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1.1

Doel en kerntaken van AWN

In het hele land zijn veel mensen in hun vrije
tijd actief met archeologie bezig en AWN
verenigt en ondersteunt hen. Onze vereniging heeft als doel archeologie, als bron
van kennis over ons verleden, te laten leven
in het heden en te behouden voor de toekomst. We doen dat door drie kerntaken.
• Bijdragen aan archeologische kennis.
AWN-leden zijn actieve archeologiebeoefenaars. Ze voeren zelf onderzoek
uit en assisteren professionele archeologen. De onderzoeksactiviteiten van
AWN-leden in 2016 staan in hoofdstuk 2.
• Uitdragen archeologische kennis en bevorderen publieke betrokkenheid.
Archeologie vertelt het verhaal van het
verleden en maakt het tastbaar. AWN
wil bij het publiek de kennis over en
interesse voor archeologie vergroten
en daarmee ook het draagvlak voor archeologisch onderzoek, behoud en bescherming. Wat AWN-leden in 2016 gedaan hebben aan erfgoededucatie en
publieksbereik, vindt u in hoofdstuk 3.
• Opkomen voor het belang van archeologisch erfgoed.
In Nederland bepalen gemeenten voor
een groot deel het archeologiebeleid.
AWN wil daar op de eerste plaats als
partner in meedenken door inbreng
van lokale kennis en betrokkenheid.
AWN‑ers zijn naast partner ook een kritische waakhond voor het gemeentelijk
beleid. Landelijk volgt AWN de erfgoedwetgeving en het omgevingsrecht en is
gesprekspartner bij de rijksoverheid. In
hoofdstuk 4 staan de activiteiten in 2016
voor belangenbehartiging en betrokkenheid bij behoud en bescherming van
archeologische monumenten.
In hoofdstuk 5 worden alle activiteiten nog
eens in cijfers samengevat.

Afdeling 2

We doen het niet alleen
Op elk van deze drie kerntaken wordt met
andere partners samengewerkt. Met beroepsarcheologen, met andere erfgoedorganisaties, met bestuurders en met
ambtenaren. Archeologie kan niet zonder
vrijwilligers en AWN kan niet zonder die vele
partners. In dit jaaroverzicht zal per hoofdstuk vermeld worden wie de belangrijkste
samenwerkingspartners zijn.
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1.2

Leden, afdelingen en werkgroepen

AWN had eind 2016 1858 leden, verdeeld
over 24 regionale afdelingen. Twee afdelingen (22 en 24) hebben al enige tijd geen eigen
bestuur, de leden zijn ondergebracht in aangrenzende afdelingen. In veertien afdelingen zijn lokale werkgroepen actief (in totaal
77). Daarnaast is er de Landelijke Werkgroep
Archeologie onder water (LWAOW), die op
haar beurt vier regionale werkgroepen kent,
verbonden met de regionale ‘droge’ afdelingen. Verder kent AWN vier bestuurlijke
werkgroepen: Educatie vrijwilligers, Jeugd
en Erfgoededucatie, Belangenbehartiging
en Communicatie en PR. Zij ondersteunen
afdelingen en het landelijk bestuur.
Afdelingen organiseren hun eigen activiteiten en doen daar verslag van in de eigen afdelingsbladen en op de afdelingswebsites.
Daar is meer informatie te vinden of op te
vragen over de vele activiteiten die in dit
jaaroverzicht worden vermeld. Afdelingen
worden met hun nummer vermeld. In de bijlage staan de namen van de afdelingen. Contactgegevens zijn te vinden op de AWN site
www.awn-archeologie.nl.

Poster van de tentoonstelling van de werkgroep ‘Leen de Keijzer’, afdeling 12

Lokale werkgroepen worden met hun plaatsnaam en afdelingsnummer aangeduid.
Beleidsdoelen en activiteiten van het landelijk bestuur en de bestuurlijke werkgroepen

Schoolkinderen in het erfgoedhuis, foto: Laurens Mulkens, afdeling 23
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zijn beschreven in het AWN Jaarverslag 2016
dat ook op de AWN-website te vinden is.
Jubilea en bijzonderheden
Afdeling Zeeland (10) bestond dit jaar 60 jaar
en vierde dat met een aantal artikelen in het
laatste nummer van Westerheem. De lokale werkgroep ‘Leen de Keijzer’ in Houten
(afd. 12) bestond 50 jaar. Zij herdachten dat
met een tentoonstelling ‘50 jaar met de poten in de klei’.
De lokale werkgroep Uden (afd. 23) vierde
hun 25 jarig bestaan met een educatieproject voor basisscholen en een tentoonstelling in hun werkplaats.

1.3

Schoolkinderen in het erfgoedhuis
foto: Laurens Mulkens, afdeling 23

Afdeling 19 eerde hun oudste lid (103 jaar)
met een erelidmaatschap van de afdeling.

Van Westerheem naar Archeologie in Nederland en AWN Magazine

Het verenigingsblad Westerheem was
65 jaar een kennisbron en verbindende schakel binnen de vereniging en tussen AWN en
het archeologische veld. In 2016 is besloten
daar een nieuwe vorm aan te geven en samen met Stichting Matrijs, uitgever van Archeobrief, een nieuw tijdschrift uit te brengen, Archeologie in Nederland met voor
AWN-leden een extra katern AWN Magazine.
Afscheid nemen van het zo vertrouwde
Westerheem deed uiteraard wat pijn. Na de
nodige discussie is in volle overtuiging door
landelijk bestuur en afdelingen gekozen
voor een nieuw blad.
Archeologie in Nederland start februari 2017. Het wordt geen voortzetting van
Westerheem en ook niet van Archeobrief.
Het is ook geen fusie tussen beide bladen.
Het nieuwe tijdschrift heeft de ambitie het
nóg beter doen dan beide bladen en het beste archeologietijdschrift voor Nederland te
worden voor vrijwilligers, professionals en
andere geïnteresseerden.
De laatste jaargang van Westerheem omvatte de gebruikelijke 6 nummers. In 24 uitgebreide, verrassende en soms spraakmakende artikelen over de Nederlandse
archeologie kwamen diverse opgravingen
en onderzoeken aan de orde, variërend van

17e-eeuwse pispotten in Noord-Holland tot
middeleeuwse veenontginningen in Zuidwest-Friesland. De laatste jaargang van het
vertrouwde AWN-blad werd afgesloten met
een 80 pagina’s dik nummer. Voor het overgrote deel gewijd aan artikelen vanuit de jubilerende afdeling Zeeland.

Het nieuwe katern AWN magazine
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2

Bijdragen aan archeologisch kennis

Zelf aan archeologie doen - ‘met je poten in
de klei, de schop in de grond, zelf ontdekken
en artefacten in handen hebben’ - spreekt
veel mensen aan. Het is vaak de reden om
AWN-lid te worden. Deze en ook de twee
voorafgaande jaaroverzichten laten zien dat
er voor archeologievrijwilligers nog altijd
veel zinvol en leuk werk de doen valt.
Archeologiebeoefening verdelen we onder
in:
• vondstverwerking,
• historisch onderzoek,

2.1

Aan het slot van dit hoofdstuk worden de
ervaringen met samenwerken vermeld en
wordt verslag gedaan van de educatie van
vrijwilligers voor onderzoek.

Vondstverwerking

Voor veel afdelingen is dit hun hoofdactiviteit. Het gaat om wassen, nummeren, sorteren, beschrijven, digitaliseren, analyseren
en determineren, tekenen, fotograferen en
waar mogelijk restaureren van vondstmateriaal.
Twaalf afdelingen doen dit als eigen project.
Zij onderzoeken en documenteren alsnog
eerder uitgevoerd eigen onderzoek (vóór
‘Malta’) en voor een klein deel vondsten
uit eigen recente veldactiviteiten. In totaal
Project Ommerschans afd. 20
De Ommerschans is een vestingwerk uit de
Tachtigjarige Oorlog en was daarna enige
tijd een bedelaarskolonie. De afgelopen
jaren vond natuurherstel plaats (een Europees project) en is de historie voor het
publiek weer zichtbaar gemaakt.
Het graafwerk is afgerond. In de werkplaats van werkgroep SWARS, de Veldschuur in Rouveen liggen - na een gigantische schoonmaakactie die maanden in
beslag nam - meer dan 10.000 objecten
te wachten op registratie in een database. Alle objecten worden tevens door hun
vaste fotograaf vastgelegd. Een en ander
onder leiding van enkele beroepsarcheologen, die nauw met de afdeling verbonden zijn.
Jaar0verzicht 2016
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• niet gravend veldwerk,
• gravend onderzoek als vereniging,
• assistentie bij professioneel onderzoek
en
• onderwaterarcheologie.

61 projecten, enkele omvangrijk en langlopend.
Afdeling 3 kreeg twee archeologische collecties binnen. Het leverde hen vele uren werk
op. Daarnaast hebben ze een grote tegelverzameling van de Zaanse Schans inzichtelijk
gemaakt.
De Werkgroep Velzen (afd. 4) werkte een
complex vondsten uit van een beerput die
in de jaren 1970 werd opgegraven. In afdeling 6 lopen meerdere projecten ter uitwerBasisschoolleerlingen speuren in het archeologisch ontdekveld bij De Veldschuur in Rouveen
(SWARS/AWN onderkomen) naar vondsten
Afdeling 20
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king van oude onderzoeken zoals in Alphen aan
de Rijn en Voorschoten
De werkgroep Rijswijk
(afd. 7) zet de uitwerking van de ROB-opgraving in de Hoekpolder in
1988 verder voort. Er is
Romeins en inheems-Romeins aardewerk uit die
opgravingen gerestaureerd.
Bij afdeling 11 wordt in
Dordrecht, Gorinchem,
Scherven uitzoeken op de werkavond, afdeling 8
Schoonhoven en Krim- Foto: Hilde van Wensveen
pen aan de Lek wekelijks
materiaal van onderzoeken van veertig jaar
werken het materiaal uit van de door de gegeleden tot heden beschreven, gerestaumeente Nijmegen in de jaren 1996-98 uitgereerd en geconserveerd. Werkgroep Wagevoerde opgravingen op het Kelfkensbos. Er
ningen (afd. 17) determineerde en beschreef
was tot voor kort onvoldoende tijd, geld en
19 dozen oud scherfmateriaal van de vorige
mankracht voor verdere uitwerking en nieuwerkgroep uit de tachtiger en negentiger jawe interpretatie van deze gegevens.
ren. Het betrof o.a. het onderzoek van grafNegen afdelingen assisteren in een provinciveld Diedenweg in Wageningen uit 1981 dat
aal depot of in een museum. De werkgroep
nooit tot een rapport was uitgewerkt. Leden
Beverwijk (afd. 4) werkte aan de overdracht
van de werkgroep proberen nu ontbrekenvan objecten en documentatie aan het Prode gegevens, plattegrond van de opgraving
vinciaal Archeologisch Depot in Castricum.
en andere informatie te achterhalen bij inAfdeling 6 assisteert bij uitwerking van het
dertijd de leider van het onderzoek.
Vicus onderzoek in Alphen aan de Rijn en leBij afdeling 20 loopt het project ‘De Gaste’.
vert opgravingstekeningen van eigen onderVondsten uit 1974 met meer dan 5000 prezoeken ter digitalisering. Afdeling 10 werkt
historische artefacten waaronder duizenden
in het provinciaal depot mee aan verwerking
vuursteenvondsten, worden nader ondervan ijzertijdvondsten en bij het determinezocht. De materialen zijn eerst overgepakt
ren van de archeologische collectie van het
van papieren zakken naar plastic vondstzakStadhuismuseum Zierikzee. Ook de afdelinken, geregistreerd en op volgorde geplaatst.
gen 12 en 23 melden dat ze meehelpen in deHet vervolg komt in 2017, verder onderzoek
pots van musea.
naar en beschrijving van de vondsten.
Zeven afdelingen doen vondstverwerking
voor archeologische bedrijven. Dat is dan
In tien afdelingen assisteren AWN-ers regelgekoppeld aan een lopende opgraving, bijmatig in een gemeentelijk depot. Er wordt
voorbeeld wassen en zeven. Afdeling 8 asgewerkt aan materiaal uit zowel oude als resisteert bij een bedrijf met het uitzoeken van
cente onderzoeken. Al ruim twee jaar werkt
materiaal dat verzameld is bij een opgraving
een vaste groep leden van afdeling 16 mee bij
in Strijen. De bigbags met materiaal staan
de vondstverwerking voor het proefschrift
nog op de plaats van opgraven en worden
van Arjan den Braven: het onderzoek ‘Chardaar verwerkt.
lemagne’s palace at Nijmegen’. De AWN-ers
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2.2

Historisch onderzoek

Zeven afdelingen maken hier melding van.
Een bijzondere vorm van historisch onderzoek is door afdeling 1 gedaan. Zij hebben
oral history verzameld voor het project ‘Sporen in het bos’ (Westerbork) en de kerk van
Roden.
De werkgroep Haarlem (afd. 4) heeft samen
met de historische vereniging twee opgravingslocaties beschreven. De werkgroep
beschreef het archeologisch onderzoek, de

2.3

historische vereniging het cultuurhistorische
(archief)onderzoek. Hier is een tentoonstelling uit voortgekomen.
Afdeling 10 doet historisch onderzoek als
onderdeel van het Dijkenproject.
Afdeling 20 is betrokken bij een al langer lopend historisch en archeologisch onderzoek
van het ‘Zwartewatersklooster’ en de slag
bij Ane (1227). Dit project komt later in dit
overzicht nader aan de orde.

