deel aan 
het overleg in het kader van de Erfgoedkoepel, een orgaan waarin alle Leidse historische verenigingen 
deelnemen. Er is een open overleg met de gemeente Leiden, dat een informatief karakter heeft.

Contacten met archeologische bedrijven
We hebben een speciale relatie met Hazenberg Archeologie Leiden. We krijgen vooral hulp bij het uitwerken 
van onze grote opgravingen als Alphen-De Hoorn en Bodegraven. Tom Hazenberg helpt hierbij mee om tot 
rapportage in boekvorm te komen. Ook krijgen we steun bij het uitbrengen van de Renus-Reeks.

Veldwerkzaamheden
In het verslagjaar zijn verschillende veldwerkzaamheden uitgevoerd. Genoemd kunnen worden,  
Katwijk – Wassenaarseweg:  Een akkerperceel nabij de Wassenaarseweg (Mient-zuid) is met de detector 
nagelopen. Hierbij zijn qua metaal gevonden: een Romeinse fibula en munt, verder een rond schijfje met 
concentrische ringdecoratie, misschien een gewichtje. 
Koudekerk: Een booronderzoek en een veldverkenning in de Hondsdijkse polder, .
In de zomer van 2010 heeft een amateurarcheoloog met een metaaldetector gezocht in de Hondsdijkse polder 
onder Koudekerk aan den Rijn (in de gemeente Rijnwoude). Hij trof  op een plaats ten noorden van de 
Molenwetering aardewerk-fragmenten aan uit de Romeinse tijd.
Oegstgeest, Nieuw Rhijngeest: Bij nader (oppervlakkig) onderzoek werd in de bovenlaag een groot aantal 
fragmenten houtskool en huttenleem verzameld. Gezien de locatie en samenstelling van  het vondstmateriaal  
was het niet ondenkbaar dat het een vroegmiddeleeuwse water(put) betrof. 
Gebruiksaardewerk werd slechts beperkt aangetroffen. Dr. Menno Dijkstra heeft het gedraaide aardewerk 
tussen 600 en 700 na Chr. gedateerd. 
Voorschoten-Willibrordusstraat: Een inwoner van een van de kerkehuisjes stuitte bij tuinwerkzaamheden op 
een dieper liggende fundering; dit werd gemeld. Deze huisjes langs de Willibrordusstraat en de Schoolstraat 
sluiten aan deze beide zijden het kerkelijk gebied af. In hun huidige vorm dateren zij uit de jaren dertig. Aan 
de achterzijde vormt de kerkhofmuur de begrenzing van de tuinen. 

Veldwerk in samenwerking met derden
Aarlanderveen: Een drietal leden voerde samen met een seniorarcheoloog van het bureau “Terra” de 
archeologische begeleiding uit van het uitgraven van een bouwput naast de R.K. kerk van Aarlanderveen. 

Afdeling 7 Den Haag e.o.



Bram van den Band

De afdeling had eind 2012 112 leden (januari 2012: 120 leden). De vergrijzing blijft, jongeren weten we 
nauwelijks te trekken. Het bestuur is versterkt met Dick Bakkenes als secretaris. We hebben dit jaar viermaal 
vergaderd. Kwadrant verscheen tweemaal en drukt zwaar op onze begroting. We zoeken nog naar een 
oplossing: een goedkopere en betere drukker of een digitale versie waarvoor we ieders e-mailadres zouden 
moeten hebben. Probleem blijft het gebrek aan kopij dat vooral veroorzaakt wordt door het vrijwel ontbreken 
van opgravingsprojecten en de moeizame verwerking van oude opgravingen. Het deelnemen aan 
werkzaamheden voor stadsarcheologen is wel beperkt  mogelijk. Bijzonder geslaagd was de archeologische 
avond als vervanging van de archeologische dag. Ton Immerzeel van het Westlands Streek-en 
Tuinbouwmuseum en  Robert van Lit van de Archeologische Werkgroep van de Stichting Historisch 
Centrum Wassenaar hielden een korte lezing die werd gevolgd door een geanimeerde borrel.  De excursie 
naar Utrecht (Domplein en Centraal Museum) was ondanks de kou een succes. Jean Paul Bakx, archeoloog 
van Erfgoed Delft, hield een lezing over de Romeinen in de Harnaschpolder en Kirsten Leijnse sprak over de 
opgravingen uit de Romeinse tijd bij Naaldwijk.
Vergaderd werd er uitbundig: twee veldwerkleidersvergaderingen, de jaarvergadering van de landelijke 
vereniging en de afdeling, de afgevaardigdenvergadering en de regiovergadering. Bovendien waren er vier 
bijeenkomsten met het Provinciaal Steunpunt Monumentenzorg en Archeologie. We bezochten ook de 
Netwerkdag van het Erfgoedhuis Zuid-Holland op 22 september 2012 in Delft, waar de Modernisering 
Monumentenzorg het thema was. Vrij veel leden van de afdeling waren aanwezig bij het symposium ter 
gelegenheid van het dertigjarig bestaan van de Archeologische dienst van de gemeente Den Haag.



In het veldwerkoverleg hebben we na het curieuze artikel in Westerheem 2012-1 de beperkte mogelijkheden 
voor amateurs bij het veldwerk de revue laten passeren. We moeten de gemeenten zo ver zien te krijgen dat 

ze een plaats inruimen voor de amateurs in de bestemmingsplannen. Ook kwam de bezuinigingsdrift van de 
overheid ter sprake. Minder regels (die toch al nauwelijks gecontroleerd worden) leiden tot lagere budgetten 
en ontslag van ambtenaren. De Raad van State is tegen ruimere vrijstellingsgrenzen als de archeologische 
belangen niet gewaarborgd zijn, maar wie pakt de gemeenten aan die over de schreef gaan?  De 
Archeologische Werkgroep van de Stichting Historisch Centrum Wassenaar heeft een nieuwe werkruimte die 
helaas erg klein is. Er zijn gelukkig wel enkele kleine projecten geweest op het kasteelterrein Ter Weer en in 
het gebied 
Binnen Klingen.
De Archeologische Werkgroep ’s-GRAVENhage heeft een nieuwe werkruimte aan de Laan van Poot. Er 
loopt een campagne op Schouwen waar gekeken wordt  naar stuifkuilen en archeologie. Bij de Bloedberg 
(Solleveld/Terheide) is de middeleeuwse bodem aangetroffen.
Een 5 meter hoge replica van een middeleeuwse
 Siegburgkan bij de Hubertustunnel in Den Haag

 In samenwerking met de Archeologische Werkgroep Rijswijk is een boekje over Chris Gutjahr verschenen, 
getiteld: “De grote betekenis van Chris Gutjahr voor de geologie en archeologie van Rijswijk”, inmiddels 
besproken in Westerheem. Bert van der Valk leverde een bijdrage aan de excursie landschapshistorie in 
Solleveld en geologie op Ockenrode.
De Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg heeft met Wassenaar en Voorschoten afscheid 
moeten nemen van de door deze gemeenten ingehuurde senior archeologe Lauren Bruning. Zij was een zeer 
betrokken archeologe die goede contacten onderhield met de werkgroepen. Er is nog steeds geen nieuwe 
archeoloog aangesteld, terwijl daar wel een budget voor is. De gemeenten huren in voorkomende gevallen 
expertise in voor archeologische onderzoek. Binnenkort zal een publicatie verschijnen over de boerderij 
Noortheij. Verder wordt gewerkt aan de uitwerking van vondstmateriaal uit Forum Hadriani en is 
geassisteerd bij de zoektocht naar het verloop van het Kanaal van Corbulo. Er was veel belangstelling bij de 
onthulling van de stadsbakens aan de Prinses Mariannelaan en in het park Arentsburg  over het Romeinse 
verleden van Voorburg.
De Archeologische Werkgroep Rijswijk heeft meegewerkt met de archeologische dienst van de gemeente 
Rijswijk aan opgravingen op Eikelenburg en bij het Rijswijks museum. Zij heeft ook de uitgave verzorgd 
van het hierboven vermelde boekje over Chris Gutjahr.



De Oudheidkundige Werkgroep Delft heeft de handel vol aan de uitwerking van het materiaal uit de  
Spoorzone en het centrum van Delft. Er is onderzoek verricht naar de fundamenten van de Kapelsbrug, 
bekend van ‘Het gezicht op Delft’ van Vermeer. Enkele amateurs zijn in het Westland aan de slag geweest.
Het Westlands Streek- en Tuinbouwmuseum is actief geweest in het centrum van ’s-Gravenzande, waar 
ondanks de bodemvervuiling nog enkele water- en beerputten konden worden ingetekend. In Wateringen 
Oranjewijk werden enkele proefsleuven gegraven waaraan ook de amateurs konden meewerken. Verder 
worden in Naaldwijk/Honselersdijk met argusogen de ontwikkelingen gevolgd na de ontdekking van 
Romeinse steenbouw en mogelijk een weg.
In Nootdorp-Pijnacker is m.i.v. 1 januari 2012 het budget voor het onderhoud van gemeentelijke 
monumenten, het verrichten van onderzoek en het uitvoeren van educatieve projecten tot nul gereduceerd. 
Het scheelde niet veel of de gemeente wilde zelfs de toegezegde subsidie niet uitkeren. Overleg met de 
gemeente is er nauwelijks meer.
De provincie Zuid-Holland heeft de Archeologische Kroniek Zuid-Holland online gezet 
www.geschiedenisvanzuidholland.nl en de kano uit de IJzertijd, gevonden in Vlaardingen in 2005, is 
tentoongesteld in het Archeologiehuis Zuid-Holland (Archeon, Alphen aan de Rijn). Er komt een duplicaat 
van de reizende tentoonstelling “De prehistorie van Zuid-Holland”. Ook is de Provincie betrokken bij het 
Limesproject.

Afdeling 8 Helinium

Hilde van Wensveen

Visie en beleid
Helinium probeert zoveel mogelijk belangstelling voor archeologie en lokale geschiedenis  te promoten, bij 
jong en oud. Door het gebrek aan opgravingen in de regio is dat soms wat lastig, maar daar waar het kan 
laten we ons gezicht zien. Er zijn regelmatig contacten met andere AWN afdelingen en archeologische 
werkgroepen uit de regio. Met historische verenigingen is het iets lastiger. Met de archeologische dienst van 
Vlaardingen wordt uitstekend samen gewerkt. De wekelijkse werkavonden trekken 12 tot 20 actieve leden. 

Kenniscentrum
Regelmatig wordt Helinium benaderd door archeologische bedrijven  met het verzoek om informatie over 
een bepaald onderzoeksgebied. Helaas is dit meestal gelegen in het voormalige Nieuwe Maas gebied en 
kunnen we niet helpen. In 2012 is er in het werkgebied 1 maal meegewerkt bij een proefsleuf onderzoek in    
Vlaardingen uitgevoerd door ADC. Bij de gemeente Rijswijk is gedurende drie weken geholpen bij de 
opgraving van een Romeinse nederzetting (?) Op de werkavonden worden projecten voor VLAK en BOOR 
uitgewerkt, zowel scherven als zeefmonsters. Een langlopend geologische booronderzoek aan de noordkant 
van Vlaardingen ziet er veelbelovend uit. Ook is er een terp ingemeten waarvan verschillende coördinaten 
bekend  waren. Verschillende leden die in het veld toevalsvondsten deden hebben dit aan de betreffende 
archeologische instanties gemeld. 

Ambassadeur voor de archeologie
De werkgroep die vorig jaar op initiatief van een aantal nieuwe leden is opgericht werkt nog steeds aan het 
vergroten van de kennis. Veel geologische boringen, meet- en tekenpractica zijn georganiseerd. Ook de meer 
ervaren leden deden hier aan mee om de kennis weer eens te verversen. Op een vrijgegeven terrein is vrijwel 
alle opgedane kennis in de praktijk gebracht.  In totaal waren er op dit gebied ongeveer 17 mensen actief .  
Ook is er een begin gemaakt om het determineren van houtsoorten onder de knie te krijgen. Er zijn in totaal 
10 lezingen georganiseerd met 15 – 30 bezoekers.  Bij een 12tal excursies in binnen- en buitenland gingen 6 
– 17 deelnemers op pad. Hierbij waren ook deelnemers van andere afdelingen en werkgroepen. Het blad 
Terra Nigra verscheen maar 2 maal, maar heeft een trouwe groep lezers die positief reageren. 

http://www.geschiedenisvanzuidholland.nl/


Educatie / publieksactiviteiten voor een bredere doelgroep
Het jaar begon met een 6tal scholieren die hun stage uren doorbracht met verschillende activiteiten In het 
najaar kwam er een tweede groep van 7 leerlingen. De bij punt 3 genoemde lezingen zijn ook open voor 
‘niet’ leden en donateurs. In Futureland op Maasvlakte II is in samenwerking met het BOOR en de 
tentoonstellingsorganisatie van Futureland een kleine expositie over de steentijd  georganiseerd. Leden van 
Helinium hebben een jachtkampje ingericht en bij de open dag  waren zij aanwezig om uitleg te geven en de 
boomstamkano te tonen. Na afloop is er voor  Futureland een daar gevonden bruinviskop uitgekookt en 
schoongemaakt. (ja, we doen wel eens rare dingen in Vlaardingen)  Op de Lentemark in Vlaardingen hebben 
6 leden de AWN en met name Helinium  gepromoot en archeologie onder de aandacht gebracht. De hele dag 
waren er belangstellenden  aan de kraam te vinden.
Tijdens de Open Monumentendag is de organisatie bijgestaan  in en bij het doktershuis van Dokter Moerman 
en heeft er een grote Helinium stand op het erf gestaan, bemand door 3 leden. 

