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1.1

Nieuw in 2017

AWN is de landelijke vereniging van vrijwilligers in de archeologie. AWN-leden zijn
actieve archeologiebeoefenaars, belangstellenden en personen en organisaties die
archeologie willen ondersteunen. Eind 2017
had AWN 1951 leden, personen en organisaties. Dat is circa 100 meer dan het jaar daarvoor. De daling van de voorafgaande jaren
lijkt daarmee doorbroken.
In 2017 kwam na 65 jaar een einde aan het
verenigingstijdschrift Westerheem en startte Archeologie in Nederland, een tijdschrift
voor vrijwilligers en professionals in de archeologie, en het AWN Magazine, alleen
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voor leden. Daarover later meer. Het nieuwe
tijdschrift heeft waarschijnlijk bijgedragen
aan de groei in aantal leden, het zal niet de
enige factor zijn. AWN-leden en afdelingen
treden meer naar buiten met eigen activiteiten en via de ArcheoHotspots zijn nieuwe
belangstellenden bereikt. Dit jaaroverzicht
laat al die activiteiten zien.
Naast dit jaaroverzicht brengt AWN ook een
landelijk jaarverslag uit. Dat vindt u op www.
awn-archeologie.nl en is de verantwoording
van het landelijk bestuur over hun beleid en
de uitvoering daarvan aan leden en belanghebbenden.

Doel en kerntaken

Statutair doel
AWN is opgericht in 1951 en heeft als doel
het beschermen en behouden van het archeologisch erfgoed in Nederland en het bevorderen en beoefenen van archeologie en
haar hulpwetenschappen.
Dat is vertaald in drie kerntaken.
Bijdragen aan archeologische kennis
AWN verenigt actieve archeologiebeoefenaars. Ze voeren zelf onderzoek uit en assisteren professionele archeologen. Betrokkenheid en actieve participatie van burgers
bij wetenschappelijk onderzoek (citizen
science) krijgt op verschillende terreinen

meer aandacht en waardering. In de archeologie was die samenwerking er vanouds. Er
ontstaan nu wel nieuwe vormen en die zijn in
een aantal opzichten ook nieuw voor AWN.
De vele onderzoeksactiviteiten van AWN-leden in 2017 staan in hoofdstuk 2. Daar gaan
we tevens in op nieuwe vormen van burgerwetenschap. Hoofdstuk 3 beschrijft de educatie van vrijwilligers voor onderzoek en de
samenwerking met archeologen, gemeentelijke diensten en bedrijven bij onderzoeksactiviteiten.

Uitdragen archeologische kennis en bevorderen publieke betrokkenheid
Archeologie vertelt het verhaal van ons 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,

Afdeling 10

Jaar0verzicht 2017

3

AWN – Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie

behoud en bescherming. Alleen bij voldoende maatschappelijk draagvlak zullen daar
voldoende financiële middelen voor zijn. Actieve deelname aan cultureel erfgoed is tevens een burgerrecht, zoals vastgelegd in de
Conventie van Faro. Bij de rijksoverheid zien
we dat ook zij in toenemende mate waarde
hechten aan maatschappelijke betrokkenheid en dat mede willen stimuleren.
Wat AWN-leden in 2017 gedaan hebben aan
erfgoededucatie en publieksbereik vindt u in
hoofdstuk 4
Belangenbehartigers voor het archeologisch erfgoed
In Nederland bepalen gemeenten voor een
groot deel het archeologiebeleid via bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen.
AWN wil op de eerste plaats als partner
daarover meedenken door inbreng van lokale kennis en betrokkenheid. AWN-ers zijn
naast partner van gemeenten ook een kritische waakhond. Ze bewaken of gemeenten
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We doen het niet alleen
Bij elk van deze drie kerntaken wordt met
andere partners samengewerkt. Met beroepsarcheologen, met andere erfgoedorganisaties, met bestuurders en 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.