Niet gravend veldwerk

Dit zijn de veldverkenningen, metaaldetectie, waarnemingen en geofysisch onderzoek. Deze activiteiten lopen soms in elkaar
over. Ook bouwhistorisch onderzoek vermelden we hier.
Veldverkenningen en metaaldetectie
Dertien afdelingen maken hier melding van.
Ze doen dat deels op eigen initiatief en zijn
dan in het bijzonder attent op gebieden
waar mogelijk projecten gepland zijn. Als
voorbeelden worden genoemd wegaanleg,
zandafgravingen en natuurontwikkelingsprojecten, maar ook kleine projecten zoals
aanleg van een paddendoel. Veldverkenningen vinden ook plaats op verzoek van gemeente en in samenwerking met archeolo-

gische bedrijven. In de beschrijvingen is niet
altijd duidelijk in hoeverre projecten al dan
niet eigen initiatief zijn.
Leden van afdeling 7 hebben in januari drie
dagen deelgenomen aan veldwerk van
RAAP in opdracht van de gemeente naar
de zachte resten van de Atlantikwall in de
Oost- en Westduinen van Den Haag. Met
behulp van GPS apparatuur en prikstok zijn
de sporen van bijvoorbeeld loopgraven en
schuttersputten ingemeten. De werkgroep
Den Haag heeft verder diverse activiteiten
ter monitoring in de omgeving uitgevoerd
(Westduinen, Oostduinen en Solleveld) en
op Schouwen.
Gemeenten vragen afdeling 10 regelmatig mee te helpen bij veldverkenningen en

Op zoek naar Hamaland afd. 18 (zie ook AWN Magazine 1-1)
Dit is een langlopend project en reeds vermeld in de jaaroverzichten 2014 en 2015.
Het is een onderzoek naar de grenzen van het middeleeuwse graafschap Hamaland. Dit
jaar zijn de vondsten die in maart bij Terwolde verzameld zijn gewassen, geteld, gewogen
en voor een flink deel ook gefotografeerd. Eerdere vondsten op dezelfde akker zijn daar
ook in meegenomen.
Voor een goed onderbouwde datering van de vondsten is specialistische hulp ingeroepen
van de gemeentelijk archeoloog van Deventer. Hij dateerde veel van de Pingsdorf scherven in de tweede helft van de 10e en 11e eeuw, hoewel er ook wel enkele oudere scherven
waren. De oudste scherven dateren uit het eind van de 9e eeuw of begin 10e eeuw, terwijl
de bewoning lijkt te eindigen aan het begin van de 14e eeuw. Een bijzondere vondst van
dezelfde akker werd gevonden door iemand uit de buurt: een zilveren Denier, geslagen
in Deventer tijdens Hendrik II (1002-1024). Vrijwel identieke munten zijn ook in Deventer
geslagen door Adela van Hamaland (973-1018). Dichter bij Hamaland is het onderzoek nog
niet eerder geweest.
Jaar0verzicht 2016
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waarnemingen indien er geen archeologische begeleiding of onderzoek is afgesproken, bijvoorbeeld bij de gemeenten Goes,
Terneuzen en Hulst. Als onderdeel van een
Project Leemten in Kennis (Gemeente Terneuzen) deed de afdeling vier verschillende
veldverkenningen van een halve of een hele
dag waarbij gemiddeld zo’n zes tot acht leden per dag meededen.
Afdeling 17 benutte in september en oktober de lage waterstand van de Rijn om veldverkenningen te doen op de oever van de
waterplas de Bijland bij Herwen. Dit leverde
een beperkt aantal vondsten uit verschillende perioden op. Uit de Romeinse tijd werden
wat dakpanfragmenten, enkele brokken tufsteen en muntje gevonden. Bijzonder was
de vondst van een duit van TRASISVLANIA
(Overijssel) van omstreeks 1605. Later dit jaar
onderzocht de afdeling in de Kleine Gelderse Waard de bij een ontgraving voor natuurontwikkeling blootgelegde resten van muurwerk. Door dit goed op te schonen werd een
deel van een fundering van ca. 5 x 5 meter
zichtbaar, met baksteenformaten van omstreeks 1600. Met behulp van GPS werd de
positie vastgelegd en deze bleek exact overeen te komen met een bijgebouwtje van een
boerderij op de Verpondingskaart van dit
gebied uit 1810. Van de boerderij zelf en een
groter bijgebouw bleken helaas geen muurresten meer aanwezig.
Afdeling 21 deed onderzoek in Almere Stichtse Kant naar mogelijk een groot visweer en
de verkenning van het scheepswrak Rutten
in de Noordoostpolder.
Er zijn ook enkele langlopende en omvangrijke projecten. Afdeling 1 heeft het eigen onderzoek naar de Slag van Noordhorn dit jaar
afgerond met de rapportage (zie Archeologie in Nederland juni 2017, pag. 48-41).
Een ander omvangrijk veldonderzoek in afdeling 18 is het project Inventarisatie cultuurhistorie Bruggelen of Engelanderholt.
Bijna anderhalf jaar lang is de geschiedenis
van de bossen ten zuiden van Apeldoorn in
kaart gebracht door een grote groep vrijwil-

Publicatie waar leden van afdeling 18 aan hebben
meegewerkt

ligers. Het initiatief kwam onder andere van
de provincie Gelderland in samenwerking
met enkele grote Natuurorganisaties zoals
Staatsbosbeheer en Geldersch Landschap
en Kastelen. De werkgroep Apeldoorn van
afd. 18 heeft daar actief aan meegewerkt
en vooral het veldwerk gecoördineerd. Dat
betrof op de eerste plaats de archeologie,
maar ook andere cultuurhistorie kwam aan
bod. Zo is er drie dagen meegeholpen met
het inventariseren van alle boomsoorten in
het arboretum.
In 2016 werd het project afgerond met het
verschijnen van een publicatie waarin door
zo’n 20 auteurs een groot aantal verschillende aspecten van de geschiedenis van het gebied is beschreven.
Afdeling 19 verkende opnieuw meerdere
malen en met meerdere personen een akker
in Mander waar eerder Neanderthalervondsten zijn gedaan. Tweemaal met mensen uit
Drenthe die ook aanwezig waren bij het onderzoek naar de Neanderthalersite bij Assen.
Jaar0verzicht 2016
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In het voorjaar was het resultaat beter dan
in het najaar, na de maisoogst. Afdeling 19
meldt een bijzondere vondst: op een andere
akker vond een lid met behulp van een metaaldetector een zeldzame drieknoppenfibula. Op dezelfde akker bij Rijssen vond hij
later nog een andere fibula.
Het veldonderzoek door afdeling 20 (oppervlakte/detectieonderzoek) strekt zich
verder uit naar de plaats waar de tweede
kerk van Rouveen zou hebben gestaan, de
1e kerk was de kerk van het Zwartewatersklooster. Helaas nog zonder resultaten…
wordt voortgezet in 2017

Geofysisch onderzoek
Onder deze noemer vatten we niet archeologische booronderzoeken en onderzoek
met bodemradar samen.
Het geologisch booronderzoek van afdeling 8 is een project dat al langere tijd loopt
en wordt uitgevoerd om een merkwaardige
structuur te duiden die zichtbaar is op de
AHN.
De werkgroep Wageningen (afd. 17) heeft
samen met de WIMA onderzoek gedaan op
een afgesloten gedeelte op een begraafplaats. Binnen het hek, de begraafplaats is
van de familie De Constant de Rebeque de
Villars, bevinden zich ook fundamenten van

Succesvolle eerste onderzoeken naar locatie Zwaartewatersklooster afd. 20
(Zie ook AWN Magazine 1-2)
De werkgroep SWARS (afd. 20) houdt zich al jaren bezig met de raadsels rond dit middeleeuwse klooster, gesticht in 1233 op de plaats waar vermoedelijk de ridders zijn begraven die gesneuveld zijn in de slag bij Ane in 1227. Door historisch onderzoek was er een
vermoeden van de locatie, een groot weiland waar verder niets op te zien was. Zonder
concrete aanwijzingen bleef het bij vermoedens.
Het onderzoek kwam in een stroomversnelling door de veldwerkweken 2015 in Dalfsen
waarbij het verhaal van deze locatie aan de orde kwam. De landelijk veldwerkcoördinator
bekeek de locatie op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) en ontdekte dat er
wel degelijk structuren in het weiland te zien waren. Hij legde vervolgens contact met de
Werkgroep Innovatieve Meetmethoden Archeologie (WIMA) van afdeling 23 en die werkgroep onderzocht het weiland met bodemradar.
De reliëfverschillen op het AHN bleken dieper in de bodem terug te vinden. De rechte lijnen en haakse hoeken doen denken aan menselijk handelen. Wellicht zijn het muurresten.
Op grotere diepte werden structuren gevonden die mogelijk wijzen op sloten, wegen en
paden. Op een wat hoger niveau dan de sloten maakt de radar een aanzienlijke verstoring
zichtbaar die vooral opvalt door de sterkte van het gereflecteerde signaal. Dit zou het
grafveld kunnen zijn. WIMA doet daar geen uitspraak over. Bodemradar maakt verschillen zichtbaar ten opzichte van het omringende materiaal. Het is een van de hulpmiddelen
is die de archeoloog in staat stelt keuzes in het terrein te maken voor verder onderzoek.
Dat gaat nu ook gebeuren.
De gemeentelijk archeoloog uit Zwolle heeft inmiddels het rapport aangeboden aan de
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en die heeft begin januari 2017 toestemming gegeven voor een professioneel archeologisch onderzoek naar het Zwartewatersklooster,
dat door de Zwolse gemeentearcheoloog zal worden uitgevoerd. Verschillende AWN-afdelingen zullen daarbij worden betrokken. Een mooi voorbeeld van samenwerking!
De werkgroep heeft inmiddels reeds een voorraad bouwstenen (3 kuub) uit 1300-1800
weten te verwerven die gebruikt gaan worden voor een herdenkingsmonument.
Jaar0verzicht 2016
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Zwartewatersklooster: succesvol (!!) geo-fysisch onderzoek door SWARS/AWN en WIMa (Eindhoven)
naar de begraafplaats van de in 1227 gesneuvelde ridders, afdeling 20

het oude christelijke kerkje uit de 11e eeuw.
Veel was overwoekerd en jong groen werd
door de werkgroep verwijderd, zodat het
geplande grondradaronderzoek beter kon
plaatsvinden. Door de vele boomwortels
en het vele grove grint konden echter geen
duidelijke andere fundamentresten worden
vastgesteld. Omdat de plek wel interessant
is, zal nu in samenwerking met de gemeentearcheoloog worden nagegaan of het mogelijk is via enkele kleine proefputjes toch
meer duidelijkheid te krijgen.
Samen met de WIMA is door de werkgroep
Wageningen ook onderzoek gedaan naar de
fundamenten van het voormalige adellijke
landhuis Belmonte op de Wageningse Berg.
Daarvan is een hoekpunt gevonden. In 2017
zal het onderzoek naar de fundamenten van
het huis voortgezet worden.
WIMA was op meer locaties actief.