Tijdens de Maand van de Geschiedenis is in samenwerking met het Vlaardings Archeologisch kantoor een 
open dag georganiseerd in het gemeentelijk archeologisch depot. Van Helinium waren daar 6 mensen bij 
betrokken en ontvingen we ± 100 bezoekers. Dit leidde tot nieuwe aanmeldingen van leden en vrijwilligers 
voor het VLAK.

Met leden van 3 afdelingen rond de net aangestoken veldoven (foto: Peter Versluis)

Belangenbehartiger van het bodemarchief
Helinium is vooral een afdeling van ‘doeners’ en  minder van papierwerk. Daarom is er op het  gebied van 
belangen behartiging niet veel activiteit. Daarbij komt dat het ‘actieve’ werkgebied  goed voorzien is van 
actieve (gemeentelijke) archeologische diensten. Maar daarom houden we nog wel de oren en ogen open om 
missers te signaleren. 
Bij de jaarlijkse Erfgoedsoos in Vlaardingen wordt contact gehouden met alle cultuur- en historisch 
gerelateerde instanties en verenigingen en lokale politici.  

Extra’s van Helinium
Al jaren staat bij Helinium gezelligheid en sociale contacten hoog in het vaandel. Daarbij  horen de nodige 
activiteiten die steeds wee terug komen zoals een goed bezochte barbecue en een steeds groter wordend 
kerstdiner.  Een andere belangrijke poot onder Helinium is de experimentele archeologie. Dit jaar hebben    
we ons bezig gehouden met het bewerken van vuursteen en het maken van aardewerk potten  die zijn 
gebakken in een veldoven. Aan dit laatste experiment deden leden van 3 AWN afdelingen mee. 



Afdeling 9 Noord-Holland Noord

Jaap van Rossum

AWN Afd.9, ‘Noord-Holland Noord’, (her)opgericht eind 2011, heeft eind 2012 vaste grond onder de voeten 
gekregen. De AWN-leden hebben op 26 november 2012 een vierkoppig definitief bestuur gekozen. Hiermee 
is een witte vlek op de landelijke AWN-kaart opnieuw ingekleurd.

De Afdeling hoopt de samenhang te bewerkstelligen tussen de archeologiewerkgroepen, alle lid van AWN, 
die al langer in Noord-Holland Noord werkzaam zijn. We hebben het hier over de Archeologische Werkgroep 
Kop van Noord-Holland, Archeologische Werkgroep Oer-IJ, Stichting Regionale Archeologie Baduhenna, 
Stichting Regionale Archeologie  Gheestmanambocht en Stichting Werkgroep Oud-Castricum.
De nieuw opgerichte afdeling wil vooral een ‘koepel’ zijn van deze werkgroepen en de individuele leden. Elk 
van de werkgroepen blijft volgens de eigen doelstellingen (lokaal) zelfstandig haar gebruikelijke activiteiten 
uitoefenen. Naast deze activiteiten is er niettemin veel wat de leden en de lokale werkgroepen onderling 
bindt. Het gaat dan om informatie-uitwisseling, het organiseren van lezingen en excursies, die voor iedereen 
in het werkgebied van Afd. Noord-Holland Noord interessant zijn en cursussen. Verder wil de Afdeling de 
goede band met de gemeenten onderhouden en waar nodig versterken. Last but not least vormen de leden 
van Afd. Noord-Holland Noord natuurlijk een prima pool mensen die graag behulpzaam willen zijn bij 
archeologische opgravingen waar dan ook in de regio. 
De werkgroepen zijn ook in 2012 weer actief geweest bij verscheidene archeologische onderzoeken en 
opgravingen in de gehele regio Noord-Holland Noord. Twee voorbeelden zijn opgravingen in Zuid-
Scharwoude en Schagen (zie afbeeldingen). Voor de aard van deze en andere werkzaamheden verwijzen wij 
graag naar Poldergeest nrs. 14 en 15, die op de website van de Stichting RAG voor iedereen zijn te bekijken 
(www.rag-archeologie.nl). 
Ook op het terrein van educatie, promotie en informatieverstrekking hebben de werkgroepen in 2012 veel 
werk verzet. We noemen hier enkele activiteiten. In het winterseizoen 2011-2012 organiseerde Stichting 
Regionale Archeologie Baduhenna, de  archeologische werkgroep uit Heiloo, in samenwerking met de Oer-
IJ-Groep uit Castricum een basiscursus archeologie. Er waren ongeveer 40 enthousiaste deelnemers, die zich 
de nodige kennis eigen maakten over o.a. amateurarcheologie in Kennemerland, geologie van de regio, 
vindplaatsen, kaartmateriaal, wetgeving, depot, onderzoek in het veld, vondstverwerking en determinatie, 
conservering en restauratie, uitwerking van gegevens, documenteren, meten, meetgereedschap, monsters, 
anorganisch materiaal, leer, textiel, bot, hout en experimentele archeologie. De cursus werd gehouden in het 
hoofdgebouw van de GGZ Noord-Holland Noord in Heiloo, waar Baduhenna over een fraaie expositieruimte 
beschikt.
Geometrisch versierd aardewerk, vers uit de grond bij Schagen (Nes-Noord); de tientallen fragmenten zijn 
tot nog toe de grootste hoeveelheid die ooit in Noord-Holland is gevonden.



Op zaterdag 20 oktober 2012 gaf Dr. Chris de Bont een lezing over middeleeuwse veenbulten en veenboeren 
(en zijdwenden). In deze lezing, georganiseerd door Stichting Regionale Archeologie Gheestmanambocht 
i.s.m. Stg. COOG (Coördinatie Onderzoek Oud-Geestmerambacht), presenteerde deze historisch geograaf 
zijn ideeën over de ontginnings-, bewonings- en waterstaatgeschiedenis van het grote West-Nederlandse 
veengebied in de periode 800-1350. 
Op 26 november 2012 gaf Frans Diederik van de Archeologische Werkgroep Kop Noord-Holland na de 
pauze van de algemene ledenvergadering een lezing over de opgraving afgelopen zomer in de Nes Noord bij 
Schagen (meer hierover in Polder9eest 15). Deze boeiende lezing met PowerPoint werd ook enthousiast 
beluisterd door aanwezigen die geen AWN-lid zijn.
Op zaterdag 13 oktober 2012 organiseerde Stg. RAG i.s.m. Stg. COOG, H.V. Koedijk en Stg. Langedijker 
Verleden een ruim 15 km lange fietstocht van Langedijk naar Koedijk door het Geestmerambacht en de 
Kleimeer. De route volgde zo goed mogelijk de z.g. Zijtwinde, de 13de-eeuwse ontginnings- en bannegrens 
van Oudkarspel met Noord-Scharwoude en Koedijk. Vooraf was een Powerpointpresentatie en een inleiding 
over de zijtwinde. 
Stichting Regionale Archeologie Gheestmanambocht geeft al sinds de oprichting in 2005 twee maal per jaar 
een blad met regionaal archeologisch nieuws uit: “Poldergeest”. Om versnippering in het aantal periodiek 
verschijnende publicaties te voorkomen is dit blad nu gepromoveerd tot het informatiebulletin van AWN 
Afd. Noord-Holland Noord. In 2012 verschenen de nummers 14 en 15. Vanaf zaterdag 9 september 2012 
presenteert Historische Vereniging Koedijk ‘De archeologische dienst Alkmaar pakt uit…’ De gemeente 
Alkmaar heeft op de verenigingszolder voor ’t eerst de bodemschatten uit de Koedijker grond tentoongesteld. 
Stg. Regionale Archeologie Gheestmanambocht werd uitgenodigd een deel van de archeologische expositie 
vorm te geven en één van de vitrines te vullen met eigen materiaal. Deze tentoonstelling was eerder te 
bewonderen tijdens het Floris V-weekend op 23 en 24 juni 2012 in de schilderachtige terpkerk van 
Eenigenburg bij de ruïne van Kasteel Nuwendoorn.
Tot slot wordt met de Cultuurcompagnie Noord-Holland meegedacht over de opzet van het nieuw te 
realiseren archeologische depot van Noord-Holland. Naar verwachting opent dit depot najaar 2014 naast het 
NS-station Castricum.

Afdeling 10 Zeeland

Aukje-Tjitske Dieleman/Ron Wielinga

Sociaal jaarverslag - Bestuursactiviteiten
Het afdelingsorgaan Zuidwesterheem werd het afgelopen jaar 4 keer geproduceerd en verspreid. Kopij werd 
aangeleverd door de leden van afdeling. Een aanvang werd gemaakt met het onderhoud van de website van 
de afdeling Zeeland van de AWN. De voorzitter van het afdelingsbestuur en de veldwerkcoördinator hebben 
in het afgelopen jaar 4 keer overleg gepleegd met de adviseur archeologie van de SCEZ over lopende zaken 
en projecten.  De voorzitter van het afdelingsbestuur heeft twee maal overleg gepleegd met het management 
van de SCEZ over de verplaatsing van de AWN-ruimte naar de kelder van het SCEZ-gebouw. De voorzitter 
en penningmeester hebben de jaarlijkse Afgevaardigden vergadering van het hoofdbestuur van de AWN 
bezocht. De voorzitter van het afdelingsbestuur heeft de jaarvergadering voor leden van de AWN bezocht 
namens de afdeling Zeeland. De voorzitter van het afdelingsbestuur hield, op het door het Zeeuws Museum 
georganiseerde symposium “Underground”, een lezing over de visie van de AWN over illegale 
archeologische praktijken.  De voorzitter en de veldwerkcoördinator waren aanwezig bij de presentatie van 
de reeks “Geschiedenis van Zeeland”.
De veldwerkcoördinator was aanwezig bij het symposium “Water in de stad”, bij de presentatie van het 
gelijknamige boek van Aad de Klerk. De voorzitter van de afdeling was nauw betrokken bij de realisatie van 
het boek “Valkenisse”, waarbij werd samengewerkt met het Hoofdbestuur van de AWN, de SCEZ en de 
drukker. Door de voorzitter werd een korte inleiding gehouden bij de presentatie van het boek “Valkenissse”. 
Door de veldwerkcoördinator werden nog in het verslagjaar alle ter beschikking 
staande exemplaren van het boek aan particulieren en de boekhandel verkocht. Het voltallige bestuur was 
aanwezig op de Zeeuwse Amateur Archeologen Dag.

Vrijwilligerswerk voor de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland



Gedurende het gehele jaar werden door gemiddeld 3 tot 4 AWN-leden regelmatig werkzaamheden 
uitgevoerd ten behoeve ven de SCEZ. Daarnaast werd regelmatig tekenwerk verricht ten behoeve van 
diverse Zeeuwse archeologie projecten en werd intensief gewerkt aan de afronding van de verwerking van 
het vondstmateriaal van Ravestein.

Deelname aan diverse activiteiten en projecten
De werkgroep SCEZ/Ravestein kwam 66 keer bijeen in het afgelopen jaar. Het project werd afgerond.
De veldwerkcoördinator, enkele AWN-leden en enkele ongebonden amateurarcheologen kwamen in 2012, 68 
keer bijeen in Hulst als werkgroep Hulst. Door de leden werd intensief gewerkt aan de registratie en 
verwerking van de vondsten uit recente opgraving van de haven. Een tentoonstelling van de vondsten werd 
georganiseerd . Voorts werd deelgenomen aan de activiteiten rondom de vestingdagen, de opening ven de 
vernieuwde haven, stadswandelingen in Hulst en excursies naar Saeftinge. Voorts vormt de werkgroep het 
eerste platform Vrijwilligers Archeologie Zeeland en monitoort hiermee alle activiteiten in de gemeente 
Hulst waarbij archeologie is betrokken. De veldwerkcoördinator kwam 22 keer bijeen met de werkgroep 
Zierikzee. Door de werkgroep werd o.a. de vitrine met archeologische vondsten in het vernieuwde 
Stadsmuseum ingericht. Verder verleende de groep assistentie bij de opening van het museum. 

Door de vaste gidsen van Verdronken Rilland werden 12 excursies verzorgd op de slikken van Rilland. 
Overleg vond plaats met de veldwerkcoördinator.
Door de veldwerkcoördinator werd een lezing gegeven voor de vereniging “Vrouwen van nu” in Rilland.
Door de veldwerkcoördinator werd zes keer een bezoek gebracht aan Terra Maris voor het uitvoeren van en 
demonstratie middeleeuws zoutzieden.
Door de veldwerkcoördinator werden de archeologiedagen bezocht in Zwolle, Walravenszijde en de 
Reuvensdagen als assistent van de organisatie.
De veldwerkcoördinator is 16 keer aanwezig geweest op de vergaderingen van de Open Monumentendag van 
Borsele.