Afdelingen en werkgroepen

De landelijke vereniging is onderverdeeld
in 24 regionale afdelingen en de Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water
(LWAOW). LWAOW-leden zijn tevens lid van
een regionale afdeling. De regionale afdelingen verschillen onderling sterk in aantal
leden, dynamiek en geografische omvang.
Afdelingen worden in dit overzicht aangeduid met nummers, de bijbehorende namen
staan op pagina 42.
Twee afdelingen (22 en 24) hebben al enige
tijd geen eigen bestuur, de leden zijn ondergebracht in aangrenzende afdelingen. Meer
afdelingen worstelen met het vinden van
bestuursleden en zijn dan tijdelijk minder actief. Dit jaaroverzicht laat de activiteiten van
20 afdelingen zien. De gegevens zijn gebaseerd op de eigen jaarverslagen van de afdelingen en een formulier voor cijfermatige
gegevens. De betreffende jaarverslagen van
afdelingen zelf zijn te vinden op de afde-
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zich aan de wettelijke regels en hun eigen
beleid houden en maken, als het niet anders
kan, gebuik van de bestuursrechtelijke weg.
Landelijk volgt AWN de erfgoedwetgeving
en het omgevingsrecht en is AWN gesprekspartner voor het ministerie van OCW en de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In
hoofdstuk 5 staan de activiteiten in 2017
voor belangenbehartiging
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lingssite. Die zijn ook via de landelijke website te vinden.
Naast de LWAOW kent AWN vier bestuurlijke werkgroepen die landelijk opereren:
Educatie vrijwilligers/deskundigheidsbevordering, Jeugd en Erfgoededucatie, Belangenbehartiging en PR en Communicatie. Zij
ondersteunen afdelingen en het landelijk
bestuur. Elf afdelingen kennen op hun beurt
lokale en/of thematische werkgroepen. Er
zijn 48 lokale werkgroepen vermeld. Lokale
werkgroepen zijn vaak gelieerd aan andere
erfgoedverenigingen, zoals een historische
vereniging of heemkundekring en niet alle
leden hiervan zijn altijd AWN-lid. Daarnaast
zijn er binnen afdelingen zeven thematische
werkgroepen, het zijn groepen die zich specifiek richten op bijvoorbeeld de archeologie
van de Tweede Wereldoorlog, bouwhistorie,
archiefonderzoek of metaaldetectie.
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Archeologie in Nederland en AWN Magazine

Op 17 februari vond de feestelijke lancering
plaats van beide nieuwe tijdschriften. Dat
was precies 65 jaar na de eerste uitgave van
Westerheem. AWN en Stichting Matrijs zijn
gezamenlijk uitgever. Archeologie in Nederland bevat artikelen en berichten voor
en over het hele archeologische veld. Het is
bestemd voor AWN-leden en niet leden als
abonnement. Het AWN Magazine is specifiek voor leden. Beide vormen een geheel
en worden ook samen aan leden verzonden.
Per jaar verschijnen vijf nummers. De redactie heeft de ambitie het beste archeologieblad van Nederland te maken. Gezien de
belangstelling voor het blad en de reacties is
dat voor dit eerste jaar heel goed geslaagd.
De per nummer acht en een enkele keer
negen artikelen gaven een zeer gevarieerd
beeld van recent archeologisch onderzoek.
Daarnaast bevat iedere nummer een agenda
en vaste rubrieken over literatuur, tentoonArcheologie in Nederland

AWN Magazine

stellingen en nieuws en twee columns. Enkele afdelingen hadden aanvankelijk bedenkingen bij de nieuwe bladen, ook zij hebben
daar nu alle lof voor.
De auteurs zijn overwegend professionals,
zoals ook bij Westerheem reeds gangbaar
was en begrijpelijk is in het huidige bestel.
De redactie streeft wel naar meer artikelen
van vrijwilligers en helpt hen daar zo nodig
bij.
In het AWN Magazine komen leden en afdelingen volop aan bod. Het magazine biedt
veel meer dan Westerheem ruimte om over
onderzoek en andere projecten te rapporteren. Dat gebeurt dan ook ieder nummer. Het
maakt het magazine ook voor professionals
interessant en die zijn er zeker ook onder
de lezers. Daarnaast bevat AWN Magazine
nieuws van het landelijk bestuur en van afdelingen en wordt een AWN lid geportretteerd.
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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.
Archeologiebeoefening verdelen we in:
• vondstverwerking
• historisch onderzoek
• niet gravend veldwerk
• gravend onderzoek als vereniging
• assistentie bij professioneel onderzoek
• onderwaterarcheologie

2.1

Vondstverwerking

Het (opnieuw) onderzoeken en vastleggen
van archeologische vondsten is de meest
prominente bijdrage van vrijwilligers aan
archeologische kennis. Daarbij gaat het om
sorteren, determineren, fotograferen, tekenen, registreren en ook restauratie en expositie van vondstmateriaal.