Waarnemingen en begeleiding
Waarnemen is het meekijken door vrijwilligers, zonder zelf te graven, bij werkzaamheden waarvoor geen archeologisch onderzoek verplicht is. Begeleiding gaat iets
verder, dan worden sporen nader onderzocht en zo nodig uitgegraven. Afdelingen
maken in hun informatie voor dit jaaroverzicht geen duidelijk verschil tussen beide.
Ze worden daarom samengevat. Deze vorm
van onderzoek wordt door 10 afdelingen gemeld als eigen activiteit en drie afdelingen
(9, 11 en 23) hebben geassisteerd bij een begeleiding door een gemeente of bedrijf.
Afdeling 1 meldt als eigen activiteit (begeleidend) archeologisch onderzoek in de Catharinakerk te Roden en op verzoek het begeleiden van graafwerkzaamheden in kader
van de aanleg van glasvezelkabels te Roderwolde.
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Afdeling 6 heeft in Zwammerdam de aanleg
begeleid van een bijgebouw bij de Remonstrantse kerk, een voormalige schuurkerk.
Hier waren tien AWN-ers bij betrokken en
enkele mensen van de kerk. Het leverde enkele aardige vondsten die een beeld geven
van het gebruik van het perceel achter de
kerk. Extra winst was dat er zo goede contacten tot stand kwamen met de kerk. De
Remonstrantse kerk heeft de afdeling gevraagd de vondsten en AWN te presenteren
op een avond over de geschiedenis van de
kerk.
Afdeling 11 meldt dat zij bij veel kleine bouwprojecten waar geen archeologisch onderzoek nodig is, meekijken of de stort onderzoeken.
Bouwhistorisch onderzoek
De werkgroep Bergh (afd. 17) is al geruime tijd bezig met het onderzoeken van de
kelders van het oudste stadgedeelte van

2.4

Gravend onderzoek als vrijwilligersvereniging

Met het ingaan van de Erfgoedwet
(1 juli 2016) geldt een uitzondering op de certificeringsplicht voor opgraven door vrijwilligersorganisaties. Zij mogen zelfstandig opgraven op locaties waar de gemeente heeft
beslist dat er geen professioneel archeologisch onderzoek nodig is. Voorheen was die
ruimte er ook, maar moest eerst toestemming worden gevraagd bij de RCE.
Acht afdelingen maken melding van eigen
gravend onderzoek, met in totaal elf projecten.
De werkgroep Velsen (afd. 4) onderzocht
een waterput op een bebouwd terrein waar
nieuwbouw komt. De werkgroep Oer-IJ
(afd. 9) meldt vijf opgravingen op vrijgegeven terreinen waaronder een kleine opgraving bij de bouw van woning op een archeologisch hoogwaardige locatie te Castricum.
Tussen de verstoringen is een ringfibula gevonden. De werkgroep Gheestmanamborcht St. RAG (eveneens afd. 9) maakt melding
van negen eigen onderzoeken. Genoemd
Jaar0verzicht 2016
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’s-Heerenberg. Daar bevindt zich nog een
groot aantal kelders uit de middeleeuwse
periode. Enkele specialisten uit de werkgroep brengen deze kelders nauwkeurig in
beeld en maken bouwkundige tekeningen
met exacte maatvoeringen. Het resultaat is
verbluffend. Het onderzoek loopt nog door
en de werkgroep hoopt daar in 2017 jaar veel
van te kunnen laten zien.
De werkgroep Bouwhistorie Deventer
(afd. 18) heeft tien panden onderzocht en
de rapportages zijn grotendeels afgerond.
Er lopen nog drie onderzoeken.
Afdeling 1 en 3 melden ieder één bouwhistorisch onderzoek en afdeling 11 deed er vier.
Lokale werkgroepen, vaak onderdeel van
historische verenigingen of heemkundekringen, doen vaker, op verzoek van gemeenten, onderzoek van gebouwde monumenten. Dat betreft waarschijnlijk dan meer de
staat van onderhoud dan de bouwhistorie.

worden onderzoeken naar kloostermoppen
op het Balgzand, naar middeleeuwse bewoning in Oostpolder Anna Paulowna en naar
een fundament achter een boerderij in Wieringerwaard. Verder is onderzoek gedaan
op diverse percelen in de Hooglands- en Slikvenpolder naar middeleeuws aardewerk, in
de waterberging/natuurgebied N242 bij het
Niedorper Verlaat en naar woonplaatsen

Archeotuin Castricum, afdeling 9
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Onderzoek Grooterkamp Afd. 18
Dit is een wijk in aanleg en de bouw nadert zijn einde. Twee leden van afd. 18 hebben
in de afgelopen jaren zeven grotere werkputten (ca. 330 m2) en 30 particuliere kavels
(80 – 100 m2) onderzocht. Daarbij zijn 106 spoornummers toegewezen waaronder diverse
kuilen en wandprofielen. De vondsten omvatten: aardewerk 19.2 kg (>1000 stuks), vuursteen: 89 stuks, waaronder bijl, mesje, diverse schrabbers, klingen, natuursteen: 107 stuks,
bot: 1 x, metaal: 15 x, en monsters, waaronder houtskool: 32 x. Het project is nu in een nieuwe fase terechtgekomen. In samenwerking met de regioarcheoloog is een evaluatierapport opgesteld. Op basis van dit rapport is voor de verdere uitwerking van het onderzoek
en de deponering van de vondsten een bijdrage van € 3.000,- (ex. BTW) ontvangen van de
gemeente Lochem. Het onderzoek wordt eind 2017 afgerond.
langs de N241 (in verband met vernieuwing
van deze weg) Daar is onderzoek gedaan
op een vijftal locaties en een tweetal sloten
die als stortplaats voor het huisafval gediend hebben. Verder zijn nog onderzoeken
uitgevoerd naar de verdwenen 17e-eeuwse
boerderij ‘Westerend’ in de gelijknamige
polder bij Dirkshorn, naar een 16e-eeuwse
huisplaats in de polder Burghorn en naar het
scheepswrak op de Razende bol.
Herbert Vorwerk bezig met uitprepareren van een
“kuiltje met weefgetouw gewichten” op Huijsackers in Veldhoven, afdeling 23

In augustus verzamelde zich een twintigtal
leden van afdeling 17 om in een ‘noodopgraving’ iets vast te leggen van de mogelijk nog
aanwezige resten van het historische pand
Westerveld bij Elden in Arnhem-Zuid. Helaas
was het terrein in het verleden al behoorlijk
op de kop gezet, duidelijke muurresten werden niet aan getroffen. Op een onverwachte
plek werd nog wel een stuk origineel muurwerk gevonden. Dit gebeurde omdat de
metaaldetector een metalen staaf van een
bliksem afleider registreerde! De twee aardigste vondsten: een halve 15e/16e-eeuwse
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roodbakkende aardewerk pot met gele slibversiering en een grote scherf van een grote wit porseleinen vaas met afbeeldingen
van engeltjes en een bladgouden sierrand.
Afdeling 19 deed onderzoek op een terrein
bij de Hooidijk te Vasse, waar eerder is geboord. Er is een tiental kleine proefputjes
gegraven. Er werd met toestemming van
eigenaar Staatsbosbeheer en de regionale
archeoloog slechts tot 30 cm diep gegraven
in de verstoorde bodemlaag. Veel bewerkte vuursteen en enkele aardewerkscherfjes
lijken deze site te dateren in de overgang

2.5

Assisteren gemeenten en bedrijven bij veldwerk

Aanleveren informatie
Acht afdelingen melden dat zij op verzoek
van archeologische bedrijven informatie
hebben aangeleverd voor een vooronderzoek en/of gereageerd hebben op een Programma van Eisen of onderzoeksrapporten.

Afdeling 9, Heiloo
Jaar0verzicht 2016
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van mesolithicum naar neolithicum, vroege
trechterbekertijd.
De werkgroep St Oedenrode (afd. 23) heeft
een opgraving gedaan op een terrein dat
reeds in 1989 door de werkgroep was onderzocht. Een deel van dat terrein (ca. 40%) kon
toen niet worden opgegraven in verband
met de stort die op die plek lag. Daarna ontbrak het aan tijd. Nu werd het pand op dit
perceel exact uitgebreid op de plaats waar
geen onderzoek was gepleegd. Tijdens het
uitgraven van de bouwput zijn stapsgewijs
eventuele vondsten en sporen gevolgd.

Assisteren bij veldverkenningen en begeleiding
Deze activiteit wordt door enkele afdelingen
gemeld. Het blijken vooral de lokale werkgroepen die deze diensten bieden.
De werkgroepen van afdeling 9 doen zelf
veel veldwerk, ze assisteren ook veel bij

Waterput Waterrijk Egmond (afdeling 9)
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Grootschalig onderzoek Medel afdeling 15
In november startte de opgraving Medel 2 (gemeente Tiel). Een terrein van ca. 16 hectare
zal worden opgegraven door vijf archeologische bedrijven. Het is de grootste opgraving
in de Betuwe sinds de aanleg van de Betuwelijn. Het Programma van Eisen bepaalde dat
vrijwilligers ter ondersteuning in de werkzaamheden moeten kunnen participeren.
Al tijdens de voorbereiding zijn de vrijwilligersorganisaties BATO (Beoefenaren Archeologie Tiel en Omstreken), de Historische Kring Kesteren & Omstreken (HKK&O) en AWN
afdeling 15 bij de organisatie betrokken. BATO is AWN lid en de meeste vrijwilligers van
HKK&O zijn dat ook.
Deze drie organisaties hebben gezamenlijk een Plan van Aanpak voor hun inzet opgesteld. Het plan regelde instructies en afspraken en de coördinatie. Het eerste aanspreekpunt van de vrijwilligers is de overkoepelend veldwerkcoördinator uit eigen gelederen.
Deze coördinator plant de inzet van de beschikbare vrijwilligers in afstemming met de
projectleiders. De vaste vrijwilligers worden zoveel mogelijk op vaste dagen ingepland, de
losse vrijwilligers vullen de gaten in de planning op en worden op afroep benaderd.
De vrijwilligers gaan eigen evaluatiebijeenkomsten organiseren om knelpunten en verbeterpunten te bespreken. De coördinator neemt zo nodig contact op met de betreffende
vrijwilligersorganisatie.
De verwachtingen voor deze opgraving waren hoog, de resultaten overtreffen die. In
maart 2017 kwamen de vele bijzondere vondsten uit een Romeinse grafveld, groot in het
nieuws (zie Archeologie in Nederland, juni 2017, pag. 2-11). Er zijn verder vondsten vanaf
het neolithicum tot de vroege middeleeuwen. De meeste vrijwilligers hadden reeds ervaring met opgraven, er konden ook beginnelingen meedoen. Een van hen zegt daarover:
‘Mijn eerste echte ervaring op een echt opgravingsproject. Gaaf! En ik ben ook zeer te
spreken over de bereidheid van de beroeps om ons mee te nemen. We delen duidelijk
dezelfde passie! Het wordt een mooi 2017.’ En van de meer ervaren vrijwilliger: ‘Een schitterend archeologisch project waarbij samenwerking het sleutelwoord is. Heerlijk om mee
te helpen met je handen in de klei en vondsten te doen van 2000 jaar oud. Langzaam komt
het verhaal uit de bodem weer tot leven.’
veldverkenningen en archeologische begeleidingen door bedrijven. De werkgroep
Baduhenna meldt er vier, evenals de werkgroep de Kop van Noord Holland. De archeologische werkgroep Oer-IJ heeft assistentie
verleend bij inventariserend veldonderzoek,
plan Oosterzand Heiloo, en daar ook metaaldetectie gedaan. Leden van de werkgroep
verzamelden verder materiaal bij vergraving
in het duingebied Waterrijk tussen Egmond
Binnen en Rinnegom en hebben dat afgeleverd bij het bedrijf dat een onderzoek zal
starten in dit gebied. Het gevonden materiaal was voldoende signaal voor verder onderzoek.
Leden van afdeling 20 assisteren de gemeente ‘De Wolden’ met archeologische verken-

ning bij de aanleg van een nieuw rijwielpad
onder leiding van de provinciaal archeoloog
van Drenthe. Lokale werkgroepen uit de afdelingen 10 en 23 assisteren ook regelmatig
bij professionele veldverkenningen en begeleiding.
Assisteren bij opgravingen
Zeven afdelingen maken melding van meewerken bij een of meer professionele opgravingen.
Leden van afdeling 1 hebben bijgedragen
aan een terpopgraving in Friesland bij Wirdum. In Winschoten hebben ze geholpen bij
het opmeten en tekenen van sporen in de
vestinggracht.
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Onderzoek A9 afd. 9
Het onderzoek aan de oostkant van de A9 heeft hoofdzakelijk greppels opgeleverd uit
de Romeinse tijd (1e - 4e eeuw) die te maken hebben met het (agrarisch) gebruik van het
land. Een enkele greppel bleek zeer lang en zal rondom een groot perceel hebben gelegen. Het meest interessant is de vondst van een grote complete pot die waarschijnlijk met
opzet in een greppel is begraven/achter gelaten. Het gaat vrijwel zeker om een rituele
begraving waarbij de pot gevuld zal zijn met bijvoorbeeld kruiden of voedsel. Dergelijke
vondsten uit deze periode zijn vrij veel gedaan. Meest in oude waterputten en in speciale
kuilen die ook andere objecten bevatten zoals botten (met name dierenschedels), takken,
enz. De functie is niet bekend. Mogelijk zal het in dit geval te maken hebben met bescherming tegen negatieve invloeden of positief stimuleren van de groei van de gewassen of
het vee op de percelen. Dit omdat het niet bij de huizen zelf was gelegen. Die moeten
(niet ver) elders hebben gelegen op de percelen.
Leden van de werkgroep Beverwijk (afd. 4)
hebben geassisteerd bij een opgraving aan
de Meerstraat in Beverwijk. Ze hebben voor
dat onderzoek ook informatie verstrekt.
De werkgroep Haarlem (afd. 4) heeft meegewerkt bij de opgraving in de grote St. Bavokerk en de opgraving in een bijgebouw van
Huis ter Kleef, beide door de gemeentelijke
dienst. Bij de opgraving Delfplein Haarlem
Noord is samenwerkt met RAAP.
De werkgroep Gheestmanamborcht St. RAG
(afd. 9) assisteerde bij twee bij opgravingen.
Ze assisteerden bij een opgraving onder
een stolpboerderij en bij onderzoek nabij de
Hondsbossche Slapersdijk. Daar zijn skeletten uit 1799 gevonden.
De werkgroep Oer IJ assisteerde bij onderzoek in Waterwijk Egmond, in Heilo en bij
werkzaamheden bij de A9.