Afdeling 11 Lek- en Merwestreek 

Cor Westra

AWN-ers hebben hart voor archeologie, of eigenlijk voor cultuurhistorie in het algemeen.  Dat was een van 
de uitkomsten van de discussies waarmee AWN afdeling  Lek- en Merwestreek na het jubileumjaar het jaar 
2012 is ingegaan. Dat “hart voor” uit zich in een verscheidenheid aan talenten die we gerust ons kapitaal 
mogen noemen.
Hoe zetten de afdeling die talenten zo goed mogelijk in? In de eerste plaats door in de werkruimte 
planmatiger te gaan werken,  uitwerkingsprojecten worden volgens plan afgewerkt. Daarbij krijgt iemand de 
leiding en worden er zoveel mogelijk leden bij betrokken die op zijn of haar specifieke terrein aan het project 
kunnen bijdragen. Het eindresultaat moet een rapportage zijn. Verder worden verenigingsactiviteiten zoals 
lezingen, excursies en workshops geënt op de projecten die onder handen zijn. Dat zal de betrokkenheid 
alleen maar vergroten en dus ook zeker het eindresultaat. 

Inmiddels worden de projecten Crabbesteyn en Berckepoort op deze manier aangepakt. 
In de Alblasserwaard zijn vondsten aangetroffen uit de vroegste fase van bewoning na de ontginning.
In maart en april 2012 werden aan de Lage Giessen  in Hoornaar door bureau BAAC de paalrestanten van de 
eerste boerderij op die plek uit de 11e/12e eeuw blootgelegd. Hierbij werd door een aantal van onze leden 
assistentie verleend. Op een zaterdag 7 april is op de opgraving een open dag voor het publiek georganiseerd.

Open dag bij de opgraving van een woonheuvel te Hoornaar. (foto: Afd. Lek- en Merwestreek)

Wegens het gefaseerd uitvoeren van de bouwplannen bij Alblasserdam - Lange Steeg kan het graafwerk 
jarenlang in de gaten gehouden worden. De opvallendste vondst betreft een ‘vuurdover’ of (doofpot) deksel 
uit waarschijnlijk de vroegste fase van bewoning uit de middeleeuwen. Het is de zoveelste vondst van 
amateurs na de opgraving door ADC ArcheoProjecten in 2005. In de nabijheid van de fraaie vuurdover lagen 
volgens de vinder scherven van de kogelpot; Paffrath met de metaalblauwe glans, en de grijs tot 



antracietkleurige. Ook enkele Pingsdorf en Proto steengoed waren in de nabijheid aanwezig, globaal te 
dateren tussen 1150 en 1300.
De Alblasserwaardse groep van de LWAOW blijft op onderzoek gaan wat er onder water te vinden is in de 
Giessen en in de Maas bij Cuijk. In de Giessen wordt vaak gedoken ter plaatse van (voormalige) boerderijen, 
waar vaak huisafval in de rivier is gedumpt of voorwerpen van de stoep in het water verdwenen zijn.
Bij de werkgroep Gorkum zijn vondsten (onder andere metaal- en glasvondsten en maalstenen) van de 
opgraving Bluebandhuis geconserveerd en gerestaureerd. In samenwerking met de archeologische dienst van 
de gemeente Kampen werd in het softwarepakket Atlantis een module ontwikkeld voor het toegankelijk 
maken van de archeologische collectie via het Internet. Ter voorbereiding op het digitaal registreren werd  
een professionele fotostudio ingericht.
Door de Werkgroep Archeologie Nederlek (WAN) zijn vondsten uit de 11e tot de 19e eeuw gedaan, deels bij 
dijkverzwaringswerkzaamheden. De bouwwerkzaamheden op een donk werden gevolgd. Hier had al 
archeologisch onderzoek plaats gevonden. Aan de rand van de donk werd een artefact gevonden wat 
mogelijk wijst op een zeer oude bewoning van deze donk. De WAN heeft een nieuw onderkomen gevonden.
De Archeologische Werkgroep Schoonhoven heeft een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de tot stand 
koming van de Nota Archeologiebeleid voor Schoonhoven. De werkgroep verleent medewerking aan de 
cursus Schoonhovologie. De vernieuwing van het riool en de nutsvoorzieningen is dagelijks begeleid, onder 
verantwoordelijkheid van een archeologisch bedrijf. Tijdens de werkzaamheden is de overkluizing en een 
sluisje van het riviertje de Zevender op meerdere plaatsen aangetroffen.

De werkruimte in Dordrecht wordt steeds intensiever gebruikt, in 2012 165 maal. 
Naast de vaste werkdagen/-avonden:

 uitwerken, restaureren, archeologische experimenten
 maatschappelijk stage 
 educatie van basisschoolklassen (190 leerlingen en begeleiders), 5 leerlingen kwamen op zaterdagen 

terug om vondsten te laten zien. Zij kwamen meerdere dagen, om de vondsten zelf te reinigen en met 
hulp te ordenen en determineren

 vergadering van  Historisch Platform Dordrecht (waar de AWN deel van uitmaakt), bezoek van 
Burgemeester en Wethouder, en later in het jaar van de bij de AWN betrokken ambtenaren.

De afdeling  Lek- en Merwestreek neemt deel aan diverse overleggen en groepen:
 Overleg met gemeenten in het werkgebied (zowel afzonderlijke werkgroepen als de afdeling), met 

bij archeologie,  ruimtelijke ordening en bouwplannen betrokken ambtenaren.
 Overleg AWN afdelingen met Erfgoedhuis Zuid-Holland en de provinciaal archeoloog
 Historisch Platform Dordrecht
 Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
 Klankbordgroepen van Waterschap Rivierenland (m.b.t. dijkversterkingen)
 Recreatieve poort Alblasserpoort voor archeologische informatie bij een donkopduiking
 medewerking aan beleids- en waardenkaarten (o.a. in de Zwijndrechtse Waard)
 adviezen en informatie verstrekken voor bureauonderzoek

De afdeling heeft verschillende activiteiten georganiseerd: 
 fietstocht door het cultuurlandschap van de Alblasserwaard
 aardewerk maken en ovenproject (veldoven bouwen in combinatie met afdeling Helinium, 

Vlaardingen) excursie Drenthe, ijstijdlandschap en hunebedden
 excursie Rood- geel- groen, aardewerk uit Gouda
 lezing Landschapsstructuren in Nederland door Henk Visscher

Afdeling 12 Utrecht e.o.

Karlien Dijkstra



AWN Utrecht bestaat uit een aantal actieve werkgroepen, zoals werkgroep “Leen de Keijzer” in Houten en 
de werkgroep Rijnenburg. In 2012 waren vrijwilligers in de regio Utrecht actief in veldwerk, 
vondstverwerking, maar ook publieksactiviteiten op het gebied van archeologie.

Veldwerk
In juni en augustus hebben leden van AWN-Utrecht meegeholpen het uitgraven van de coupe in de wal in 
Fort Vechten. In dit Romeinse fort was reden genoeg om alert te zijn op Romeinse vondsten. En die kwamen 
in grote hoeveelheden tevoorschijn: zowel aardewerk als metaalvondsten. Vijf AWN-vrijwilligers hebben 87 
uur besteed aan hulp bij het uitgraven van de coupe door RAAP en  nalopen van de aarde die binnen het fort 
was gedeponeerd, met de hand met de metaaldetector. 
In de maanden november en december werd onze afdeling opnieuw actief op Vechten. Onze leden waren 
actief bij de uitgraving zelf, bij het wassen en rubriceren van de honderden grote en kleine 
aardewerkscherven en talloze uren bij het nazoeken van de stort met de metaaldetector. Zowel in de 
afgraving als op de stort leverde dat veel metaal op, vele honderden Romeinse munten en een wangklep van 
een soldatenhelm. Er werd door 19 vrijwilligers maar liefst 343 uur vrijwilligerswerk geleverd!

Veldverkenning
AWN-leden zijn al enkele jaren actief in de polder Rijnenburg, een nieuwbouwlocatie ten zuiden van de A12. 
Aan het begin van 2012 zijn met hulp van enkele leden nog enkele veldverkenningen uitgevoerd. Inmiddels 
is het rapport van alle veldverkenningen vanaf 2009 tot en met 2012 uitgewerkt in een rapport voor de 
opdrachtgever. Ook in 2013 zal de AWN-Utrecht de veldverkenning voortzetten. 

Graafweek
In 2012 heeft de voorzitter van AWN-Utrecht opnieuw een graafweek voor AWN-leden georganiseerd in 
Duitsland. Elf AWN-vrijwilligers hebben meegeholpen aan twee opgravingen in en vlak buiten Trier. 

Workshop Middeleeuws aardewerk
Voor AWN-leden is een cursus Middeleeuws aardewerk georganiseerd. De cursus werd gegeven door Ton 
van Bommel, AWN-lid en deskundige op het gebied van Middeleeuws aardewerk.  Twaalf AWN-leden 
hebben aan deze cursus meegedaan. 
De geslaagde workshop werd afgesloten met het uitzoeken van allerlei aardewerk uit twee grote bakken met 
zeer diverse vondsten. 



Contacten met archeologen
De voorzitter van AWN-Utrecht heeft gesprekken gevoerd met de regio- archeoloog en met enkele 
gemeentelijke archeologen. Doel was enerzijds de contacten met de AWN te versterken, anderzijds om te 
bezien wat we van elkaar verwachten en wat de AWN eventueel aan steun aan de archeologen kan leveren. 
Dit leverde enkele activiteiten voor het jaar 2013 op, zoals het uitwerken van oude onderzoeken. 

Dag van de archeologie in Zeist  
AWN-Utrecht heeft deelgenomen aan de Dag van de archeologie in Zeist. De voorzitter en 
vrijwilligerscoördinator waren betrokken bij de voorbereiding en waren aanwezig op de dag zelf. Er kon 
door de kinderen worden gegraven naar scherven en botmateriaal. De vondsten werden door archeologen 
(vrijwilligers) gedetermineerd en beschreven op een vondstformulier. Er was een detectorhoek waar allerlei 
interessante metaalvondsten konden worden ontdekt, er konden oude tegels worden nagetekend en 
ingekleurd, er waren verschillende dvd’s te bekijken over archeologie.

Lezingen en excursies
Het bestuur van AWN-Utrecht organiseerde in 2012 vijf lezingen op het gebied van archeologie in de regio 
Utrecht en af en toe daarbuiten. Onderwerpen waren recent archeologisch onderzoek in Doorn, onderzoek 
naar de bevoorrading van het Romeinse leger langs de Limes, Middeleeuws stadskernonderzoek in de 
binnenstad van Utrecht, de IJzertijd en Romeinse tijd in Apeldoorn en oorlogserfgoed in de provincie 
Utrecht. 
De excursie naar de archeologische collectie van het Provinciaals Utrechts Genootschap in het Centraal 
Museum werd goed bezocht. Archeologe Joanneke Hees vertelde de achtergronden van deze verzameling en 
liet enkele topvondsten zien.

Houten
De twintig leden sterke archeologische werkgroep “Leen de Keijzer” in Houten is in 2012 actief geweest bij 
archeologische waarnemingen en opgravingen, maar ook  op het gebied van publicaties, presentaties en het 
geven van voorlichting aan schoolgroepen. In opdracht van de lokale overheid heeft de werkgroep op vier 
locaties in de gemeente Houten archeologische waarnemingen gedaan. Een van deze locaties was de 
boerderij Looijendaal in het buitengebied van ’t Goy waar bij archeologisch onderzoek sporen uit de late 
Middeleeuwen tot recent werden aangetroffen. Op perceel ‘De Brandkamp’ heeft de werkgroep de 
archeologische waarden in kaart gebracht door middel van systematisch veldlopen. 

De werkgroep heeft in 2012 de tentoonstelling “Van top tot teen door de eeuwen heen" ingericht, gewijd aan 
lichaamsverzorging sinds de Oudheid. Er zijn inmiddels meer dan vijfhonderd bezoekers geweest, waaronder 
twee Houtense basisscholen en enkele bewonersgroepen. Het museum is het hele jaar gedurende twee 
dagdelen per week geopend, en wel op de dinsdagen en de zaterdagen. 



Afdeling 12 Utrecht e.o. - Archeologische Werkgroep “Leen de Keijzer” Houten

Pieter Frederiks

Een buitengewone activiteit in 2012 was voor onze werkgroep het opsporen en zo mogelijk verwerven van 
archeologische collecties in particulier bezit, afkomstig uit de directe omgeving van het Romeinse grensfort 
Fectio. In de jaren 1976/77 werd daar – rond de gemeentegrens tussen Bunnik en Houten – bij de verbreding 
van rijksweg A12 veel grond verzet. De betrokken archeologische instanties hadden onvoldoende aandacht 
voor de gevolgen voor het archeologische erfgoed. Gelukkig namen destijds "vrijetijdsarcheologen" en 
andere geïnteresseerden wèl hun verantwoordelijkheid en redden veel vondsten uit de grondhopen. De vaak 
unieke vondsten dreigden uit het oog te geraken, maar onze werkgroep heeft via gerichte publiciteit vijf van 
deze archeologische collecties opgespoord, verworven en deels gedetermineerd. Ook hebben wij verder 
gewerkt aan het vergroten van onze bekendheid in de gemeente Houten. Op vele manieren hebben we de 
aandacht gevestigd op onze archeologische activiteiten, de resultaten van ons veldonderzoek en de 
presentatie ervan. Het volgende overzicht getuigt ervan.
De archeologische werkgroep telt 20 leden, die veelal wekelijks actief zijn. Met elkaar hebben we in 2012 
ruim 3.800 uur aan allerlei vormen van archeologisch werk verzet.
In het verslagjaar is Ton van Rooijen overleden. Vanuit verschillende posities, het laatst bij  Landschap 
Erfgoed Utrecht, was hij vele jaren de grote animator van de “vrijetijdsarcheologie” en vraagbaak voor 
“vrijetijdsarcheologen” in onze regio. Gelukkig wordt zijn werk voortgezet. 