Afdeling 10 kreeg in de zomer een bericht
dat er plotseling een onderzoek door RAAP
zou plaatsvinden waaraan vrijwilligers beperkt konden meedoen. Uiteindelijk werd
er toch een uitgebreid beroep gedaan op de
vrijwilligers.
In de stad Utrecht is een pottenbakkersbedrijf opgegraven met twee ovens en materiaal uit de 13e tot 18e eeuw. Leden van afdeling 12 hebben assistentie verleend.
Bedrijven vragen met name assistentie bij de
grotere opgravingen. Maar niet uitsluitend.
Zo meldt de werkgroep Mierlo (afd. 23) dat
zij ook bij drie proefsleuf-onderzoeken hebben geholpen. Hun inbreng daarbij bestond
uit kleine hand- en spandiensten, zoeken
naar vondsten buiten de context, lokale informatie bieden en intermediair zijn met de
lokale bevolking.

Eigen ‘AWN-put’ in Ede (afd. 17)
In juli vond de traditionele zomeropgraving van afdeling 17 plaats. Dit keer mochten zij,
dankzij de Dienst Archeologie van de Gemeente Ede, in park Reehorst weer graven in een
eigen AWN put. Onder de vleugels van RAAP werd een circa 6 bij 20 meter grote opgravingsput aangelegd, die door RAAP inclusief sporen werd ingemeten. De AWN groef de
vondstplekken op en registreerde alles. Het ging om bijna 100 sporen, grotendeels uit de
11e en 12e eeuw. Een bijzonder spoor was een diepe waterkuil waarin een halve pot werd
aangetroffen. Door het oostelijk deel van de put liep ook een loopgraaf uit de Tweede
Wereldoorlog. De afdeling is nu bezig de vondsten te determineren en documenteren.
Een hele klus, maar leuk en leerzaam waarbij de AWN aantoont dat zij in staat is, onder
goede begeleiding door de professionele archeologie, een goede bijdrage te leveren aan
het documenteren en veilig stellen van cultureel erfgoed.
Jaar0verzicht 2016
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2.6

Onderwaterarcheologie

De Erfgoedwet heeft de mogelijkheid voor
eigen onderzoek door vrijwilligers op het
land verruimd. Voor onderwaterarcheologie
zijn de regels juist strenger geworden. Maritieme vrijwilligers mogen alleen waarnemingen doen. Het meenemen van vondsten,
bijvoorbeeld voor identificatie, is alleen toegestaan voor gecertificeerde bedrijven. De
strenge ARBO-eisen voor duikers belemmeren vrijwilligers te assisteren bij onderwateronderzoek van bedrijven en de RCE. Het
landelijk AWN-bestuur steunde een verzoek
aan de minister van OCW voor het verlenen
van vrijstellingen voor maritieme vrijwilligers.
De LWAOW heeft dit jaar geen eigen onderzoeken uitgevoerd. Onderzoeken door de
vier bij LWAOW aangesloten werkgroepen
zijn niet bekend.
In januari vond de jaarlijkse Schervendag
plaats waarbij de Akker Award (een aanmoedigingsprijs voor onderwaterarcheologie) werd uitgereikt aan leden van de Duikclub Texel vanwege haar pilotproject voor
behoud van het maritieme erfgoed op Texel
en hun initiatief tot samenwerken met diverse partijen.
Als onderdeel van de Erfgoedlijn DE LIMES
in Zuid-Holland is het project ‘Hernieuwd
onderzoek naar Castellum de Brittenburg’
gestart. Het benodigde budget vanuit de
Provincie Zuid Holland voor dit onderzoek
is goedgekeurd. Het hernieuwde onderzoek omvat boren naar de zuidoever van de
Romeinse Rijn, sub bottom profiling door
akoestisch 3D zeebodemonderzoek, duiken

2.7

door de LWAOW en afsluitend de uitgave
van een publieksboek. Het wordt vooral een
publieksgericht project, waarin de zoektocht
op diverse manieren in de publiciteit zal komen. De aftrap vond plaats tijdens de officiële Opening van de NAD 2016 in Zuid-Holland
met het verwelkomen van de Romeinse bevelhebber door de wethouder van Katwijk.

De LWAOW bezoekt een botterwerf
Foto: Jolanda Coppens

Samenwerken bij onderzoek

Voor eigen veldwerk is er samenwerking met
Omgevingsdiensten, waterschappen en natuurorganisaties, zoals Staatbosbeheer en
provinciale landschappen. Afdeling 1 meldt
voor het project Hooghalen de samenwerking met Herinneringscentrum Kamp Westerbork en RAAP.

AWN-leden hebben bij veldwerk assistentie verleend aan 18 verschillende bedrijven.
Grote opgravingsbedrijven zoals RAAP en
ADC worden verreweg het meest genoemd.
In Noord Holland is overwegend samengewerkt met Hollandia Archeologen en Archol.
Acht afdelingen assisteren gemeentelijke
diensten bij veldwerk.
Jaar0verzicht 2016
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De samenwerking met bedrijven en gemeentelijke diensten wordt zeer positief beoordeeld.
De communicatie loopt over het algemeen
prima en er is waardering voor de werkzaamheden die de vrijwilligers verzetten.
Opmerkingen zijn bijvoorbeeld: ‘we werden
hartelijk ontvangen’; ‘ze namen alle tijd om
ons bij te praten en te instrueren’; ‘onze inzet wordt gewaardeerd en goed begeleid en
is daardoor zeer leerzaam’.
De archeologische werkgroep Haarlem
werkt intensief samen met de gemeentelijke archeologische dienst. Deze voorziet de
werkgroep van een werkruimte en schakelt
de werkgroep in bij uitwerkingen van oude
opgravingen én bij recente opgravingen en
publieksactiviteiten. Volgens de werkgroep
krijgen ze bij de gemeente veel vrijheid bij
haar opgravingen en die draaien voor een
groot deel op de werkgroep. Ook afdeling 23
is zeer positief over de ruimte (letterlijk en
figuurlijk) die zij bij de gemeente Eindhoven
krijgt. Er vinden weinig opgravingen meer
plaats. De samenwerking is nu vooral gericht
op het opnieuw onderzoeken van materiaal
uit oud onderzoek en publieksbereik.

2.8

Educatie vrijwilligers voor onderzoek

Basiscursus Archeologie
Kennis en ervaringen voor onderzoek verwerven leden voor een groot deel door
meedoen aan de activiteiten van de eigen
afdeling. Sinds een paar jaar bieden we ook
een basiscursus. Er is een landelijk curriculum, afdelingen organiseren zelf de cursus
en vullen het curriculum nader in. Het streven is dat elke afdeling of combinatie van
afdelingen periodiek een basiscursus aanbiedt. De afdelingen 11, 12, en 16/17 hebben
dat dit jaar gedaan.
Afdeling 11 heeft begin dit jaar voor het eerst
een basiscursus Archeologie gegeven, nadat
het voorgaande jaar de belangstelling gepeild was door middel van een Kennismakingsavond Archeologie. De cursus bestond
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Afdeling 10 meldt goede ervaring bij het assisteren van bedrijven. Belangrijk was dat
ook niet ervaren mensen mee konden doen.
Kritische noten zijn er ook: ‘soms wordt onvoldoende rekening gehouden met onze
inzet als vrijwilliger met op het laatste moment verschuivende planningen’ of ‘soms
worden we te laat geïnformeerd, zodat
meewerken nauwelijks mogelijk is’. Omdat
er een nogal wisselend beroep op vrijwilligers wordt gedaan en leden het meehelpen
bij opgravingen rond hun eigen werkzaamheden moeten plannen, is het niet goed mogelijk een ‘vaste ploeg’ te formeren en als
afdeling een overzicht te houden van wie
waar meehelpt. Goede samenwerking lijkt
meer afhankelijk te zijn van de projectleider
en van de gemeente of het bedrijf. Er zijn
projectleiders die vrijwilligers zo veel mogelijk mee laten werken en anderen die alleen
hun hulp inroepen als het werk anders niet
op tijd af komt.
Punt van kritiek is ook dat het verslag van
projecten waar assistentie is verleend, niet
altijd wordt ontvangen.

uit vijf cursusavonden, een materiaalpracticum en een excursie per bus door de Alblasserwaard. De groep van twintig deelnemers
bestond uit een mix van gemeenteambtenaren, die bij hun werk met archeologie
te maken hebben, leden van historische
verenigingen en van de eigen afdeling. De
cursus werd verzorgd door AWN-ers en archeologen van de gemeente Dordrecht. De
deelnemers waren zeer enthousiast, zodat
de cursus in de toekomst zeker herhaald
zal worden. Opmerkelijk was het aantal gemeenteambtenaren, dat avonden vrij maakte voor de cursus.
De basiscursus van afdeling 12 telde dertig deelnemers, wat vooral te danken was
aan de koppeling met de ArcheoHotspot
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Utrecht. De hotspot-vrijwilligers kregen
steeds meer interesse in archeologie en
vroegen om meer scholing. De afdeling kon
die vrijwilligers een gratis Basiscursus Archeologie aanbieden, omdat het museum
de ruimte ter beschikking stelde en de onkosten betaalde. Maar liefst 23 vrijwilligers
meldden zich aan. Omdat er al zeven andere aanmeldingen waren kwam het totaal
op dertig cursisten. Van de 23 hotspot-vrijwilligers meldden dertien zich daarna aan
als nieuw lid van de AWN en van de overige
cursisten ook nog drie. Een zeer effectieve
manier dus voor ledenwerving.
De afdelingen 16 en 17 organiseren al vele
jaren een gezamenlijke cursus met dit jaar
zeventien deelnemers.
Vier deelnemers zijn uit afdeling 16 afkomstig, negen uit het gebied van afdeling 17 en
drie deelnemers uit Apeldoorn en één uit Deventer. De cursus is bestemd voor leden die
in het veld archief willen worden. De cursus
leert hoe de wereld van de archeologie in el-

Basiskennis Maritieme Archeologie, uitgave van
de LWAOW

Scholing in het Erfgoedhuis, afdeling 23
Foto: Laurens Mulkens

kaar zit en, vooral, wat wel en wat niet mag.
Ook leerden de cursisten meten en tekenen
van ontgravingsputten en bijbehorende coupes van vondsten in de opgravingsput zoals
paalgaten, grafkuilen en dergelijke. Tevens
werden hen de beginselen van het archeologisch onderzoek in het veld bijgebracht. Bij
het praktijkdeel voor veldverkenning was de
mooiste vondst een blauwe (vermoedelijke)
La Tène kraal uit de IJzertijd
Afdelingen 3 en 9 bereiden gezamenlijk een
basiscursus voor die in januari 2017 start en
hadden daarover al veelvuldig overleg. Door
de werkgroep Oer-IJ is in november ‘archeotuin’ aangelegd ten behoeve van de cursus.
De tuin bevat twee greppels met materiaal,
een waterputje en twee paalgaten. Alles pseudo.
De LWAOW biedt jaarlijks een eigen basiscursus. Er is nu een cursusboek ‘Basiskennis
Maritieme Archeologie’ opgesteld in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en maritiem-archeologen van
enkele bedrijven. Het is een totale herziening van het losbladig cursusboek dat vanaf 2010 bij de basiscursus werd gebruikt. Dit
nieuwe boek is ook bedoeld als naslagwerk
voor vrijwilliger. De LWAOW basiscursus omvat ook een praktijkweekend in Bunschoten.
Er waren dit jaar 22 deelnemers.
Scholing via workshops en studiedagen
Afdeling 10 kiest voor een andere vorm van
scholing. Zij organiseren jaarlijks een aantal
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workshops van een (halve) dag. Met dit jaar
als onderwerpen: vuursteen bewerken; het
herkennen van gebruikssporen op aardewerk uit archeologische contexten en het
op wetenschappelijke wijze beschrijven van
metaalvondsten.
Afdeling 20 heeft dit jaar zoveel archeologische gegevens verwekt in hun werkplaats,
De Veldschuur dat dat een wekelijks terugkerende vorm van scholing van de leden is.
Afdeling 23 organiseerde een cursus van elf
ochtenden voor de ArcheoHotspot-gidsen
waarbij het archeologisch proces, materiaalkennis, en kennis van de lokale geschiedenis
aan bod kwamen. Enkele leden namen deel
aan een door het provinciaal depot gegeven cursusmiddag over het deponeren van
vondsmateriaal uit eigen veldwerk.
De Werkgroep Deskundigheidsbevordering
organiseert landelijke studiedagen voor
AWN-ers en zusterorganisaties. Dit jaar twee
activiteiten: een Veldpracticum Romeins
Landmeten tijdens het Romeinenfestival in
Nijmegen; en in het kader van haar bouwhistorieactiviteiten een bijzondere excursie
vóórdat de restauratie-activiteiten op het
Binnenhof in Den Haag beginnen.
Erfgoedhuis, afdeling 23, foto Laurens Mulkens
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Veldwerkeducatie
Veldwerkeducatie is het leren opgraven in de
praktijk. De hiervoor geplande twee weken
onderzoek door AWN-vrijwilligers bij Bovenkarspel (Westfriesland) ging op het laatste
moment niet door. Het betrof een vrijgegeven gebied, dus zonder onderzoeksplicht.
Het lukte niet de start van de bouwwerkzaamheden uit te stellen tot alles voor veldwerkeducatie geregeld was. Het grootste
probleem vormde de beschikbaarheid van
een senior archeoloog als AWN-coördinator.
Leden konden wel in Duitsland meewerken
en zo ervaring op doen.
Onder coördinatie van Henk Rebel (afdeling 12) hebben 27 AWN-ers zich bij een drietal opgravingen in Duitsland op hun hobby
kunnen uitleven. Het ging om de volgende
locaties:
• Visbek (10 juli t/m 5 augustus 2016), Vier
weken lang mochten groepjes van drie
of vier AWN-leden hier aan het werk.
Dertien AWN-ers werkten mee, waarvan
acht ook al in 2015 in Visbek actief waren.
Op deze plek hebben ongeveer 1000 jaar
geleden boerderijen gestaan.
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• Euskirchen (28 augustus t/m 2 september 2016). Voor de vierde keer in drie jaar
kon een groep AWN-vrijwilligers aan de
slag op een gebied waar de deelstaat
Noordrijn-Westfalen 205 hectare tot industrieel gebied ontwikkelt. Hier vond
men de afgelopen jaren twee nederzettingen van de urnenveldencultuur en romeinse graven. Dit jaar werden sporen
gevonden van bewoning uit brons- en
ijzertijd.
• Haltern (4 t/m 10 september 2016). Hier
wordt al lang gegraven (proefsleuven)
op de plek van een vroegere romeinse