Beknopt overzicht van onze activiteiten:

Opgravingen 
In opdracht van de lokale overheid heeft de 
werkgroep op vier locaties in de gemeente Houten 
archeologische waarnemingen gedaan. Eén langs 
de Tetwijkseweg in Schalkwijk (sporen uit de 
Middeleeuwen), één bij de aanleg van een 
fietspad op bedrijventerrein De Veste (sporen uit 
de Romeinse tijd) en één bij grondverzet rond het 
nieuwe winkelcentrum Castellum in Houten-zuid 
(sporen uit de IJzertijd). De vierde activiteit is 
eind 2012 gestart en betreft archeologisch en 
bouwhistorisch onderzoek van boerderij 
Looyendaal aan de Beusichemseweg in het 
buitengebied van “t Goy (sporen uit de late 
Middeleeuwen tot recent). Deze te verbouwen boerderij staat op de gemeentelijke monumentenlijst. 
Voor zover afgerond hebben wij over deze archeologische waarnemingen korte rapportages en adviezen 
opgesteld, bestemd voor de gemeente Houten.
In het buitengebied van Schalkwijk, op een perceel van ca. 2 hectare bekend als Brandkamp, heeft onze 
werkgroep de archeologische waarden in kaart gebracht, door middel van systematisch veldlopen. 
Enkele leden van de werkgroep werkten op uitnodiging mee aan twee archeologische onderzoeken binnen in 
het Waterliniefort Vechten. Deze onderzoeken, uitgevoerd door de archeologische adviesbureaus RAAP en 
BAAC, brachten bijzondere vondsten uit de Romeinse tijd aan het licht. Het eerste onderzoek had betrekking 
op de doorgraving van de verdedigingswal en het tweede (nog niet afgeronde) veldonderzoek had te maken 
met de voorbereiding van het Nationale Waterliniemuseum.

Publicaties en museum
Nieuwe publicaties zijn in voorbereiding, één over al het eerder verricht archeologisch onderzoek aan de 
Beusichemseweg te Houten en één gewijd aan ons bouwhistorische en archeologische onderzoek op 
landgoed Wickenburgh in 't Goy. 
Na de succesvolle expositie "Romeins glas en andere oudheden uit Houtens bodem" brachten wij vanaf 
begin september 2012 de tentoonstelling “Van top tot teen door de eeuwen heen", gewijd aan 



lichaamsverzorging sinds de oudheid. We ontvingen tot nu toe 561 bezoekers voor deze expositie, en 
daarnaast twee Houtense basisscholen, enkele bewonersgroepen, twee groepen kinderen van de naschoolse 
opvang en Probus Houten. 

Voordrachten, presentaties en educatie
Leden van onze werkgroep verzorgden voordrachten en presentaties over archeologische en historische 
onderwerpen aan lokale organisaties, zoals Probus Houten, bewonersgroepen en twee groepen van de 
Houtense Zomerschool. 
Onze leskisten over de Romeinse tijd en de Middeleeuwen vonden wat minder aftrek dan vorige jaren. Beide 
leskisten zijn beschikbaar voor alle basisscholen in onze gemeente. Wij verzorgden op verzoek de praktische 
begeleiding bij de leskisten. Aan kinderen van de naschoolse opvang, onder andere Kids Lodge, hebben wij 
opnieuw enkele workshops gegeven over archeologie en verhalen verteld op onze archeologiezolder, over 
het verre verleden van Houten.

Manifestaties en Mediacontacten
De werkgroep was wederom actief in Houten op de Open Monumentendag, de jaarlijkse Activiteitenmarkt 
en de Boekenmarkt.  
Bij diverse gelegenheden waren lokale pers en radio aanwezig om reportages te maken over onze activiteiten 
in het veld en op onze archeologiezolder. We werkten daarbij samen met Omroep Houten.

Contacten met de gemeente
De subsidieovereenkomst met de gemeente Houten is ook in 2012 op het gebruikelijke niveau voortgezet. 
Onze werkgroep verricht als tegenprestatie voor de gemeentelijke subsidie:

 archeologisch onderzoek in de gemeente Houten 
 presenteert museale collecties op de archeologiezolder en 
 levert diensten aan onderwijs en instellingen in de gemeente Houten. 

Periodiek is er overleg met de wethouder en we onderhouden intensieve contacten met de gemeentelijke 
archeoloog.

Overige activiteiten
Werkgroepleden deden mee aan activiteiten van de AWN: 
- archeologisch graafkamp in Trier, Duitsland ,  veldwerk op fort Vechten, Romeinendag op fort Asperen,  
bezichtiging van de PUG-collectie Utrecht en vakcursussen, determinatie van vondsten uit de regio en waren 
we opnieuw aanwezig op het Romeinensymposium van de Vrije Universiteit Amsterdam. 



Afdeling 13 Naerdincklant Archeologie Gooi- en Vechtstreek

Het 'jaarverslag van afd. 13  volgt eind juni/begin juli. Onderstaand worden de activiteiten in het kort 
weergegeven.

Activiteiten en Erfgoededucatie - Lezingen: 
 Paleogeografie door  S. Koopman, 
 Bioarcheologie door L. Kootker en 
 Romeinse vondsten Fort Vechten door M. Zandstra. 

Voorts: 
 Metaalthema avond met een 3-tal lezingen
 Praktijkexcursie Geologie Nieuwe Keverdijkse Polder te Weesp
 Veldverkenning Spanderswoud te Hilversum
 Ondersteuning veldonderzoek raatakkers Hoorneboegse heide te Hilversum:
 Opzet en publicatie via een 'besloten' Facebook groep
 Organisatie en begeleiding van een kindergraafactiviteit bij Natuurmonumenten te 's-Graveland
 Opzet en publicatie van onze digitale uitgaven via Academia.com
 Veldverkenning te Almere i.s.m. afd. Flevoland

Bestuursactiviteiten zijn o.m. 
 opstellen beleidsplan en 2 beleidsplanvergaderingen
 invullen vacature secretariaat
 8 bestuursvergaderingen
 opzet en samenwerking met de omliggende AWN-afdelingen
 inspraakreactie structuurvisie gemeente Hilversum
 communicatie met diverse gemeenten
 hulp bij opzet archeologische waardenkaart gemeente Weesp
 samenwerking met diverse organisatie op het gebied van landschap, natuur en erfgoed om te komen 

tot een gemeenschappelijk onderkomen:
Publicaties:

 Maandelijkse nieuwsbrief (digitaal)
 Twee Naerdincklant Specials (digitaal): metaalvondsten en middeleeuwse veenontginning

Afdeling 14 Vallei en Eemland 

Door omstandigheden is er  geen jaarverslag.

Afdeling 15 West- en Midden-Betuwe en Bommelerwaard

Hans van der Laan

Bestuurlijke zaken, communicatie en publiciteit

Jaarvergadering 2012 
De jaarvergadering werd dit jaar op zaterdag 28 april gehouden en vond plaats in Wijk bij Duurstede.
Er stond er een stadswandeling op het programma, georganiseerd door de plaatselijke VVV. Dit bleek een 
zeer boeiende rondwandeling waardoor we aan het eind behoorlijk veel informatie hadden opgedaan over de 
geschiedenis van dit prachtige stadje. Na de lunch was voor de ledenvergadering. Wijk bij Duurstede of 
Dorestad, zoals het toen heette, was een van de belangrijkste handelscentra van Europa. In Museum Dorestad 
wordt de geschiedenis van de fameuze handelsplaats Dorestad getoond aan de hand van voorwerpen die in 
Wijk bij Duurstede zijn gevonden tijdens de meest grootschalige opgravingen die Nederland heeft gekend. 
Het werd een boeiende afsluiting van deze zeer geslaagde dag.

Contacten met de Regio-archeoloog Huib Jan van Oort
Deze zijn verder aangehaald met als gezamenlijk doel de aanstelling van contactpersonen. Deze zullen de 



belangen behartigen van hun gemeente(s), zodat wij als afdeling beter zicht hebben op wat er binnen onze 
afdelingsgrenzen gebeurd. Tevens heeft de Regio-archeoloog de beschikking over een aanspreekpunt die 
voor hem informatie kan verzamelen.

Lezing mantelspelden door Stijn Heeren
Archeoloog Stijn Heeren heeft in januari in het Bezoekerscentrum te Heerewaarden een lezing gehouden 
over mantelspelden die door de eeuwen heen gedragen zijn. Er was een kleine tentoonstelling met diverse 
typen spelden die in het rivierengebied gevonden waren. Ook was het mogelijk zelf fibulae mee te nemen en 
te laten determineren. Hier werd grondig gebruik van gemaakt, velen hadden een doosje of zakje met inhoud 
om te laten determineren.
De regionale pers was ingeschakeld om vooraf veel publiciteit aan de lezing te geven. Het Brabants dagblad 
en de Gelderlander hadden zelf een artikel geschreven over het gebruik van fibulae met een verwijzing naar 
de lezing. De opkomst was prima, tussen de 75 en 100 luisteraars.

Cultuurhistorische Waardenkaart van de gemeente Maasdriel 
In 2012 is er met medewerking van de AWN meegewerkt aan de Archeologische Waardenkaart Maasdriel.

Inrichten vitrines Bezoekerscentrum 80 jarige oorlog
Het bezoekerscentrum De Grote Rivieren heeft een tentoonstelling over de 80-jarige oorlog met allerlei 
activiteiten georganiseerd. De AWN heeft een tweetal vitrines ingericht met archeologische vondsten uit deze 
periode.



Jubileum van de Historische Kring West Betuwe
Tijdens de jubileumdag van de Historische Kring West Betuwe heeft een van onze leden namens de AWN 
een stand beheerd.

Inrichten vitrine Stadskantoor Zaltbommel
De gemeente Zaltbommel heeft de AWN gevraagd de vitrine in het publieke gedeelte van het gemeentehuis 
te vullen met archeologisch materiaal uit de gemeente. De AWN heeft positief gereageerd en met de leden de 
vitrines gevuld met voornamelijk materiaal uit privé collecties. Per dorpskern zijn objecten opgesteld.

Regionaal Archief Rivierenland (Tiel)
Voor de opening van het nieuwe gebouw en locatie van het regionaal archief is een informatie markt met 
diverse stands gehouden. De AWN heeft met een stand deel genomen waar de bezoekers informatie over 
archeologie konden krijgen. De nieuwe folder van de AWN werd graag meegenomen. Voor de stand was een 
vitrine ingericht met archeologisch materiaal. Er waren ook andere archeologische clubs aanwezig zoals 
Historische Kring Kesteren en BATO (Tiel). Er is volop informatie gevraagd door bezoekers maar ook tussen 
de archeologische clubs onderling.

Bezoek BATO (Beoefenaren Archeologische in Tiel en Omgeving)
Enige jaren geleden bestond er een koele relatie tussen de AWN en BATO maar door nieuwe kennismaking 
op het Regionaal Archief rivierenland is er een nieuwe band ontstaan. Dit heeft geresulteerd in bezoek aan de 
locatie van BATO in Tiel. De rondleiding was zeer interessant. Voor de toekomst is samenwerking door 
elkaar te ondersteunen en te informeren de sleutelwoorden.

Artikel “Keltische munten in de Bommelerwaard”
In het blad “Tussen de Voorne en Loevestein” dat wordt uit gegeven door de Historische Kring 
Bommelerwaard heeft een AWN-lid (Gerard Terpstra) een artikel geschreven over “Keltische munten in de 
Bommelerwaard”. Hij heeft een inventarisatie gemaakt van de gevonden munten en op kaart weer gegeven. 
Het artikel gaat beschrijft de Keltische cultuur en wat hier van terug te vinden is in de Bommelerwaard.

Delwijnen, luchtfotografie/video
Met behulp van de model vliegclub is een 
experiment uitgevoerd door opnamen te maken 
van een perceel waar sporen van een Romeinse 
nederzetting zijn gevonden. Onderaan een 
modelvliegtuig is een camera opgehangen. Er is 
diverse keren van verschillende hoogte over de 
bewuste akker gevlogen. De opnamen zijn gelukt 
alleen zijn er geen sporen of verkleuringen 
waarneembaar. Ook waren de opnamen erg 
beweeglijk wat niet bevorderlijk was voor het 
herkennen van sporen.  Er zou een vervolg 
experiment  op moeten komen met een helikopter 
met en fototoestel.



Afdeling 16 Nijmegen en Omstreken e.o.

Leo ten Hag

Lezingen, presentaties
De eerste, goed bezochte lezing van 2012 vond plaats in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis en werd 
verzorgd door Femke de Roode, senior archeoloog van het Bureau Archeologie en Monumenten Nijmegen, 
en Constance van der Linde, fysisch antropoloog. Het onderwerp van de lezing was het vroeg-Merovingische 
grafveld (475 – 600 na Christus) dat in 2011 werd ontdekt in Lentseveld. 
De tweede lezing van het afgelopen jaar werd gehouden na afloop van de Afdelingsledenvergadering op 20 
maart en had voor de AWN een ietwat ongebruikelijk onderwerp: “De baksteenfabricage in de gemeente 
Ubbergen en omgeving”. Spreker was Hylke Roodenburg (Regionaal Archief Nijmegen) en hij besteedde 
aandacht aan het ontstaan en de ontwikkeling van de baksteenfabricage vanaf de Romeinse tijd (Holdeurn) 
tot aan de neergang van deze industrie in de twintigste eeuw. Wat resteert er tegenwoordig nog aan 
steenfabrieken, arbeidershuisjes, e.d.?  en welke plannen tot behoud zijn er? waren vragen die in deze lezing 
eveneens werden beantwoord.
In mei werd onze afdeling wederom gastvrij ontvangen in het Huis van de Nijmeegse geschiedenis. Bij deze 
gelegenheid werd door Ruurd Kok (RAAP Archeologisch Adviesbureau) een lezing werd gegeven over de 
archeologie van de Tweede Wereldoorlog. Sinds enkele jaren is het ondergronds oorlogserfgoed onderwerp 
van archeologisch onderzoek. Gerichte opgravingen naar resten uit de oorlog blijkt gegevens op te leveren 
die nog niet bekend waren uit historische bronnen. Ruurd Kok besteedde in zijn lezing aandacht aan de 
sporen uit de Tweede Wereldoorlog die in Nijmegen en omgeving kunnen worden verwacht en ook aan de 
bijdrage die amateurarcheologen  kunnen leveren aan deze nog jonge tak van archeologisch onderzoek. 
De laatste lezing van 2012 werd gehouden op 13 november en had weer een voor de AWN ongebruikelijk 
onderwerp: “Archeologie en gemeentelijk beleid”. Tonnie van de Rijdt (voorzitter van het landelijk bestuur 
van de AWN) leidde de aanwezigen met behulp van een power point presentatie door de vaak ingewikkelde 
materie van gemeentelijke bestemmingsplannen, inspraakprocedures, archeologische beleidsplannen en wat 
de AWN kan doen om de archeologische belangen te behartigen. 
De jaarlijkse Schervenavond werd dit jaar gehouden op 25 september. Verschillende interessante vondsten 
kwamen voorbij en werden door de aanwezige deskundigen aan een oordeel onderworpen. De avond bood 
tevens gelegenheid aan een aantal AWN-leden om een presentatie te houden, o.a. over een wandeling langs 
Hadrian’s Wall, een bezoek aan het Duitse Pohl waar een reconstructie van een Romeins castra is te zien en 
over de opgraving van een bastion in Lent.

Activiteiten van het bestuur
In 2012 vergaderde het bestuur op 11 januari, 7 maart, 25 april, 27 juni, 29 augustus en 24 oktober. Een 
belangrijke activiteit van 2011, te weten het leggen en onderhouden van contacten met in ons werkgebied 
actieve archeologische werkgroepen, heemkundekringen, e.d. werd dit jaar voortgezet. Behalve het 
verkrijgen van een overzicht van deze groepen probeerde het bestuur ook te komen tot het opzetten van een 
netwerk van contactpersonen ten behoeve van belangenbehartiging (zie verder hierover het artikel van 
Willem Meulman elders in dit Jaarverslag). 
Het bestuur heeft het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan het 45-jarig jubileum van onze afdeling in 
2013. Een voorstel van John Jansen en Aad Hendriks om ten behoeve van onze leden een boekje samen te 
stellen waarin AWN-leden hun mooiste, interessantste, opmerkelijkste vondst kunnen presenteren werd door 
het bestuur van harte ondersteund. Veel leden hebben inmiddels enthousiast hun medewerking aan de 
totstandkoming van de publicatie toegezegd. Een financiële toezegging van het landelijk bestuur om dit 
boekwerk mogelijk te maken is reeds toegezegd. Het bestuur zoekt nog naar verdere mogelijkheden voor 
sponsoring. De presentatie van het boek zal in oktober 2013 plaats vinden in Museum Kasteel Wijchen; deze 
presentatie is tevens de start van een tentoonstelling, gebaseerd op alle aangedragen vondsten. 
Op 20 maart vond de Afdelingsledenvergadering plaats. Zoals sedert een aantal jaren gebruikelijk werd 
tijdens deze vergadering de Wim Tuijnfibula uitgereikt. Dit door Anneke van Bergen ontworpen kleinood is 
bestemd voor leden die zich voor onze afdeling  en voor de archeologie in ons werkgebied bijzonder 
verdienstelijk hebben gemaakt. De eer viel deze keer te beurt aan Ben Teubner. Ben werd door de voorzitter 
omschreven als een archeologische duizendpoot: “een verwoed archeologisch reiziger, bibliothecaris van de 



afdeling, schervenverwerker, penningmeester van de Stichting Stadsarcheologie Nijmegen, conservator van 
Museum Kasteel Wijchen en motor van de wekelijkse inloopavonden van de AWN”.
De landelijke Afgevaardigdendag zaterdag 3 november in het gebouw van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed in Amersfoort werd bijgewoond door Marijke Pennings en Miriam de Groot. Een belangrijk 
agendapunt was het opzetten van een regionaal netwerk ten behoeve van belangenbehartiging.
De vergaderingen van het Cultureel Platform Rijk van Nijmegen (CPRN) werden namens het bestuur 
bijgewoond door Leo ten Hag, en , als belangstellende en toehoorder, door Willem Meulman (lid van onze 
afdeling en van de Landelijke Werkgroep Belangenbehartiging).

Opgraven en schoonmaken van muurwerk van de opgegraven boerderijfundering in Lent. Foto: Afd. 16 Nijmegen e.o.



Ondersteuning bij opgravingen, etc.
In juni 2012 was de AWN met een stand aanwezig op het tweejaarlijkse Romeinenfestival op de Kopse Hof 
in Nijmegen. Verschillende leden van onze afdeling hebben geassisteerd bij een tweetal opgravingen, beiden 
in de Waalsprong. Bij het eerste project (NLA16) bestonden de werkzaamheden uit het schoonmaken van 
muurwerk van de opgegraven boerderijfundering in Lent. Het tweede project was de dijkteruglegging bij de 
Griftdijk in Lent. AWN’ers assisteerden hier bij het opgraven en bij het wassen van het vondstmateriaal. 
Beide projecten vonden plaats onder auspiciën van het Bureau Archeologie en Monumenten Nijmegen. 

Informatieverstrekking aan derden
BAAC BV uit ’s-Hertogenbosch benaderde onze afdeling voor informatie over mogelijke archeologische 
vondsten op de locatie Elsenpas 3 in de gemeente Beuningen en voor de Blauwstraat 4 in de gemeente St. 
Anthonis. Archeologisch onderzoeks- en adviesbureau De Steekproef (Utrecht) heeft een 
proefsleuvenonderzoek verricht in Cuijk, ter hoogte van de geplande nieuwbouwwijk ‘Cuijkse Cantheelen, 
en wilde van ons weten of hier ooit archeologische vondsten waren gedaan. De Steekproef bood de AWN 
overigens de gelegenheid aan dit onderzoek deel te nemen. Econsultancy uit Doetinchem vroeg ons om 
informatie over een locatie aan de Hogenhofstraat te Maasbommel. Archeodienst (Zevenaar) heeft van ons 
een kopie van een artikel over IJzertijdvondsten in Homoet ontvangen (artikel uit Jaarverslag 1974). Tevens 
vroeg Archeodienst om informatie over een locatie in Schaijk (gemeente Landerd) en over de weg 
Vorstendom naast het Mariaplein in Cuijk. ArcheoPro ten slotte benaderde ons over de Molenstraat in 
Appeltern.

Cursus
Op 1 oktober 2012 begon de jaarlijkse ‘Basiscursus voor de vrijwilliger in de archeologie’. De inschrijving 
voor deze cursus, bedoeld voor hen die nog weinig ervaring hebben met archeologisch veldwerk, stond open 
voor leden uit de AWN afdelingen 15 (Betuwe en Bommelerwaard), 16 (Nijmegen e.o.), 17 (Zuid-Veluwe en 
Oost-Gelderland en 18 (Zuid-Salland, IJsselstreek en Oost-Veluwezoom). In totaal schreven zich 12 
deelnemers in voor deze cursus, waarvan 6 uit de afdeling Nijmegen.

Afdeling 17 Zuid Veluwe en Oost Gelderland

Ben Clabbers

In kader van kennisoverdracht en educatie geeft de afdeling zo veel mogelijk presentaties op scholen uit het 
basis-, voortgezet- en Hoger Beroepsonderwijs. Ook kennisoverdracht naar de eigen leden geniet prioriteit. 
Er wordt door de leden meegewerkt aan opgravingen en archeologisch onderzoek. Goede afspraken met 
gemeentelijke en regionale archeologische diensten en commerciële bedrijven is noodzaak.
Er zijn probleem om voor continuïteit te zorgen in veldwerkactiviteiten. Oorzaak is dat er te  weinig 
veldwerkleiders zijn en het nog niet van de grond komen van een cursus daarvoor. 
Het lukt nog steeds de educatie taak te realiseren, o.a. door goede afspraken met de scholen en andere AWN-
afdelingen.



Samenwerking met andere organisaties
Een bijzondere vorm van samenwerking binnen de AWN afd.17 is het 
zogeheten AROLA – (Archeologisch Regionaal Overleg Liemers en 
Achterhoek) in de Liemers en Achterhoek. 
Dat is een overleg tussen historische verenigingen en heemkundekringen om 
te komen tot een gemeenschappelijke belangenbehartiging van de 
archeologie in dat deel van Gelderland.
Er zijn verschillende AROLA bijeenkomsten geweest. Hierin werd vooral 
verkend wat de belangrijkste speerpunten voor het platform zullen zijn. De 
stand van zaken is op dit moment dat het belang vooral ligt bij de “echte” 
archeologie; dus bij alles wat met opgraven te maken heeft en minder met het 
erfgoed beleid.  Voorts is er  veel informatie aangeleverd  voor 
bureauonderzoek voor bedrijven / gem. diensten.

Educatie
De afdeling werkt samen met het HBO, opleiding voor met name 
Pabostudenten.  De afdeling begeleid hen in hun maandenlange stageperioden.  
Zij ontwerpen lessen en lespakketten voor leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs. 
Met andere lokale/regionale erfgoedorganisaties en instellingen in Arnhem e.o. wordt samengewerkt zoals 
met de ‘Historisch Herberg’. Deze activiteit wordt  4 -5 keer per jaar georganiseerd en  trekt veel publiek, 
ongeveer 100-150 personen per keer. 

Honderden leerlingen kregen erfgoededucatie en archeologie gedurende het jaar.  Een speciale groep 
leerlingen werd gevormd door  de Maatschappelijke stage.  Bij de AWN  17 waren er het afgelopen jaar 
 verschillende mogelijkheden om deze vorm van stage te volgen. Een aantal AWN’ers en stagiaires van 
Hogeschool Saxion heeft meegewerkt aan de ‘Limesreis’ en ’Romeinenfestival’ in Nijmegen
De afd. had in 2012 veel archeologische voorwerpen tentoongesteld in een 4 tal exposities, deze exposities 
zijn “permanent “ te noemen. Deze hebben zo’n 14.000 bezoekers getrokken. 

Afdeling 18  Zuid-Salland - IJsselstreek- Oost-Veluwezoom

Aly Dijkstra

1. Visie en beleid afdeling 
De afdeling werk aan het versterken en verduidelijken van de positie van de lokale “veldwerkleiders” Het 
moeten leden zijn die lokaal initiatieven nemen voor het vormen van werkgroepen, het bevorderen van het 
draagvlak voor de archeologie in de ruimste zijn (beïnvloeding politiek en beleid, publieksvoorlichting enz.).

Samenwerking met andere organisaties 
De afdeling werkt samen met de drie gemeentelijke archeologische diensten, met de regio-archeologen, 
historische verenigingen, heemkundekringen, plaatselijke en regionale erfgoedorganisaties en 
opleidingsinstituten (Saxion-opleiding Archeologie).
Met de Stichting Oud Deventer (SOD) wordt samengewerkt in de Werkgroep Bouwhistorie Deventer. Een 
lid van het afdelingsbestuur van de AWN is bestuurslid van de SOD.



Belangenbehartiger van het bodemarchief 
Goede contacten zijn er met de gemeenten Deventer, Apeldoorn, Lochem, Raalte en Voorst. De ingang naar 
de wethouders en belangrijke ambtenaren is in deze gemeenten gemakkelijk. In Zutphen werken leden op het 
depot van de stadsarcheoloog en lopen de contacten via hem maar zijn de leden redelijk op de hoogte. 
In Deventer is de AWN betrokken bij discussies over het gemeentelijk beleid op het terrein van ruimtelijke 
ordening en cultureel erfgoed.
Samenwerking met andere erfgoedorganisatie zoals historische verenigingen, heemkundekringen e.a. wisselt 
per gemeente.