legerplaats (van ca. 5 vóór tot 17 ná Chr.).
Er komt een archeologisch park. In 2016
is een deel van de verdedigingswand
van het legerkamp gereconstrueerd. Direct hierna mocht een groep van acht
AWN-vrijwilligers aan de slag. Gezien de
vondsten bleek er gegraven te worden
in een hoek waar waarschijnlijk een smederij had gestaan. Er werden veel sintels
gevonden, enkele kleine ijzeren halfproducten, speelsteentjes, een Keltisch
muntje en Romeins gedraaid aardewerk.

3

Uitdragen kennis en vergroten draagvlak

3.1

Educatie jeugd en jongeren

Vijftien afdelingen melden activiteiten voor
basisschoolleerlingen, waarbij acht afdelingen archeologielessen geven in de klas en
dertien afdelingen activiteiten bieden in de
eigen werkplaats en/of in het veld. Een aantal afdelingen doet beide.
Afdeling 1 verzorgt al een aantal jaren archeologielessen en excursies voor 21 scholen in de gemeente Coevorden en in een

Puzzelen in het ArcheoLAB, afdeling 9
Foto: Lize Kraan

school in de gemeente Zevenhuizen (Gr.). Zij
bereiken daarmee per jaar 600 leerlingen.
Afdeling 11 biedt de cursus ‘Archeologie aan
de basis’ voor basisschoolleerlingen. De cursus bestaat uit vijf dagdelen. Drie van de
(doe)lessen vonden plaats in de werkruimte,
één les was in museum het Hof van Holland
en één vond plaats bij de kasteelruïne Huis
te Merwede. Bij de ruïne was een re-enacter
aanwezig met voorwerpen uit die tijd.
De Archeologische Club Oldenzaal biedt samen met afdeling 19 een doorlopend project
voor basisscholen in Oldenzaal.
Bij de Veldschuur heeft SWARS (afd. 20) een
archeologisch ontdekveld aangelegd: er kan
in kleine groepen worden gegraven volgens
de archeologische regels en werkwijze. In de
Veldschuur worden leerlingen hierop voorbereid. Het vindt plaats op drie niveaus, zie
www.veldschuur.net.
In St Oedenrode (afd. 23) doen alle basisscholen mee aan een jaarlijks lokaal project
‘Erfgoed beleven’, dat verdeeld is over twee
dagen. In dit project wordt ieder jaar een lokaal thema gekozen met diverse activiteiten.
Het project wordt via een leskist op school
voorbereid. In Uden (eveneens afd. 23) waren workshops als inleiding voor ‘museum
Jaar0verzicht 2016
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Vuur maken met een vuurboog, Baduhenna,
afdeling 9

maken’ door scholen. Door leerlingen verzamelde materialen worden in de school, met
uitleg, tentoongesteld. Het krijgt een vervolg in 2017.
Voor deze leeftijdsgroep worden ook veel
incidentele activiteiten georganiseerd. De
werkgroep Beverwijk (afd. 4) organiseerde,
als naschoolse opvang, aan de hand van een
tentoonstelling in een winkelcentrum (april
t/m december 2016), een speurtocht voor
kinderen in het winkelcentrum. Als onderdeel van de Rabo kids-week zijn archeologische activiteiten gedaan. Werkgroep (en
museum) Baduhenna (afd. 9) geeft schoolkinderen informatie over het werk van de
archeoloog, rondleiding in de expositiezaal
en doe-activiteiten zoals vuur maken met
de vuurboog, graan malen met maalsteen
en groente snijden met vuursteen. De werkgroep Kop van Noord-Holland heeft uitleg
gegeven over veldwaarnemingen en werkzaamheden in de werkschuur.
Speelcarrousel Holy is een vakantie activiteit
voor kinderen. Afdeling 8 heeft hierbij een
activiteit georganiseerd met experimentele
archeologie: op historische wijze kleipotten
maken.
Afdeling 19 organiseerde tijdelijke activiteiten voor kinderen als onderdeel van de
archeologische expositie in een ruimte van
Stadsmuseum Hengelo.
Tijdens de Nationale Archeologie Dagen vinden ook veel activiteiten plaats voor deze
leeftijdsgroep. Zie aldaar, paragraaf 3.3.
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Leerlingen in het voortgezet onderwijs worden minder bereikt. Het blijkt lastig voor
die leeftijdsgroep aansprekende programma’s te bieden. Bij drie afdelingen (8, 11 en
20) hebben leerlingen een Maatschappelijke Stage gedaan. Bij afdeling 8 maakten de
leerlingen de stage af die zij in het voorgaande jaar waren begonnen. Er is niet actief gezocht naar nieuwe stagiaires.
De werkgroep Oer-IJ (afd. 9) verzorgde educatie en een rondleiding in Castricum voor
leerlingen uit de 2e klas van het VWO met als
thema de Slag bij Castricum in 1799.
Bij afdeling 12 deed een leerling een snuffelstage. Afdeling 12 heeft op verzoek van
een van de jonge vrijwilligers van de ArcheoHotspot (17 jaar) twee maal lessen verzorgd
op zijn school voor voortgezet speciaal onderwijs en twee maal activiteiten op de ArcheoHotspot.

Duimpotjes maken bij de Speel carrousel Holy
Foto: Rutger Terluin
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3.2

Educatie volwassen

Alle afdelingen organiseren jaarlijks een of
meer lezingen. In totaal worden 90 lezingen
voor 2016 gemeld. De meeste lezingen zijn
toegankelijk voor alle belangstellenden, bij
zes afdelingen zijn niet alle lezingen openbaar. In totaal waren zestien lezingen alleen
voor eigen leden.
Afdeling 1 organiseert samen met het Hunebedcentrum de lezingenserie ‘Schatten
in Drenthe’. Dit jaar vonden er vier plaats,
de serie wordt vervolgd in januari 2017. In
maart was in Middelburg de Zeelandse Amateur Archeologen Dag: ZAAD. Het is een ontmoetings- en lezingendag voor Zeeland en
West-Brabant voor vrijwilligers in de archeologie en andere belangstellenden en georganiseerd door de SCEZ (Stichting Cultureel
Erfgoed Zeeland).
Door zeven afdelingen zijn 28 excursies geboden waaraan iedereen kon meedoen. Bij
elf afdelingen waren de 32 excursies alleen
bestemd voor eigen leden.
Zeven afdelingen brengen een of meer keer
per jaar een afdelingsblad uit. Die bladen
gaan ook naar belangstellende niet-leden.
De opzet van de afdelingsbladen loopt uiteen, ze hebben het karakter van een nieuwsbrief of meer een ‘tijdschrift’ met inhoudelijke artikelen. Op de afgevaardigdendag is
een aantal voorbeelden gepresenteerd en
zijn ervaringen uitgewisseld.
Voor afdeling 14 was een hoogtepunt de vervaardiging en presentatie van het publieks-

3.3

Publieksboekje over de AWN opgraving van
afdeling 14

boekje over de AWN-opgraving in de achtertuin van Museum Nijkerk. Met vereende
krachten is het een heel visueel boekje geworden dat een goede indruk geeft van de
potentie van een kleinschalig onderzoek in
een oude binnenstad. In dit geval de stadsgeschiedenis van Nijkerk die teruggaat tot
ca. 1200. Er was een uitermate goede samenwerking met Museum Nijkerk en daaraan gelieerde vrijwilligers.
Er is niet expliciet gevraagd naar gebruik van
website en sociale media. De Werkgroep
Haarlem (afd. 4) maakt melding van een
eigen weblog https://archeologischewerkgroephaarlem.nl en afdeling 13 brengt een
eigen digitaal tijdschrift uit.
De bibliotheek van afdeling 17 is ook voor
publiek toegankelijk.

Nationale Archeologie Dagen

Deze voor een breed publiek bestemde dagen vonden in 2015 voor het eerst plaats,
in drie provincies. Dit jaar deden vijf provincies officieel mee (Noord en Zuid Holland,
Utrecht, Noord Brabant en Limburg) en
haakten ook Zeeland en Gelderland deels
aan.
Dertien afdelingen organiseerden zelf en samen met anderen vele uiteenlopende activiteiten en de meeste afdelingen vonden het
een hoogtepunt voor dit jaar. Op tenminste

22 verschillende locaties lieten AWN-ers bezoekers kennismaken met archeologie en
op een aantal plaatsten ook mee doen.
Veel afdelingen en werkgroepen boden
doe-activiteiten voor kinderen. Kinderen,
maar ook (groot)ouders, konden scherven
zoeken en lijmen, monster zeven, gruis uitvlooien of monsters microscopisch bekijken.
Ze konden aan de slag met het maken van
een fibula, een middeleeuws beursje, mozaïeken met oude scherven of historische hapJaar0verzicht 2016
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Zeefmonsters uitzoeken tijdens de Nationale Archeologiedagen, afdeling 8
Foto: Hilde van Wensveen

jes maken. Er waren puzzels en historische
spelen. Kinderen konden op verschillende
plaatsen zoeken met een metaaldetector en
er was een speciale kinderopgraving bij afdeling 6.
Op negen locaties waren archeologische depots of eigen werkplaatsen open, zoals het
depot van Archeologie West Friesland, het
Gemeentelijk depot Zaanstreek en het de-

‘Zandvlooien’ tijdens de Nationale Archeologiedagen, afdeling 8
Foto: Carolien Van Loon / Gemeente Vlaardingen
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pot van Zeeland. Afdeling 10 heeft daar ook
haar werkruimte en zij lieten zien wat AWN
doet.
AWN-ers assisteerden in het Huis van Hilde als pop-up ArcheoHotspot en ook bij de
andere hotspots. Op verschillende plaatsen
waren kleine exposities ingericht, soms in de
eigen werkplaats, maar ook in bibliotheken
(afd. 2 op twee plaatsen en afd. 8), in een
verpleeghuis (afd. 2) en een café (werkgroep
Schijf, afd. 23). In Haarlem (afd. 4) vonden
veel activiteiten plaats, in samenwerking
met de gemeentelijke dienst. Er waren o.a.
minilezingen, workshops, een demonstratie
potjes tekenen en er vond een booronderzoek plaats naar de restanten van Huis ter
Kleef. De werkgroep Haarlem had activiteiten op het terrein van de kweektuinen.
Daar was in datzelfde weekend ook door de
kweektuinen een en ander georganiseerd.
Zo kwam een breed publiek in aanraking
met archeologie.
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In Amstelveen (afd. 5) konden bezoekers op
zoek naar slot Purmerstein, er was een open
dag bij de opgraving en een tentoonstelling.
Afdeling 6 was op verschillende locaties actief. Er waren lezingen, een booronderzoek,
de reeds vermelde kinderopgraving en rondleidingen in het nieuwe archeologisch park
Malito. Onder het park liggen de resten van
het Romeins castellum, een beschermd archeologisch monument en bovengronds is
het fort zichtbaar gemaakt door een aarden omwalling, wachttorens en een stukje
Limesweg. In Katwijk meerde een militaire
Romeinse riviergalei aan met een Romeins
bevelhebber in vol ornaat. Het was de officiële opening van de Nationale Archeologie
Dagen voor Zuid Holland en de aftrap voor
het hernieuwde onderzoek naar de Brittenburg (zie vorig hoofdstuk).
In Delft (werkgroep Delft, afd. 7) was er
samen met de gemeentelijke archeologen
een open dag: ‘ontdek het verleden van
het Kartuizer klooster met archeologen.’ In
Dordrecht (afd. 11) vond een archeologisch
spreekuur plaats en konden mensen hun eigen vondsten laten determineren.
In Amersfoort presenteerde afdeling 14 vol
trots het publieksboek van de door hen
uitgevoerde opgraving Nijkerk-Venestraat.
Verder boden zij een
lezingenavond, was
er een kinderworkshop Archeologie en
een fietstocht langs
de grafheuvels rond
Amersfoort.
In Noord Brabant
bood afdeling 23
twee dagen een kinder-doe-programma
met vijftien verschillende activiteiten, was
er een stadswandeling
en een vondstenmiddag voor bezoekers.
Zes lokale werkgroepen van afdeling 23
organiseerden eigen

activiteiten. Op verschillende plaatsen waren kleine tentoonstellingen ingericht en de
werkgroep Deurne opende haar vernieuwde tentoonstellingsruimte. In Veghel kon
een opgraving worden bezocht en waren
daaromheen diverse activiteiten waaronder
zelf zoeken met een metaaldetector. Ook
in Boekel kon met een metaaldetector worden gezocht en waren er rondleidingen in de
heemkamer. De werkgroep Uden hield een
publieke veldverkenning die verrassende
vondsten heeft opgeleverd. Het is nu een interessante akker voor verder onderzoek. In
Schijf konden bezoekers deelnemen aan een
historische wandeling over veenwinning en
de werkgroep Vessem zorgde voor een fietstocht langs grafheuvels en andere historische plekken.
De meeste activiteiten vonden plaats in
Noord Holland en Noord Brabant, wat mede
te danken is aan de vele actieve lokale werkgroepen in beide provincies. Op de website
van de Nationale Archeologie Dagen is meer
informatie over al deze activiteiten te vinden. Helaas wordt AWN niet altijd vermeld
als medeorganisator.
Botdeterminatie tijdens de Nationale Archeologiedagen, afdeling 8
Foto: Hilde van Wensveen
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3.4

ArcheoHotspots

ArcheoHotspots zijn locaties waar archeologie, het hele jaar door zichtbaar en aanraakbaar is. Bezoekers zien archeologen (vrijwilligers en beroeps-) aan het werk en kunnen
ook zelf meedoen.
Drie nieuwe ArcheoHotspots openden dit
jaar de deuren. In het voorjaar startte de hotspot in het Universiteitsmuseum Utrecht.
Afdeling 12 werkte zeer actief mee aan de
voorbereiding en van de 55 vaste vrijwilligers waren er veertien afkomstig van AWN.
Voor de afdeling is de hotspot een duidelijk
hoogtepunt. Ze schrijven daar zelf over: ‘als
ergens archeologie presenteren aan een zo

Afdeling 16

groot mogelijk publiek goed gelukt is, dan
wel in de ArcheoHotspot Utrecht. We kregen in het jaar dat de ArcheoHotspot in het
Universiteitsmuseum was rond de 11.000
bezoekers. Voornamelijk mensen die hele-

3.5

Tentoonstellingen

Zeven afdelingen hebben zelf een tentoonstelling georganiseerd en elf hebben dat
samen met andere organisaties gedaan. In
totaal worden 29 tentoonstellingen gemeld.
Reeds vermeld zijn de kortdurende exposities tijdens de Nationale Archeologie Dagen,
Afdeling 1 werkte mee aan tentoonstellingen met Openluchtmuseum Het Hoogeland
en aan het samen met de universiteit Groningen zichtbaar en beleefbaar maken van
archeologie in Norg.
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Afdeling 16

maal niets van archeologie afwisten. De reacties waren heel positief’. Het advies van
afdeling 12 is: organiseer een ArcheoHotspot in een algemeen museum. Daar kun je
archeologie het best promoten en door veel
aandacht te besteden aan de vrijwilligers,
werf je tegelijkertijd nieuwe leden! De ArcheoHotspot in het Universiteitsmuseum in
Utrecht is eind januari gesloten wegens verbouwing aldaar. Op 31 maart opent de ArcheoHotspot Utrecht in een nieuwe locatie
in Castellum Hoge Woerd. Ook die is tijdelijk.
Op 8 juli ging de ArcheoHotspot in Museum
Kam in Nijmegen open. Daar werkt afdeling 16 aan mee.
Op 7 oktober startte de ArcheoHotspot Arnhem in Erfgoedcentrum Rozet. Daar is afdeling 17 actief bij betrokken.

Afdeling 7 heeft naar aanleiding van het eerder door hen uitgevoerde onderzoek bij Molenslag in Monster een tentoonstelling in de
molen ingericht. Deze werd door veel mensen bezocht.
Leden van afdeling 10 hielpen mee met activiteiten op gebied van archeologie in Museum De Vier Ambachten in Hulst, o.a. met
het herinrichting van tentoonstellingsruimte. Op aanvraag van gemeenten richten zij
vitrines in met archeologische vondsten, bij-
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voorbeeld in het gemeentehuis van Kruiningen en dat van Goes.
Met medewerking van de gemeente kon
de werkgroep SWARS (afd. 20) in het Oudheidkundig museum in Leiden, als onderdeel
van het project ‘archeologie in je achtertuin’
daar een unieke archeologische vondst presenteren - Staphorster mannensieraden uit
de periode 1810-1880. De vondst bleek, na
enig speurwerk, de buit te zijn van een roofmoord gepleegd in 1941 in Rouveen.
In het museum in Hengelo (afd. 19) is een
tentoonstelling ’mens en mammoet’ ingericht met neanderthaler-vondsten uit Mander en botten van uitgestorven dieren uit
een privé collectie. In een galerie in Wierden
is in november een gecombineerde tentoonstelling (mede) ingericht met diverse archeologische vondsten, in combinatie met kunst:

Opening tentoonstelling, afdeling 12

3.6

Opening tentoonstelling, afdeling 12

keramiek gebaseerd op de trechter-bekervondsten uit Dalfsen en schilderijen van archeologische objecten.
Bij zeven afdelingen kan het publiek op vaste tijden de werkruimte bezoeken. In de
Veldschuur in Rouveen is werkgroep SWARS
(afd. 20) bij belangrijke evenementen aldaar
altijd paraat met allerlei activiteiten: expositie van kaartmateriaal (o.a. gemeentelijke
archeologische waardenkaart en historische kaartmateriaal). Ook het inbrengen en
beoordelen van vondsten vindt dan plaats.
Verder is iedereen op de maandagavonden
welkom.
Het Erfgoedlab in Museum Vlaardingen is
nieuw leven ingeblazen en sinds oktober
wordt daar samen met de archeologen van
de gemeente Vlaardingen eens in de maand
een archeologiespreekuur gehouden.

Present op evenementen

Tien afdelingen waren met een stand en/of
activiteiten present bij lokale en regionale
evenementen zoals markten en festivals.
Dat zijn bijvoorbeeld de Oertijdmarkt in Borger, de Bodemvondstendag in Openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum en de
archeologische markt bij het IJstijdenmuseum in Buitenpost (afd. 1). Afdeling 5 stond
op een kramenmarkt, afdeling 9 op de lokale
Uitmarkt en de Oer-IJ-dag en afdeling 19 op
de St. Joapiksmarkt in Markelo.
Afdeling 8 was present op het Vlaardingse
Loggerfestival, een jaarlijks evenement waar

Dutch Design Week, afdeling 23
Foto: Laurens Mulkens
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Promotie van de Vlaardingse archeologie tijdens het Loggerfestival, afdeling 8, foto: Hilde van Wensveen

behalve een feestelijke markt aandacht is
voor het verleden van de stad en de daar
bij horende visserij. Ook andere historische
en erfgoedinstellingen zijn daarbij actief.
In 2018 vindt de herdenking van de Slag bij
Vlaardingen plaats. Afdeling 8 is betrokken
bij het bedenken van activiteiten en de toekomstige uitwerking hiervan.
Afdeling 10 had op de Oostkapelsedag een
eigen stand met vondsten, informatie en
spellen. Al een aantal jaren geven zij demonstraties zoutzieden uit zout veen. Dit is op
vijf dagen gedaan bij museum Terra Maris.
Afdeling 17 was present op de IJzertijddag,
de Dag van de Arnhemse Geschiedenis en
bij het evenement ‘In Dienst in Ede’. Het Erfgoedhuis in Eindhoven (afd. 23) deed mee
aan de Dutch Design Week en ontving vele
bezoekers die kwamen kijken naar nieuwe
ontwerpen met oude materialen en ook
zeer geïnteresseerd kennisnamen van de archeologische collectie.
LWAOW-stand was aanwezig bij manifestatie Duik Vaker en de AWN-stand bij de Muntmanifestatie, beide in Houten.
Zeven afdelingen waren present bij de Open
Monumentendag. Samen met de gemeente
Dordrecht ontving afdeling 11 bezoekers in
een historisch zeer belangwekkend pand,
het gebouw Berckepoort, waar de AWN
25 jaar geleden opgravingen heeft gedaan.
Dat onderzoek is nu uitgewerkt en de hisJaar0verzicht 2016
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torie is onderzocht. De resultaten worden binnenkort gepubliceerd.
De afdelingen 12, 14 en 23 hebben
aandacht besteed aan de Maand
van de geschiedenis. De afdelingen 5 en 6 werkten mee aan het
Limesproject en de afdelingen 12
en 23 melden activiteiten tijdens
de Romeinenweek.
Afdelingen ervaren deelname
aan dit soort publieksactiviteiten
als zeer positief. Deze activiteiten trekken veel bezoekers en er worden
nieuwe contacten gelegd, zowel met bezoekers als met andere erfgoedorganisaties.

Dutch Design Week, afdeling 23
Foto: Laurens Mulkens
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3.7

Zichtbaar en beleefbaar maken van archeologie

In afdeling 4 werkte een van de werkgroepen mee aan het opnieuw plaatsen van een
informatiebord bij het archeologisch monument ‘Huldtoneel’ in Heemskerk. Afdeling 8
neemt deel aan Educatief Archeologisch Erf
van de Federatie Broekpolder. Ze assisteren
bij de bouw van een boerderij uit de Vlaardingencultuur en het inrichten van het terrein en bij het gidsen van bezoekers.
Afdeling 10 werkt via de gemeente mee aan
herinrichting van kasteelterrein Berg van
Troje (Borsele). Ze waren daar ook aanwezig
tijdens de Open Monumentendagen 2016.
De werkgroep Mierlo (afd. 23) werkt mee
aan het herinrichten van een natuurgebied
en is betrokken in het ‘verwerken’ van archeologie in de speeltuinen van een nieuwe
wijk.

Kunstproject het monster van Nes
De werkgroep Kop van Noord-Holland
(afd. 9) werkt mee aan een kunstproject het Monster van Nes. Het wordt een
kunstmonument voor Nes en omgeving
van het vernieuwde wegtracé N241. Het
monument zal bestaan uit een verzameling bodemvondsten die langs of in de
buurt van de deze provinciale weg zijn
gevonden. Die sieren straks de wand van
de aan te leggen fietstunnel Nes. Ongeveer 30 voorwerpen worden heel precies
gereproduceerd in gekleurd beton. Elk
voorwerp krijgt daarbij een andere tint.
Ook worden ze sterk uitvergroot. Daarna
worden ze op een van de tunnelwanden
gemonteerd. De fietstunnel wordt in het
voorjaar van 2017 geopend.

Herstel toegang (Duitse) Koch bunker (afd. 17)
In mei deed de werkgroep WO II op het terrein van het Museum Arnhem onderzoek naar
mogelijke resten van het bunkertje. Met als belangrijk doel, de toegang tot het bunkertje,
met een prachtig uitzicht over de Betuwe, herstellen. Dat herstellen gebeurde zo veel als
mogelijk met origineel materiaal zoals het toen ook gebeurd moest zijn. Dat wil, zeggen
met materiaal uit de Arnhemse huizen van die tijd; 1944/1945. Hiertoe was een inzameling
in de wijk de Hoogkamp in Arnhem gehouden waarbij deuren, kastplanken, glas in lood
kozijnen e.d. bijeen gebracht werden.
Van de stichting Gelders Landschap kregen ze hiervoor ook prachtige grote eiken planken van zo’n 3 cm dikte! Belangrijkste vondsten: een deel van de originele muren van de
toegang en, als klap op de vuurpijl: een Engelse MK II stengun op de bodem van de Kochbunker!