Lokaal of regionaal Kenniscentrum 
De kennis van onze leden van veelal een beperkt gebied of onderwerp helpt om die kennis mee te nemen, bv. 
in de voorbereiding van werkzaamheden voor nieuwe projecten. Ook informatie uit vroegere opgravingen 
door leden is daarbij behulpzaam.
De afdeling werkt al jaren in het veld mee aan projecten van de gemeentelijke diensten van Apeldoorn, 
Deventer en Zutphen. Daarnaast worden er in de andere 5 gemeenten in de afdeling zeer regelmatig leden 
ingeschakeld door commerciële bedrijven (Syntegra, ADC, ARC) en door Staatsbosbeheer, Gelders 
Landschap en de Archeologische Monumentenwacht.

In de gemeenten Apeldoorn, Deventer en Zutphen doen leden mee aan het verwerken van vondstmateriaal. 
Dat gebeurt in de depots van die diensten. In een aantal gevallen krijgen gespecialiseerde leden het verzoek 
om een (bijna) professionele bijdrage aan een onderzoek te leveren. Ook worden op verzoek van het 
Oversticht vondsten uit het provinciaal depot Overijssel gesorteerd en gedetermineerd.

Zelfstandig  uitgevoerd onderzoek
In Apeldoorn heeft de werkgroep op verzoek van Staatsbosbeheer onderzoek gedaan bij radio Kootwijk; daar 
werden veel houtskoolmeilers gevonden. Ook een onderzoek voor Natuurmonumenten in het 
Beekbergerwoud leverde sporen van houtskoolproductie op, en een Fels-Ovalbeil. In het Kroondomein 
werden de restanten aangetroffen van een 19e-eeuwse paardenrenbaan.
De werkgroep Lochem heeft het rapport van een onderzoek uit 2011 aan de Asselerweg aangeboden aan de 
wethouder. De resten van een 18e-eeuws sluisje in de Berkel zijn gemeten, ingetekend en veilig gesteld. De 
geschiedenis van een terrein Spaanse Schans is onderzocht en in een artikel gepubliceerd. De werkgroep is 
intensief betrokken bij de samenstelling van de Archeologische Waarden- en Verwachtingenkaart. Verder zijn 
er enkele excursies gemaakt.
De werkgroep in Raalte heeft een aantal terreinen onderzocht die bouwrijp werden gemaakt. Daarbij zijn 
geen archeologische vondsten of sporen aangetroffen. Met de gemeente zijn afspraken gemaakt over melding 
van graafwerkzaamheden. Ook is er een tentoonstelling georganiseerd in Heino.

 Ambassadeur voor de archeologie 
 1 lid heeft deelgenomen aan de basiscursus.
 Er zijn lezingen gehouden over onderwerpen als De vorstelijke palts van Zutphen, stadsarcheologie 

in Arnhem, project Asselerweg en Achter het Holthuis in Twello. 30 tot 100.
 De leden en relaties van de afdeling hebben 7 nieuwsbrieven ontvangen. De leden kregen ruim 50 

berichten doorgestuurd over archeologische onderwerpen.
 Persberichten in de lokale en regionale pers met aankondigingen van lezingen en presentaties.
 Artikelen in de pers over opgravingsresultaten in Lochem en Apeldoorn.

Educatie / publieksactiviteiten voor een bredere doelgroep 
 Op het Etty Hillesumcollege in Deventer en het Staring College in Lochem zijn lessen gegeven door 

de AWN en studenten van de opleiding aan de Saxion-hogeschool. Daarmee zijn ongeveer 300 
leerlingen bereikt.

 In tijdschriften van historische verenigingen zijn 2 artikelen gepubliceerd. 
 Er zijn 4 presentaties gegeven voor verschillende doelgroepen.

Afdeling 19 Twente



Kees de Rooij

Bestuurlijk
Wim Telleman is na een zware operatie nog niet als secretaris begonnen zodat het secretariaat waardoor dit 
nog steeds niet optimaal  functioneert.

De organisatorische structuur van de afdeling is enigszins veranderd. De ACO, de archeologische club 
Oldenzaal blijft de grootste werkgroep en bestaat zowel uit AWN-leden als uit ACO-leden.
Daarnaast is er  de groep Vriezenveen (west Twente). Met de historische kring Haaksbergen is via Ab 
Radstake een zeer goede samenwerking. Evenals met de historische kring Hellendoorn-Nijverdal.

Lezingen en publieksvoorlichting
Op 13 februari was er een lezing door Gert Gesink over de metaaldetector en de daarmee gedane vondsten, 
die door een vijftiental personen werd bezocht
Op 26 maart vond de jaarvergadering in Borne plaats met  na het formele gedeelte een lezing van Lisette 
Kootker over het  isotopen onderzoek aan de skeletten van de opgraving in Oldenzaal.
Meer dan 20 leden bezochten de jaarvergadering.

Samenwerking en archeologie in de praktijk
In overleg met de historische kring Hellendoorn-Nijverdal (HKHN) werd een brief opgesteld aan de 
burgemeester en wethouders van de Gemeente Hellendoorn om  over te gaan tot het alsnog opstellen van een 
cultuurhistorische en archeologische waardenkaart.  In Twente heeft alleen Losser en Hellendoorn niet zo’n 
kaart.
 Bij een opgraving op het Kotmanpark in Enschede waaraan ook een AWN lid heeft meegewerkt werden op 
een open dag 250 bezoekers geteld.
Het contact tussen vrijwilligers en de regioarcheoloog verliep aanvankelijk wat stroef maar is vooral aan het 
eind van het jaar sterk verbeterd. Dit heeft te maken met de sterk gewijzigde taak van de beroepsarcheoloog 
ten opzichte van vroeger waardoor de verwachting van de vrijwilligers wellicht te hoog was. Informatie over 
en weer is daarbij essentieel.
Door een select groepje onder leiding van Dick Schlüter werd in mei en juni een akker in Mander afgezocht 
naar middenpaleolithische artefacten. Het resultaat werd beoordeeld door Dick Stapert en Marcel Niekus. 21 
voorwerpen werden als middenpaleolithisch erkend, waaronder een fragment van een vuistbijl, een schaaf, 3 
discues, 2 kernstukken en 14 afslagen.  Daarnaast 20 stuks die als incerto werden betiteld (onzeker als 
artefact). Verder een fraaie steelspits (Ahrensburg) en vele neolithische artefacten zoals schrabbers en 
afslagen.
Op een stuk  recent afgeplagde heide in Vasse werd op een fraaie zomeravond het  terrein afgezocht, dat 
mede-eigendom is van een van onze leden. Hierbij werd een neolithisch aardewerkfragment en 
vuursteenfragmenten gevonden, waaronder een onafgemaakte pijlspits, enkele schrabbers en afslagen.



Lid van Afd. 19 aan het werk met het intekenen van de opgravingssporen

In Arnhem is door een aantal leden meegeholpen bij het zeven van big bags omdat onze afdeling eerder 
geholpen had bij het zeven van materiaal uit Harderwijk en dus deskundig was.
In november werd spoedbijstand verleend bij werkzaamheden aan de Bovenregge te Goor toen men bij het 
graafwerk voor de hermeandering op paalresten stuitte. Abusievelijk was men vergeten archeologische 
begeleiding aan te vragen. Het werk werd enige dagen stilgelegd en na een met spoed opgesteld programma 
van eisen, via onze regioarcheoloog Hans Oude Rengerink ingediend, werd het werk onder begeleiding van 
het Baac daarna voortgezet en werden de gevonden paalresten opgemeten en ingetekend.
De groep Vriezenveen is nog steeds bezig met het inventariseren van dozen met inhoud van opgravingen van 
vele jaren geleden zodat deze daarna aan het depot in Deventer kunnen worden aangeboden.
De ACO heeft meegeholpen bij de opgraving in Oldenzaal door zand te zeven en bij het verwijderen van de 
drie bovenste ringen van een waterput. Verder werden twee ijzertijdnederzettingen  ontdekt bij Gammelke en 
werden daar in de buurt in een boscomplex mogelijk vier grafheuvels ontdekt waarvan er tenminste een via 
booronderzoek bevestigd werd.

Afdeling 20 IJsseldelta-Vechtstreek

Fre Spijk

Werkgroepen: 
AWN afd. 20 onderhoudt  contacten met verschillende werkgroepen in  Meppel, Staphorst, Vollenhove, 
Gramsbergen, Zuidwolde en Steenwijk. Meppel en Staphorst hebben een eigen website waarop de archeo-
activiteiten zijn te volgen. Het grootste deel van het jaar is een aantal  AWN-leden van de werkgroep 
SWARS op de maandagavonden in De Veldschuur, (de thuisbasis van de AWN afd. 20 en de werkgroep 
SWARS)  bezig geweest met het verwerken  van vondstmateriaal afkomstig van professionele bedrijven.  
Dat dit enig “contant geld” oplevert is mooi meegenomen . Sinds enige tijd heeft de werkgroep een vaste 
archeologisch tekenaar die bijzondere (aardewerk)vondsten volgens de regels tekent. Ook worden alle 
voorwerpen door een gespecialiseerd fotograaf vastgelegd voor het archief.  We zijn begonnen met het 
inventariseren van het niet verwerkte AWN-vondstmateriaal dat van diverse afd. 20 - locaties  afkomstig is.  
Destijds opgeslagen in het onderkomen van de AWN   in Hoonhorst . 



Het sorteer- en uitzoekwerk  gebeurt onder toezicht van  de stadsarcheoloog van Arnhem  drs. K. van den 
Berghe en  zijn collega drs. Jos van Dalfsen. Nadat we het  m.b.t. het AWN - vondstmateriaal de bekende 
serie behandelingen ( van tellen , wegen en fotograferen  tot invoeren in een computerprogramma) hebben 
uitgevoerd gaat dit  “historisch materiaal” in overleg  met Marijke Nieuwenhuis , de regio archeologe,   naar 
het depot in Deventer.

Activiteiten
AWN afd. 20  IJsseldelta - Vechtstreek  en Stichting werkgroep archeologie regio Staphorst  (SWARS)  
verzorgden ook in 2012  erfgoededucatielessen in De Veldschuur , het informatiecentrum voor natuur en 
historie te Rouveen. AWN afd. 20 is in samenwerking met werkgroep archeologie” SWARS”  al enige jaren 
bezig met het aanbieden van historische  en archeologische informatie   voor basisscholen  in de regio. In het 
afgelopen jaar wisten meer dan 1000  basisschoolleerlingen de weg naar de Veldschuur te vinden.  De 
buitenlessen ( veldverkenning, zeefwerk e.d.) worden ondersteund door een aantal vrijwilligers van de 
Veldschuurorganisatie. ( de Stichting “Vrienden van De Oldematen”)

Veldverkenningen: 
De AWN-werkgroepleden van SWARS hebben   in 2012  enkele veldverkenningen uitgevoerd  tijdens de 
baggerwerkzaamheden in het gebied waar ooit de eerste bewoning van Staphorst/Rouveen was gelegen. 
Helaas was het terrein ( moerasgebied) te gevaarlijk om de verkenningen optimaal  uit te kunnen voeren. 
( met RCE-toestemming)
Restauratie van een historische visvijver in IJhorst is thans afgerond en het archeologisch rapport is 
beschikbaar  en  te vinden  op de website van SWARS ( www.archeologiestaphorst.nl) Ook dit project werd  
eveneens met toestemming van de RCE uitgevoerd. 