3.8

Samenwerking bij educatie en publieksbereik

Educatie en publieksbereik wordt bijna altijd
samen met anderen gedaan. Gemeenten
initiëren en ondersteunen scholenprogramma’s en programma’s worden mede ontwikkeld met professionele educatieorganisaties. Voor kinderactiviteiten wordt veel
samengewerkt met gemeentearcheologen,
depots en musea.

Lezingen worden deels samen met historische verenigingen en heemkundekringen
georganiseerd. De sprekers zijn overwegend
professionele archeologen uit het hele land.
Afdeling 8 nam deel aan het erfgoedplatform Vlaardingen. Hierin komen allerlei instanties met historische- en erfgoed achtergrond samen om te bespreken waarmee
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iedereen bezig is en hoe de onderlinge banden versterkt kunnen worden. Het Educatief
Archeologisch Erf (EAE) is een van de gezamenlijke activiteiten en het is de bedoeling
de samenwerking in de toekomst verder uit
te breiden.
Afdeling 1 meldt de opstart van samenwerking met studievereniging Bachur van de
RuG/Groninger Instituut voor Archeologie.

Onder:
Van grondboringen word je vuil!
Afdeling 8, foto: Henny Warmerdam
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Boven:
Dit zit er in de boor van de voorkant van dit jaaroverzicht, afdeling 8, foto: Hilde van Wensveen
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4

Belangenbehartiging

4.1

Samenwerking met gemeenten voor belangenbehartiging

Als belangenbehartiger wil AWN op de eerste plaats een goede informatiebron en
partner voor gemeenten zijn. In negen afdelingen is er een netwerk van correspondenten of contactpersonen en zij onderhouden
op die wijze contacten met 58 gemeenten.
Ook negen afdelingen (niet allemaal dezelfde) melden betrokkenheid bij het opstellen
van gemeentelijk archeologiebeleid in 21 gemeenten. Zo heeft de werkgroep Velsen
(afd. 4) de conceptnota van de gemeente
becommentarieerd en aangevuld en afbeeldingen beschikbaar gesteld. Afdeling
5 was betrokken bij de herziening van de
archeologische kaart van de gemeente De
Ronde Venen. De werkgroep Oer-IJ (afd. 9)
overlegde met gemeente Castricum over

afstemming archeologie in Castricum. Er is
een ambtelijke fusie op handen in gemeenten Bergen/Egmond/Schoorl, Uitgeest, Castricum en Heiloo.
Afdeling 6, die als een van de eerste een
netwerk van correspondenten had, concludeert dat de samenwerking per gemeente
erg wisselt. Ze proberen als AWN er bovenop te zitten bij gemeentes waar oog voor de
archeologie verbeterd kan worden. Ze hebben goede hoop dat in 2017 het structureel
overleg met de gemeenten overal voortgezet/opgezet gaat worden.
Afdeling 13 laat weten dat de samenwerking
met gemeenten beter zou kunnen, ze hebben daar nog onvoldoende capaciteit voor.
Wel hebben ze gemeenten gevraagd hun

Assistentie metaaldetectie in Heiloo, afdeling 9
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Selecteren Romeins aardewerk in ArcheoHotspot
Utrecht, afdeling 12, foto’s UM

actuele archeologiebeleid, na invoering van
de Erfgoedwet, te beschrijven en begin 2017
is daar in hun afdelingsblad, Archeologica
Naerdincklant een interessant themanummer aan gewijd.
Afdeling 11 neemt deel aan het Historisch
Platform Dordrecht Historie -Archeologie-Natuur-Collectief en aan het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.
Ze hebben in de Alblasserwaard en de Krimpenerwaard veel contact met de gemeenten. Ze waren betrokken bij het opstellen
van de digitale kaart cultuurhistorie en archeologie van de gemeente Molenwaard. In
Dordrecht is er regelmatig overleg met de
afdeling stadsarcheologie.
Afdeling 23 is onderdeel van het Erfgoedhuis
Eindhoven, waar ook het erfgoedteam van
de gemeente gevestigd is. Gezamenlijk en
met de Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant
is in januari een bijeenkomst georganiseerd
met alle heemkundekringen en andere erfgoedorganisaties over meer onderlinge samenwerking. Dit ter voorbereiding van een
werkconferentie over regionaal erfgoedbeleid die in maart plaatvond. Daar namen
wethouders, ambtenaren en vrijwilligers uit
de hele regio aan deel. De intentie tot een
meer regionaal en erfgoedbreed beleid met
daarbij behorende voorzieningen is uitgesproken. Er is gestart met de voorbereiding
voor een regionaal erfgoedbreed project
met ‘water’ als thema. Binnen de afdeling
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werd een fusie voorbereid van drie gemeenten (Schijndel, Veghel en Sint Oedenrode).
De vier daar aanwezige en bij AWN aangesloten archeologische werkgroepen hebben
actief meegepraat over het archeologiebeleid van de nieuwe gemeente. De reeds in
een gemeente bestaande samenwerkingsovereenkomst over de rol van vrijwilligers
zal voor de hele gemeente gaan gelden. In
Valkenswaard (eveneens afd. 23) ijvert de
werkgroep voor een soortgelijk convenant
als onderdeel van de erfgoedverordening.
De twee werkgroepen binnen de gemeente
Eersel (afd. 23) hebben met de gemeente
verder gediscussieerd over de uitkomsten
van het pilotproject van LTO over verstoringsdiepte dat onder meer in de gemeente
Eersel is uitgevoerd. De conclusie is dat de
resultaten van dat onderzoek geen ander
gemeentelijk beleid rechtvaardigen.
Tien afdelingen hebben structureel overleg
met de gemeentelijke of regioarcheoloog
en dat betreft 29 gemeenten. Dat overleg
is breder dan beleidszaken, het gaat bijvoorbeeld ook over geplande onderzoeken
en publieksbereik. Alle afdelingen in Zuid
Holland (6, 7, 8 en 11) hebben een vast gezamenlijk overleg met de provinciaal archeoloog en het Provinciaal Steunpunt Monumenten en Archeologie van het Erfgoedhuis
Zuid-Holland. Door het vertrek van de regioarcheoloog in Twentse en beperkte ad interim vervanging, is er voor afdeling 19 een gat
gevallen in contacten met gemeenten. In
2017 krijgt Twente een opvolger. Afdeling 21
is betrokken bij het inrichten het Archeologiehuis en de opstart van de samenwerking
met vrijwilligers. Binnen de afdeling 9 en 23
melden een of meer werkgroepen deelname aan een gemeentelijke Monumenten/
Erfgoedcommissie.
Slechts een enkele afdeling lijkt helemaal
geen contact te hebben met gemeenten in
het kader van belangenbehartiging.
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4.2

De bestuursrechtelijke weg

Waar overleg en samenwerking niet tot de
gewenste resultaten leiden, kunnen afdelingen kiezen voor de bestuursrechtelijke weg:
inspreken, het indienen van zienswijzen, bezwaar en beroep of een formeel verzoek tot
handhaving. Dat gebeurt in beperkte mate
en het zijn in veel gevallen de lokale werkgroepen die dat oppakken. Dat heeft, naast
de directere betrokkenheid, ook te maken
met al dan niet zelf een rechtspersoon zijn.
AWN-afdelingen zijn dat meestal niet en de
lokale werkgroepen wel, als onderdeel van
een historische vereniging of heemkundekring. In zes afdelingen is van deze bestuursrechtelijk weg gebruik gemaakt, in totaal 20
maal, waarvan verreweg het meeste in afdeling 23 (dertien maal).
Een formeel verzoek tot handhaving wordt
door geen van de afdelingen vermeld. Wel
constateert de werkgroep Erp (afd. 23) dat
bij illegale verstoringen van archeologische
gebieden en gebouwde monumenten de
gemeente ondanks verzoeken daartoe, niet
handhaaft en die ingrepen achteraf legaliseert of gedoogt. Daardoor kunnen de ‘brutalen’ hun gang gaan. Een dieptepunt in 2016

was dat ondanks alle inspanningen sinds
2014 toch een belangrijk archeologisch terrein vrijwel volledig is verstoord als gevolg
van niet adequaat optreden van de gemeente en adviserend archeologen. De gemeente heeft verzuimd te handhaven na het niet
nakomen van de eerder gemaakt afspraken.
Inspraakrecht
Binnen afdeling 6 is in Alphen aan de Rijn
gebruik gemaakt van het inspraakrecht.
Een van de leden heeft het woord gevoerd
bij de gemeenteraadcommissie Ruimtelijk
en economisch domein met het doel meer
aandacht en inzet bij de gemeente te krijgen
voor de bescherming van archeologisch erfgoed. Dit leidde tot de belofte van de wethouder het op dit terrein beter te gaan doen.
De werkgroep Schoonhoven (afd. 11) heeft
in raads(commissie)vergaderingen bezwaar
gemaakt tegen de aanleg van een fruitboomgaard op een voormalig kloosterterrein.
De werkgroep Boekel (afd. 23) heeft ingesproken naar aanleiding van een voorgenomen bebouwing op een door de
gemeente vastgestelde ‘waardevolle onbe-

Beroep en hoger beroep Nieuwe Kerk Delft
Afdeling 7 en Oudheidkundige Werkgroep Delft (OWD, aangesloten bij AWN) had in
2015 bezwaar gemaakt tegen de door de gemeente Delft verleende omgevingsvergunning voor aanleg van een evenementenkelder, deels onder en deels buiten de Nieuwe
Kerk. Daarbij zouden een groot aantal graven en andere archeologische resten verloren
gaan en volgens de vergunning was slecht een bepekte opgraving verplicht. Het bezwaar
werd door de gemeente ongegrond verklaard en ODW en afdeling 7 gingen in beroep bij
rechtbank. Nu met directe betrokkenheid van het landelijk bestuur omdat afdeling 7 geen
zelfstandige rechtspersoon is. In januari 2016 deed de rechtbank uitspraak en het beroep
werd helaas verloren. De rechtbank oordeelde dat de gemeente een belangenafweging
heeft gemaakt en op grond daarvan dit besluit had mogen nemen. Dit is de zogenaamde
marginale toetsing, de rechtbank oordeelt alleen of er een belangenafweging heeft plaats
gevonden en niet over de wijze waarop en onderbouwing daarvan. AWN en ODW vinden
dat die belangenafweging slecht is onderbouwd en ze zijn in hoger beroep gegaan bij de
Raad van State. Niet alleen om deze belangrijke archeologische waarden te beschermen,
maar ook om jurisprudentie te krijgen over de eisen die al dan niet aan belangenafweging
door gemeenten gesteld kunnen worden. Helaas is begin 2017 ook dit hoger beroep verloren. Tot grote teleurstelling van velen in het archeologisch veld. In 2017 zal daar zeker
verder op worden teruggekomen.
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Afgevaardigdendag, foto: Henk Kluitenberg

bouwde ruimte in een lintbebouwing’. De
procedure loopt nog.
Zienswijzen
In afdeling 23 is in Cranendonck met succes
een zienswijze ingediend op plannen voor
bebouwing van het voormalige Borghterrein (‘moated site’), de verstrekte woning
van de heren van Aken in Budel. In Boekel
is samen met Heemschut Noord Brabant
een zienswijze gegeven bij het voorontwerp omgevingsplan buitengebied 2016.
Door een ambtelijke fout is die zienswijze
niet meegenomen bij het opstellen van het
Ontwerp Omgevingsplan. De betreffende
ambtenaar heeft zijn excuses aangeboden,
maar daarmee is het effect van die inspraak
op het Omgevingsplan nog steeds nul. Verder zijn binnen afdeling 23 zienswijzen ingediend - steeds door de lokale groepen - in
Someren, (tweemaal bij hetzelfde project),
in Vegchel/Erp, nogmaals in Cranendonck, in
Geldrop-Mierlo (1 maal) en in Valkenswaard
(3 maal).
Bezwaar
Afdeling 1 heeft bij de gemeente Noordenveld bezwaar gemaakt tegen het bestemmingsplan Oosterveld voor aanleg wegen
en nieuwe woningbouw. Dit samen met
Heemschut Drenthe en de Milieufederatie
Drenthe. Het bezwaar was gericht tegen de
aantasting van het essenlandschap en het
sterk verouderde archeologisch onderzoek
als basis voor het bestemmingsplan. Hoewel
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de gemeente het bezwaar niet ontvankelijk
verklaarde, komt er dank zij steun van de
provincie nu nog nieuw archeologisch onderzoek.
In afdeling 17 is samen met Erfgoedvereniging Heemschut bezwaar gemaakt tegen de
plannen met voormalig hotel Dreijenoord
in Oosterbeek. Het is een belangrijke locatie uit de Tweede Wereldoorlog en dan met
name voor de Slag bij Arnhem. Er is om die
reden veel protest tegen de voorgenomen
sloop van het hotel. Wat betreft archeologie
is sprake van een verouderd vooronderzoek,
uit de periode dat archeologie uit WOII nog
geen aandacht kreeg. Daar komt nu in ieder
geval alsnog onderzoek naar.
In Wageningen (eveneens afd. 17) is bezwaar
gemaakt tegen het aanleggen van een parkeerplaats van 1400 auto’s op de Voorposten. Dit is de plek waar de resten van de
verdedigingslinie van de strijd om de Grebbeberg in de bodem zijn toegedekt. Een van
de leden van de werkgroep had reeds eerder
het initiatief genomen het gebied in kaart te
brengen en te kijken wat de mogelijkheden
zijn om het bij toekomstige bouwplannen
te beschermen. Er is in Wageningen tot nu
toe geen archeologiebeleid voor resten uit
de Tweede Wereldoorlog. Omdat de werk-

Afgevaardigdendag, foto: Henk Kluitenberg
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groep geen rechtspersoon is. is het bezwaar
ingediend onder de vlag van de Historische
Vereniging Oud Wageningen (HVOW) en
moest eerst de instemming van het bestuur
van de HVOW verkregen worden. Twee leden van de werkgroep verdedigden in de
hoorzitting het bezwaar en hun argumenten werden door de projectontwikkelaar vrij
grimmig bestreden. Het bezwaar heeft wel
effect gehad, de plannen worden aangepast.
De werkgroep gaat zich nu inzetten om de
contemporaine archeologie in Wageningen
in gemeentebeleid te laten opnemen. Juist
in Wageningen als ‘Stad der Bevrijding’ is dat
huns inziens van nationaal belang, doordat
de stad tweemaal in de vuurlinie lag en twee
keer aanzienlijke schade opliep.