Toevalvondst  Staphorster sieraden in het Staphorster buitengebied door  AWN/SWARS-leden in 
Rouveen.  
Bij een oppervlakteverkenning die de AWN –leden van de 
werkgroep SWARS  uitvoerden - na een melding dat op een perceel in het 
buitengebied van  de gemeente Staphorst scherven waren 
aangetroffen   - stuitten we onverwacht op een bijzondere vondst. 
Aangezien we altijd bij een oppervlakteonderzoek gebruik maken van 
een detector ( in dit geval gehanteerd door Fred Boers)  is de kans op 
metaalvondsten groot en leverde het detectorwerk iets zeer 
bijzonders op: een voorraad Staphorster  sieraden :  datering: eind 18e 
eeuw  tot eind 19e eeuw

http://www.archeologiestaphorst.nl/


Afdeling 21 Flevoland 

Jan Boes

Het jaar 2012 was weer een jaar met vele activiteiten voor AWN afdeling Flevoland. Onderstaand overzicht 
geeft inzicht in de activiteiten die de afdeling heeft ontplooid.
Het hele jaar door zijn op de vrijdagen door AWN leden werkzaamheden gedaan in onze werkruimte in het 
Provinciaal Archeologisch depot in museum Nieuw Land in Lelystad.
Aan de veldverkenningen  wordt meestal door een aardig aantal leden deelgenomen en dit jaar werd zelfs de 
landelijke pers gehaald door het vinden van een nieuwe steentijd of bronstijd vindplaats.
Voor de jaarlijkse veldcursus deden we ook dit jaar weer mee aan een opgraving van de  International Field 
School for Maritime Archaeology Flevoland (IFMAF). De opgraving duurde zes weken (exclusief voor- en 
na-werkzaamheden) en gemiddeld konden zo’n drie AWN’ers per dag deelnemen.
Speciaal voor dit soort opgravingen (veldcursus)  heeft de afdeling twee partytenten aangeschaft van vier bij 
drie meter die gekoppeld kunnen worden tot een tent van acht bij drie meter. Met stormbanden erbij moet 
deze tent een windkracht zeven kunnen doorstaan, wat heel belangrijk is in Flevoland!
Via de website van de afdeling  zijn wordt de afdeling regelmatig benaderd voor uiteenlopende vragen.
Zelfs de Koninklijke Bibliotheek vond onze website belangrijk genoeg om hiervan een kopie in hun archief 
te bewaren! 
Ook de afdeling heeft te maken met tegenslagen, maar door de schouders er onder te zetten weet men die 
ook te overwinnen.
Het resultaat is zeer positief. De afdeling  wordt steeds meer betrokken bij allerlei zaken zoals Erfgoednota’s 
voor de Gemeente Noordoostpolder en de Provincie Flevoland, werkzaamheden van Staatsbosbeheer, bouw 
Steentijdboerderij Zeewolde enzovoort.
Ook de Gemeente Almere wil de banden met de afdeling aanhalen en komend voorjaar is door de gemeente 
een opgraving gepland waarbij één opgravingsput speciaal gereserveerd wordt voor onze afdeling.
De samenwerking met museum Nieuw Land in Lelystad en het RCE in Lelystad wordt steeds verder 
uitgebouwd en alle partijen zijn hier zeer positief over. Dit is zelfs te merken aan de leden, waarvan er steeds 
meer aan de ze activiteiten gaan deelnemen!

Bestuursvergadering 
(BV)

Contactformulier

20-jan-12 BV 19-jan-12 markeringen Ongeland
25-mei-12 BV 12-mrt-12 bruggen in Flevoland?
17-aug-12 BV 28-mrt-12 Kunstkring excursie
12-okt-12 BV 13-jun-12 aanvraag dvd
14-dec-12 BV 22-jun-12 vraag kaak

27-aug-12 dichter
31-aug-12 interesse AWN
15-sep-12 nieuw lid
18-okt-12 vliegtuigwrakken
15-nov-12 Koninklijke bibliotheek



Uitnodigingen bezocht Activiteit
25-jan-12 Theo ten Anscher 7-jan-12 veldverkenning
03-feb-12 Swifterbantschuur 14-jan-12 Nieuwjaarsborrel
17-feb-12 Evaluatie IFMAF 4-feb-12 Steentijddag
28-feb-12 Erfgoednota NOP 22-feb-12 veldverkenning
13-mrt-12 gesprek SBB 25-feb-12 veldverkenning
16-mrt-12 Abigail (PA) 10-mrt-12 veldverkenning
24-mrt-12 Schokland 9-apr-12 SBB Kuinre
18-apr-12 afscheid Heleen Visscher 15-apr-12 Schokland
02-mei-12 N23 opening 11-mei-12 RCE introductiedag
06-jun-12 2e Koggedag 26-mei-12 ALV
15-jun-13 Archeoroute 4-jun-12 start veldcursus - 6 weken
13-aug-12 Inspiratiebijeenkomst NLE 16-jul-12 tent opruimen
27-sep-12 Maatschappelijke stage 18-aug-12 Zeewolde
28-sep-12 Almere gesprek Wouter 25-aug-12 Zeewolde
02-okt-12 NOP Erfgoednota 26-aug-12 Almere arch. Dag
03-okt-12 Urk spreekuur 30-aug-12 Kuinre Schansveld
26-okt-12 Schokland voeten in aarde 20-okt-12 veldverkenning
27-okt-12 Zeewolde 3-nov-12 veldverkenning
03-nov-12 Afgevaardigdendag 24-nov-12 Botten determineren
07-dec-12 Vriendendag NLE 1-dec-12 veldverkenning
14-dec-12 Erfgoed NLE 15-dec-12 Urk

Afdeling 23 Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland 

Winnie van Vegchel

Visie en beleid 
Het afdelingsbeleid heeft een tweeledig doel: archeologie bevorderen (vergroten publiek bewustzijn en 
invloed uitoefenen bij overheden) en archeologie toegankelijk maken voor een breed publiek. Voor de 
periode 2011-2015 zijn deze doelen vertaald in vier rollen:

 De missionaris (educatie en publieksvoorlichting)
 De goede herder en de trouwe waakhond (belangenbehartiging) 
 De animator (deskundigheidsbevordering, excursies, Archeoloop) 
 De spin in het web (samenwerken)

In 2012 is AVKP een eigen rechtspersoon geworden volgens de landelijke statuten, in de vorm van een 
vereniging.  AVKP-actueel is in 2012 vijf keer verschenen en wordt als pdf verstuurd. Enkele leden 
ontvangen nog een papieren versie. Berichten die niet kunnen wachten op de volgende editie worden per 
nieuwsflits verstuurd. Een kort digitaal bericht over een actueel thema.
In 2012 is er 40 keer een nieuwsflits verstuurd. De inhoud was heel divers, over excursies, herinneringen, 
symposia, en ander nieuws door ons ontvangen.
Dat AVKP kan floreren danken we naast onze leden en andere geïnteresseerden ook aan het enthousiasme, de 
betrokkenheid, expertise, gastvrijheid en goede samenwerking met de Afdeling Archeologie van de gemeente 
Eindhoven en Helmond. 



Een klein groepje leden van Afd. 23 werkt regelmatig mee aan opgravingen van de gemeentelijke dienst in Eindhoven en 
Helmond

Archeologisch onderzoek 
Zowel bij onszelf als bij heemkundekringen komen regelmatig vragen binnen van bedrijven voor informatie 
bij bureauonderzoek (driemaal als afdeling). Veel vragen gaan rechtstreeks naar heemkundekringen en 
worden door hen beantwoord. We worden door een aantal bedrijven en door de regioarcheoloog goed 
geïnformeerd over gepland onderzoek. Een klein groepje leden werkt regelmatig mee aan opgravingen van 
de gemeentelijke dienst in Eindhoven en Helmond (4 maal) of bedrijven (3 maal). 
Bij een van die opgravingen, een Romeinse nederzetting, was onverwacht veel hulp nodig en daar zijn toen 
ruim 20 vrijwilligers actief geweest. Door archeologische werkgroepen van heemkundekringen is ook 
verschillende malen assistentie verleend bij veldwerk (Asten/Someren 5 maal, Uden 3 maal en Veghel 2 
maal). Bij het beekherstel project van de Astense Aa is zelfs een groot deel van de begeleiding door 
vrijwilligers uitgevoerd. Meerdere werkgroepen hebben veldverkenningen gedaan.  We hebben als AVKP 
zelf eenmaal een waarneming uitgevoerd bij de sloop van een pand. Drie archeologische werkgroepen 
melden eigen waarnemingen. Door een werkgroep is, nadat een opgraving officieel was afgesloten, met 
steun van het betreffende bedrijf, verder onderzoek gedaan. Op de werkavonden in het Archeologisch 
centrum is wekelijks een groep van 10 tot 20 mensen bezig met het sorteren en analyseren van 
vondstmateriaal uit opgravingen van de gemeentelijke dienst. Ook overdag is daar een groepje vrijwilligers 
mee bezig. Een vijftal leden heeft zich vooral toegelegd op restauratie. Bijzonder zijn de schedelreconstructie 
door een van onze leden en de vele tekeningen die door een ander lid al vele jaren met veel deskundigheid 
worden vervaardigd. Twee werkgroepen melden actief te zijn met het uitwerken van eigen oud 
vondstmateriaal. 

Deskundigheidbevordering voor eigen leden
Er zijn vijf excursies gehouden (Maasdal, Antwerpen, Heerlen, Aardenburg, Valkenswaard). Bezocht worden 
archeologische sites en musea, maar ook bouwhistorie en landschap hebben onze interesse. Aan de excursies 
nemen per keer zo’n 10 tot 15 mensen deel.



Er is zeven maal een lezing georganiseerd voor eigen leden met uiteenlopende onderwerpen zoals recente 
opgravingen waaronder eenmaal onderzoek onder water, de ontwikkeling van boerderijen in Brabant, de 
regionale erfgoedkaarten, de educatieve betekenis van de collectie van het Archeologisch Centrum 
Eindhoven. Bij deze lezingen zijn gemiddeld zo’n 30 leden aanwezig. De Archeoloop is viermaal gehouden 
in verschillende landschappen (Waalre, Maashorst, Son) en eenmaal door de binnenstad van Eindhoven, met 
steeds zo’n 15 wandelaars.

Educatie en publieksvoorlichting
Met een stand waren we aanwezig op het Kempenstreekfestival in Oirschot met o.a. informatie over 
vindplaatsen in de gemeente en uitleg over archeologisch onderzoek. Aan belangstelling geen gebrek.
In Best hebben we de gemeente en heemkundekring ondersteund bij het realiseren van een kleine 
tentoonstelling met vondsten uit een urnenveld, opgegraven in de vorige eeuw, en vondsten uit recent 
proefsleuvenonderzoek en opgravingen. 
In het kader van de maand van de geschiedenis zijn voor een breder publiek lezingen gegeven over 
verschillen tussen armen en rijken ten aanzien van begravingen, de voedselcultuur en de tijd waarin wij nu 
leven. Dat trok zo’n 70 bezoekers.
De folder voor de Maatschappelijk Stage is over de diverse kanalen verspreid en eind 2012 hadden we een 
eerste aanmelding van een Havo-3 leerlinge. 
Voor de Contactdag Archeologische Sectie Noord-Brabants Genootschap hebben enkele leden van de AVKP 
samen met de IVN een fietsroute uitgezet in de omgeving van Vessem/ Hoogeloon. Voorafgaand aan de 
fietstocht was er een lezing over de archeologie van de streek en een over de landschapsgeschiedenis. 

Belangenbehartiging 
Samen met de contactpersonen (veelal uit heemkundekringen) volgen we actief het gemeentelijk beleid. De 
Werkgroep RO adviseert en ondersteunt contactpersonen. Aandachtspunten dit jaar zijn vooral geweest de 
ondergrens voor een onderzoeksplicht bij bodemverstoring en handhaving. Er zijn zowel door ons als 
afdeling als door heemkundekringen verschillende malen zienswijzen ingediend, met wisselend resultaat. De 
twee bezwaren tegen een omgevingsvergunning omdat archeologisch onderzoek niet of niet voldoende 
geregeld was, hadden beide succes. We zijn opnieuw in beroep gegaan bij de Raad van State over de 
verstoringsdiepte in het bestemmingplan Buitengebied van de gemeente Eersel. De heemkundekring Veghel 
heeft eveneens een beroep bij de RvS ingediend tegen de verstoringsdiepte van 50 cm in een van de 
bestemmingsplannen. In beide zaken moet nog uitspraak worden gedaan.

Krachten bundelen: samenwerking met derden
Omdat we in Brabant nog de enige actieve AWN-afdeling zijn zetten we ons in om ook Brabant breed 
archeologie te bevorderen en vrijwilligers te ondersteunen. Heemkundekringen en hun koepel, Brabants 
Heem, zijn voor ons een belangrijke partner zoals hierboven reeds is gebleken. We zijn vertegenwoordigd in 
de besturen van de Monumentenfederatie Noord-Brabant en de Archeologische Sectie van het Noord-
Brabants Genootschap. Samen met deze organisaties en Erfgoed Brabant werken we aan het project Grondig 
Bekeken dat als doel heeft vrijwilligers in de archeologie beter te ondersteunen.
Verder hebben we contact gezocht met ZLTO, de zuidelijke land- en tuinbouworganisatie. Dit met het doel 
uit de ‘strijd’ over verstoringsdiepte in agrarische gebieden te komen door meer kennis en begrip van ieders 
belangen. Daar is positief op gereageerd en voor 2013 staan enkele samen te organiseren educatieve 
activiteiten op het programma. De AVKP heeft zich als deelnemer gemeld voor een in zuidoost Brabant te 
starten Erfgoed Geowiki: een interactieve website met erfgoedinformatie en smartphone publicatie, waardoor 
informatie op locatie is op te roepen.

AWN-werkgroep Archeologie Schijf
Deze werkgroep is aangesloten bij de AVKP. Ze organiseert activiteiten voor kinderen en hun ouders. In 
2012 waren dat twee excursies en twaalf maal een veldonderzoek. Daarbij zijn veel vondsten gedaan, van 
Steentijd tot en met Nieuwe Tijd. Er is mogelijk een grafheuvel ontdekt, de gemeente heeft gelden 
beschikbaar gesteld om dat verder te onderzoeken. Verder heeft de werkgroep een lezing gehouden voor een 
breder publiek, vitrines met vondstmateriaal ingericht bij de heemtuin, een kindvriendelijke fietsroute 
uitgezet en verspreidt zij een eigen nieuwsbrief.  