4.3

Beroep vond eenmaal plaats, over de Nieuwe Kerk in Delft.

Belangenbehartiging landelijke wet- en regelgeving

Landelijk was er vooral aandacht voor de
invoering van de Erfgoedwet en de voorbereiding van de omgevingswet. Een gemis in
de Erfgoedwet vinden wij dat er geen inhoudelijke kaders worden gegeven aan het bevoegd gezag over de keuzes voor behoud,
opgraven of vrijgeven van gebieden met archeologische waarde.Het gemis aan inhoudelijke kaders werkt door in de nu in voorbereiding zijnde omgevingswet. We hebben
hierop gewezen bij de internetconsultatie
voor de AMvB bij deze wet en het daarna
ook nog in een brief aan de vaste Kamercommissie OCW kenbaar gemaakt. Tot nu
toe krijgen we hier weinig gehoor voor. We
zullen er op blijven wijzen.
Samen met LWAOW was er overleg tussen
de RCE en diverse groepen amateurduikers
over de Erfgoedwet en de Arbo wetgeving
inzake het duiken. We willen dat er ook voor
verenigingen van vrijwilligers in de maritie-

4.4

In Uden (afd. 23) was in twee projecten voor
beekherstel in de vergunningen ten onrechte geen archeologisch onderzoek opgenomen. Eenmaal omdat de archeologische
waardenkaart verkeerd was overgenomen
en eenmaal omdat de vooronderzoeken
tegenstrijdige uitkomsten hadden. Door
tijdig aan de bel te trekken bij waterschap,
gemeente en provincie en duidelijk te laten
weten dat de afdeling samen met de lokale
werkgroep zo nodig bewaar zou maken, zijn
de fouten hersteld. Beide projecten zijn met
archeologische begeleidingen uitgevoerd.

Opgraven in het speelbos, afdeling 12
Foto: Zwanet Rebel

me archeologie (zoals de LWAOW) een uitzondering komt op deze certificeringsplicht.
Meer informatie voor landelijke belangenbehartiging staat in het landelijk jaarverslag
2016.

Aanwijzen archeologische monumenten

Een aanwijzing als gemeentelijk, provinciaal of landelijk monument is een hogere
graad van bescherming dan planologische
bescherming in bestemmingplannen en ver-

gunningen. Bij belangenbehartiging dus zeker een punt van aandacht.
Afdeling 1 heeft een dergelijk verzoek gedaan voor de Celtic Field bij Hooghalen, geJaar0verzicht 2016
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meente Aa en Hunze en het Heidelager (SS/
SD kamp) van Kamp Westerbork, beide in de
gemeente Aa en Hunze.
Deze sites zijn nu opgenomen in de culturele kaart en bestemmingsplan. Afdeling 3
heeft een dergelijk verzoek gedaan voor
een kreekrug en afdeling 13 voor de Hoorneboegse heide. De uitkomst daarvan is nog
onbekend.
De werkgroep Schoonhoven (afd. 11) heeft
twee aanvragen voor aanwijzing tot ge-

4.5

meentelijk monument ingediend, voor Het
Veer en voor De Hem (een voormalig kloosterterrein).
Hierop is nog niet beslist. Afdeling 10 heeft
bij de provincie een melding gedaan over
het kloosterterrein op Schouwen-Duiveland.
Waar lokale werkgroepen deelnemen in de
gemeentelijke monumenten/erfgoedcommissie zijn zij heel direct betrokken bij het
aanwijzen van gemeentelijke archeologie
monumenten.

Onderhoud archeologische monumenten

Afdelingen lijken hier weinig mee doende
en zijn dan meer gericht op het doorgeven
van meldingen dan zelf meedoen aan onderhoud. Afdeling 1 heeft melding gemaakt van
vandalisme aan het hunebed te Loon, Drenthe. Drie lokale werkgroepen in afdeling 23
hebben meldingen gedaan over de toestand
van grafheuvels, o.a. in de Kempen waar een

van de grafheuvels door konijnen is doorgraven en bij andere er achterstallig onderhoud
is voor wat betreft de begroeiing.
Slechts twee maal wordt melding gemaakt
van meewerken aan onderhoud, samen met
natuurvrijwilligers.

Opgraving bij het Tracé van de Blankenburgtunnel in de Vlaardingse Zuidbuurt, afdeling 8
Foto: Addy Meewisse
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5

Jaaroverzicht in cijfers

5.1

Toelichting op de cijfers

In de vorige hoofdstukken zijn de vele activiteiten beschreven. In dit laatste hoofdstuk worden die in cijfers samengevat. Met
vooraf als kanttekening dat deze cijfers zijn
gebaseerd op de door afdelingen aangeleverde jaaroverzichten. Die overzichten zijn
niet altijd compleet. Van enkele afdelingen
is alleen hun eigen jaarverslag ontvangen en
moesten de cijfers daaruit worden afgeleid.
Dit overzicht kan daarom gezien worden als
‘minimaal aanwezig’.
Vergelijking met voorafgaande jaren (2014
en 2015) laten hier en daar wat verschuivingen zien maar die zijn niet betrouwbaar te
interpreteren door de wijze waarop deze
gegevens zijn verzameld. Het door de afdelingen in te vullen schema is in die drie jaren
hier en daar aangepast en het aantal terugontvangen overzichten is niet ieder jaar gelijk. Door deze informatie over een reeks van
jaren te blijven verzamelen verwachten we
op den duur wel eventuele trends te kunnen
zien.
Aan de afdelingen is gevraagd schattingen
te geven van het aantal leden dat actief meewerkt aan onderzoek en de door hen bestede tijd. Dat blijkt, zeker voor wat de tijdsinvestering betreft, niet haalbaar. Vrijwilligers
schrijven geen uren. En afdelingsbesturen
hebben weinig of geen overzicht over hoeveel leden assisteren bij professionele opgravingen en hoeveel uren dat omvat.
De in tabel 5.2 vermelde cijfers geven alleen
de bandbreedte aan en daar zijn dus per

project en per afdeling grote verschillen tussen. Het geeft alleen een indicatie voor de
omvang van dit soort projecten. Wel goed
duidelijk is dat afdelingen en werkgroepen
met een eigen werkplaats en vaste (wekelijkse) werkavonden aanzienlijk meer uren
aan vondstverwerking besteden dan de afdelingen die daar niet over beschikken
Ook het aantal leden dat actief meewerkt
aan archeologisch onderzoek verschilt sterk.
Dat is per afdeling of lokale werkgroep drie
tot 20 leden voor bureau werkzaamheden
en voor regelmatig meedoen aan veldonderzoeken in veel afdelingen drie tot vijf leden.
Een grotere groep in het veld actieve leden
hebben de afdelingen 6, 9, 10, 11, 17, 21 en 23.
In afdelingen met verschillende lokale groepen, zoals 9, 10, 11 en 23 doen meer mensen
veldwerk.

Heiloo, afdeling 9
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5.2

Tabel depot- en bureauwerkzaamheden

vondstverwerking als eigen activiteiten
assistentie vondstverwerking bij
• gemeenten
• provinciale depots
• musea of vergelijkbare locaties
• archeologisch bedrijf
informatie aanleveren voor
bureauonderzoek
historisch onderzoek/archiefonderzoek

5.3

aantal
aantal
geschat aantal uren per
afdelingen projecten afdeling
13
61
40 - 2500
11
10
3
7
9

32
12
5
19
67

7 - 1000
2 - 350
24 - 2100
8 - 840
3 - 200

7

21

25-350

Tabel veldonderzoek

onderwerp

aantal onderzoeken/projecten
eigen onderzoek
assistentie aan bedrijven of gemeenten
afdelingen projecten afdelingen projecten
veldverkenningen
14
47
3
17
waarnemingen/begeleiding
11
51
4
19
metaaldetectie (als verenigingsactiviteit)
9
20
3
3
booronderzoek
7
8
2
2
opgraving
9
12
8
geofysische onderzoek
3
10
1
3
bouwhistorisch onderzoek
6
11

5.4

Tabel activiteiten voor basisscholen

soort activiteit

lessen in de klas
educatiebijeenkomsten elders
naschoolse opvang

Jaar0verzicht 2016
40

aantal
afdelingen
8
10
2

aantal
malen

geschat aantal per
afdeling bereikte
scholieren
66
25 - 600
69
80 - 250
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5.5

Tabel publieksactiviteiten
voor alle belangstellenden

soort activiteit

lezingen
excursies
basiscursus
andere cursussen
nieuws-ledenbrieven
eigen publicaties

5.6

aantal
afdelingen
18
7
4
1
7
4

aantal gemiddeld
malen aantal deelnemers
71
40
28
3
30
4
50
24
75
9
-

alleen voor leden
aantal
afdelingen
7
11
2
2

aantal gemiddeld
malen aantal deelnemers
19
20
32
2
20
27
20

1

40

-

Tabel publieksactiviteiten

aantal
aantal
geschat aantal
afdelingen malen
bezoekers
tentoonstelling als eigen activiteit
7
14
tentoonstelling samen met andere organisaties
11
15
open dagen bij opgravingen
2
2
openstellen eigen werkruimte
7
(meewerken aan) zichtbaar en beleefbaar maken
7
10
van archeologie

5.7

Tabel betrokkenheid bij gemeentelijk archeologiebeleid

aantal
in aantal
afdelingen gemeenten
netwerk van correspondenten/contactpersonen
10
64
betrokken bij opstellen gemeentelijk archeologiebeleid
9
21
structureel overleg met gemeentelijke-/regioarcheoloog
10
29
structureel overleg ambtenaren/wethouder
4
17
actief volgen bestemmingsplannen en omgevingsvergunnin5
26
gen
bestuursrechtelijke acties (inspreken, zienswijzen, bezwaar,
6 aantal acties
beroep en handhavingsverzoeken)
20
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Bijlage 1
De afdelingen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18
19.
20.
21.
22.
23.
24.
31.

Noord-Nederland
Archeologie Land en Water Noord-Holland Noord - ALWH-AWN
Zaanstreek/Waterland
Kennemerland (Haarlem en omstreken)
Amsterdam en omstreken
Rijnstreek
Den Haag en omstreken
Helinium (Waterweg Noord)
Noord-Holland Noord
Zeeland
Lek- en Merwestreek
Utrecht en omstreken
Naerdincklant – Archeologie tussen Eem en Vechtstreek
Vallei en Eemland (Amersfoort en omstreken)
West- en Midden-Betuwe en Bommelerwaard
Nijmegen en omstreken
Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland
Zuid-Salland - IJsselstreek - Oost-Veluwezoom
Twente
IJsseldelta-Vechtstreek
Flevoland
West-Brabant. Deze afdeling is voorlopig aangehaakt aan afd. 10
Archeologische Vereniging Kempen en Peelland
Midden-Brabant: Deze afdeling is voorlopig aangehaakt aan afd. 23
Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water (LWAOW)

Alle websites van de afdelingen zijn te benaderen via www.awn-archeologie.nl
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De afdelingen van AWN
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Het bouwen van de palissade rond het Vlaardingen-cultuur huis op het Educatief Archeologisch in de Broekpolder
Vlaardingen, afdeling 8, foto: Hilde van Wensveen

Colofon
AWN – Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie
secretaris@awn-archeologie.nl
www.awn-archeologie.nl
Tekst: Dr. A.H.J. (Tonnie) van de Rijdt- van de Ven, Voorzitter
Vormgeving: Heleen Hayes
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