Ereleden

Naam Benoemd Naam Benoemd 
dhr. H.J. Calkoen (†) 1961 dhr. R. van Beek (†) 1990 
dhr. A.E. van Giffen (†) 1963 dhr. P. Vons (†) 1990 
dhr. A.J. van Bogaert Wauters(†) 1963 dhr. S. Pos (†) 1992 
dhr. E.H.P. Cordfunke  1976 mw. E.T. Verhagen-Pettinga 2001 
dhr. H.J. van Rijn (†) 1976 dhr. P.J.R. Modderman (†) 2001 
dhr. P. Stuurman (†) 1976 dhr. H.H.J. Lubberding 2002 
dhr. H. Brunsting (†)  1987 dhr. P.K.J. van der Voorde (†) 2006 

De Zilveren Legpenning van verdienste (organisaties)

Gemeente ‘s Gravenhage, afd. archeologie 1991 
ROB, afd. Archeologie Onder Water 1993 
Prehistorisch Openluchtmuseum Eindhoven 1996 
Afdeling Zaanstreek/Waterland e.o. 2001
Afdeling Archeologie van de gemeente Eindhoven 2011

De Bronzen Legpenning van verdienste (leden)

Naam Jaar Afdeling
dhr. G. Stam (†) 1993 Nieuwe Maas 
dhr. W.N. Tuijn 1994 Nijmegen en omstreken 
dhr. A.. Wit 1995 Noord-Holland Noord 
mw. T. Boltze-Nieuwenhuis 1996 Z-Veluwe & O-Gelderland 
mw. J.G.M. Stoel 1997 Nijmegen en omstreken 
dhr. C. van Roon 1998 Zaanstreek/Waterland 
dhr. C. Milot 1999 Den Haag en omstreken 
mw. L.C.J. Goldschmitz-Wielinga 2000 Zeeland 
dhr. C. van der Esch 2001 Lek- en Merwestreek 
dhr. A.M. Numan 2002 Kennemerland 
dhr. G. van Alphen 2002 Nijmegen en omstreken 
mw. A.F. Osseweijer-van Bueren 2003 Lek- en Merwestreek 
dhr. R. Houkes 2004 Z-Veluwe & O-Gelderland 
dhr. J. Koeling 2004 Nijmegen en omstreken 
dhr. T. Koorevaar 2005 Lek- en Merwestreek 
dhr. S. Willems 2005 IJsseldelta-Vechtstreek 
dhr. J.G.M. Verhagen 2006 Z-Veluwe & O-Gelderland 
dhr. B.J. ten Kate (†) 2007 Noord-Nederland 
dhr. M.F.M. KooIen 2007 Nijmegen en omstreken
dhr. L. Mulkens 2008 Kempen en Peelland
dhr. E.J. Helderman 2009 Zaanstreek-Waterland e.o.
dhr. C. Windt 2010 Helinium
mw. J. Offermans 2010 Naerdincklant – Arch. Gooi en Vechtstreek
dhr. W. Angenent 2010 Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland
dhr. F. van den Dries 2011 Afd. Kempen en Peelland



Aantal leden per 31-12-2012  

AWN leden per 31 december 2012 2011 2010 2009 2008
Stand per 1 januari 2083  2.136  2.160  2.177  2.178 
Nieuwe leden 193  194  168  151  192 
Opzeggingen/wanbetalers (321) (247) (192) (168) (193)
Stand per 31 december 1.955  2.083  2.136  2.160  2.177 

A Basisleden 1.683  1.791  1.825  1.833  1.842 
B Studenten 76  86  91  94  96 
C Jeugdleden 32  23  31  32  30 
D Geassocieerde leden 51  65  74  86  89 
E Huisgenootleden 57  64  65  64  68 

Ereleden 3  4  5  5  5 
Ruilabonnementen 50  47  42  43  43 
Betaling Boekhandel 3  3  3  3  4 

1.955  2.083  2.136  2.160  2.177 
leden per afdeling:

1 Noord-Nederland 119 117  121  125  128 
2 Noord-Holland Noord ALWH incl. afdeling 9 81 88  93  103  107 
3 Zaanstreek/Waterland 59 60  61  65  61 
4 Kennemerland (Haarlem en omstreken) 66 74  83  81  77 
5 Amsterdam en omstreken 100 103  96  107  109 
6 Rijnstreek 110 112  117  118  113 
7 Den Haag en omstreken 107 118  114  120  126 
8 Helinium 93 96  109  101  108 
10 Zeeland 86 98  89  92  88 
11 Lek en Merwestreek 84 87  90  93  98 
12 Utrecht en omstreken 96 118  115  115  114 
13 Naerdincklant Gooi-en Vechtstreek 50 51  52  49  45 
14 Vallei en Eemland –Amersfoort e.o. 73 78  77  83  86 
15 West-en Midden-Betuwe en Bommelerwaard 40 40  42  43  41 
16 Nijmegen en omstreken 133 144  148  146  148 
17 Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland 134 144  152  145  151 
18 Zuid-Salland-IJsselstreek-Oost-Veluwezoom 85 86  88  90  89 
19 Twente 44 44  44  40  38 
20 IJsseldelta-Vechtstreek 55 62  71  71  74 
21 Flevoland 56 60  60  59  53 
22 West-Brabant 26 30  31  30  30 
23 Kempen en Peelland 175 178  189  181  188 
24 Midden-Brabant 19 21  24  25  27 

Limburg en omstreken 10 11  12  13  13 
België 8 10  9  14  13 
Duitsland 3 3  4  6  5 
Ruil. Binnenland 15 16  17  16  18 
Ruil. Buitenland 25 31  25  25  25 
Betaling boekhandel 3  3  3  4  4 
 1.955  2.083  2.136  2.160  2.177 

Bestuurssamenstelling Hoofdbestuur AWN

Voorzitter AWN 
A.H.J. van de Rijdt-van de Ven (Tonnie)

Luxemburglaan 43
5625 NB Eindhoven



040-2415910 / 06-23483818
vdrijdt@iae.nl

Vice-voorzitter AWN
W. Schennink (Wim)
Vossenberglaan 29
6891 CP Rozendaal (Gld)
026-3610334
Schennink-dekker@hetnet.nl

Algemeen secretaris AWN
F.G. van den Beemt (Fred)
Ruiterakker 19
9407 BE Assen
0592-345165/ 06-50231996
awn@vdbeemt.nl

Alg. penningmeester AWN
J. Bosch (Joop)
Gravenmaat 13
9302 RA Roden
050-5011425/ 06-42205307
Bosch.joop@gmail.com

Deskundigheidsbevordering
dhr. C. Daleboudt (Kees)
Dorpsstraat 21
4641 HV Ossendrecht
0164-672635
cdaleboudt@planet.nl

PR en Communicatie
mw. S. Klüver (Suzanne)
Chopinplein 56
3122 VM Schiedam
tel.: 06 2371 0905
suzannekluver@hotmail.com

Veldwerk Educatie (Graakampen)
dhr. R. Raats (Ruud)
Karper 41
3824 LT Amersfoort
033-4808181/ 06-55784878
ruud.raats@xs4all.nl

Westerheem
mw. A. de Vries – Oosterveen (Akke)
Ulvenhoutselaan 85
4834 MD Breda
076-5600917
redactiewesterheem@hotmail.com

LWAOW
J. Venema (Jan)
Groote Zijlroede 1
8754 GG Makkum
0515-232160
Voorzitter@lwaow.nl

Belangenbehartiging
J.P. van Wijk (Paul)
Reggestraat 11
7523 CP Enschede
053-4314041 – 06-13765633
pw566@hotmail.com

Notulist Vergaderingen DB en Hoofdbestuur
Mw. I. van de Scheur (Ineke)
Jachthoeve 703992 NW Houten
030-6373357
inekevandescheur@hetnet.nl

Secretariaten AWN Afdelingen 
1. Noord-Nederland: Mw. I.L.C.C. van der Velde
Essen 7, 9751 NB, Haren, Gn. 06-22677596
isabelciaceres@gmail.com

2. Archeologie Land en Water Noord-Holland Noord - 
ALWH-AWN: J. R. Vet, Walakker 44, 1146 GJ 
Purmerend, 06 2602 4556, jrvet@xs4all.nl

3. Zaanstreek/Waterland: Mw. J.E. Broeze, Overtoom 
103, 1551 PG Westzaan, tel. 075-6165680, 
jokebroeze@tiscali.nl

4. Kennemerland (Haarlem en omstreken): Mw. H.C. 
Vermast, Bankenlaan 2, 1944 NM Beverwijk, tel. 
0251-200897, archeologiekennemerland@live.nl
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5. Amsterdam en omstreken: W. ‘t Hart, 
Helmholtzstraat 67-huis, 1098 LE Amsterdam, tel. 020-
6936359, w.hart@upcmail.nl

6. Rijnstreek: B. Zandbergen, Egelenburg20, 2402 KN 
Alphen aan de Rijn, awnrijnstreek@yahoo.com

7. Den Haag en omstreken: D.C. Bakkenes, 
A. Duykstraat 8, 2582 TK Den Haag, tel. 0622143881, 
dcbakkenes@gmail.com

8. Helinium (Waterweg Noord): Mw. H. van 
Wensveen, Westlandseweg 258, 3131 HX Vlaardingen, 
helinium@vanwensveen.nl

9. Noord-Holland Noord: F. Diederik, Kievitlaan 36, 
1742, AD Schagen, tel. 0224-296548, 
fransdiederik@quicknet.nl

10. Zeeland: Mw. A.T. Dieleman-Hovinga, 
Terneusensestraat 64, 4543 RR Zaamslag, tel. 0115-
431547, aukjetjitske@hotmail.com

11. Lek- en Merwestreek: C. Westra, Eigen Haard 22, 
3312 EH Dordrecht, tel. 078-6350184, 
corguzzi@yahoo.com

12. Utrecht en omstreken: mw. K. Dijkstra, Waalstraat 
27, 3522 SB Utrecht, karliendijkstra@casema.nl

13. Naerdincklant – Archeologie Gooi- en Vechtstreek: 
Mw. E.J. Wierenga, Theresiahof 28, 1216 MJ 
Hilversum, tel. 035-6834875, 
secretaris@naerdincklant.nl

14. Vallei en Eemland (Amersfoort en omstreken): 
W.C. van Vliet, Hoochbeen 12, 3905 WJ Veenendaal, 
tel. 0318-784046 awn.afd14@gmail.com

15. West- en Midden-Betuwe en Bommelerwaard: G.J. 
van der Laan, Thorbeckestraat 51, 5301 ND 
Zaltbommel, tel. 0418-518224, 
hans.vander.laan@hetnet.nl

16. Nijmegen en omstreken: Leo ten Hag, Lorkenstraat 
14, 6523 DR Nijmegen, tel. 024-6776168. 
lhwtenhag@planet.nl.

17. Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland: B.A.F.M. 
Clabbers, Sweerts de Landasstraat 72, 6814 DJ 
Arnhem, tel. 026-4452678, 
secretaris@archeologiemijnhobby.nl

18 Zuid-Salland - IJsselstreek - Oost-Veluwezoom: J. 
Kleinen, Stiggoor 58, 7241 LB Lochem, tel. 0573-
253094, awn18.bestuur@gmail.com

19. Twente: K. de Rooij, Acasialaan 24, 7611 AR 
Aadorp, tel. 0546-865992
awn-19twente@hotmail.nl

20. IJsseldelta-Vechtstreek: F. Spijk, Gen. 
Eisenhowerlaan 55, 7951 AW Staphorst, tel. 0522-
461684, f.spijk@planet.nl

21. Flevoland: J. Boes, Normandieplein 6, 8303 HA 
Emmeloord, tel. 0527-699113, janboes@online.nl

22. West-Brabant: Mw. A.M. Visser, Dorpsstraat 21, 
4641 HV Ossendrecht, tel. 01 64-672635, 
jmvisser@planet.nl

23. Archeologische Vereniging Kempen en Peelland: 
Mw. W. van Vegchel, Deken van Somerenstraat 6, 5611 
KX Eindhoven, tel. verenigingsruimte tel. 040-
2386592 awnafdeling23@wanadoo.nl

24. Midden-Brabant: Deze afdeling is voorlopig 
aangehaakt aan afd. 23. Zie daar het contactadres.

Colofon 

Dit jaarverslag is een uitgave van de AWN – Vereniging van Vrijwilligers in de archeologie. 

De AWN werd op 6 september 1951 te Haarlem opgericht. 

Het jaarverslag 2012 kwam tot stand door: bijdragen vanuit het bestuur, de werkgroepen en de 
afdelingen. Daarvoor allen dank!

Redactie: 
Dagelijks Bestuur en Bram van den Band

Eindredactie:
Fred van den Beemt

Vormgeving: 
BMT Media, Assen
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Druk: 
Multicopy, Assen

Afbeelding voorzijde omslag: 
Romeinenfestival Nijmegen, foto: Fred van den Beemt

Voor meer informatie: 
Landelijk secretariaat AWN 
Fred G. van den Beemt
Ruiterakker 19
9407 BE Assen
E-mail: awn@vdbeemt.nl

Website: http://www.awn-archeologie.nl/

Bureau AWN - Ledenadministratie
Accountantskantoor
N.L.van Dinther & Partners
Postbus 714
3170 AA Poortugaal
010-5017451
awn@vandinther.nl

Assen, april 2013
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