Afdeling 12
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Dit zijn de bekende en al vele jaren toegepaste vormen van betrokkenheid bij archeologisch onderzoek. De opkomst van
burgerwetenschap brengt nieuwe vormen
met zich mee. Daar gaan we in dit hoofdstuk
nader op in.
Aan het slot van dit hoofdstuk worden de
ervaringen met samenwerken vermeld en
wordt verslag gedaan van de educatie van
vrijwilligers voor onderzoek.
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In eigen werkruimten, bij historische verenigingen, bij particulieren en in depots bevinden zich nog vele duizenden archeologische
vondsten die nooit goed beschreven en geregistreerd zijn. Ook reeds eerder beschreven vondsten kunnen door nieuwe inzichten
en technieken bij herbeoordeling nieuwe
inzichten geven. Het verwerken van oud
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Onderzoek naar grijs Romeins aardewerk in het Kromme Rijngebied (afd. 12)
In het provinciaal depot Utrecht staan maar liefst 203 dozen Romeins aardewerk uit het
Kromme Rijngebied die nog niet zijn uitgewerkt. Dit aardewerk is over een periode van
ongeveer tien jaar verzameld door een metaaldetectorzoeker en afgeleverd bij het Provinciaal Depot. 20 AWN-leden verdeeld in vijf werkgroepen verdiepen zich nu in dat materiaal. Zij hadden het de eerste maanden van het onderzoek niet gemakkelijk. Alles moest
worden geleerd en ervaren: de aardewerkcategorieën leren onderscheiden, het grijze
materiaal eruit selecteren, het baksel van Low Lands Ware leren herkennen en beschrijven, omgaan met een binoculair, tekenen en fotograferen van randscherven, uitzoeken
van vormtypes, invullen van depotstaten.
Het duurde dan ook meer dan een half jaar voor de eerste vondstlocatie van 15 dozen was
uitgezocht.
De tijd die werd genomen om elke stap goed te leren, betaalde zich uit, want de tweede
en derde locatie werden veel sneller uitgewerkt. Al werkend werden (door de werkgroep)
twee nieuwe grijze aardewerkgroepen ontdekt:
• een lichtgrijs, fijn baksel dat Willems T2 wordt genoemd en
• een groep baksels dat in eerste instantie “Bataafs grijs” werd genoemd, maar dat volgens de twee betrokken specialisten hoogst waarschijnlijk uit Noord-Frankrijk, omgeving Cambrai, komt. Een deel van dit aardewerk wordt gekenmerkt door lichtgrijze
argilliet-brokjes in het baksel.
Daarnaast ontdekten de vrijwilligers dat er met name in de Low Lands Ware regelmatig
kleurlagen in de baksels waren te zien. De reden en oorzaak daarvan worden nader onderzocht.
Einddoel is een rapport over de vondsten per vondstlocatie en de gegevens ter beschikking te stellen voor verder wetenschappelijk onderzoek. De twee betrokken aardewerkspecialisten hebben daar belangstelling voor getoond.
vondstmateriaal is bij uitstek het terrein van
vrijwilligers. Het is tijdsintensief en er is vaak
geen financiering voor. Dertien afdelingen
hebben eigen projecten voor verwerking
van oud onderzoek. Zij verwerken het materiaal van 39 oude opgravingen. Afdeling 3
heeft een langlopend project met materiaal
dat 30 jaar geleden gevonden is. Dat project
is nu bijna afgerond.
Daarnaast wordt door 9 afdelingen materiaal uit 20 recente eigen onderzoeken verwerkt. Afdeling 1 heeft 220 uur besteed aan
verwerking van de vondsten uit het vorig
jaar uitgevoerde begeleidend onderzoek
bij de kerk van Roden. Afdeling 6 werkt aan
vondsten uit metaaldetectie. Afdeling 18
buigt zich over vondstmateriaal dat buiten
de onderzoeksvragen valt, bijvoorbeeld 20e
eeuws aardewerk. Hun project Grootenkamp is dit jaar afgerond en wordt klaargemaakt voor deponering in het provinciaal

depot. Ze hebben daarvoor een financiële
bijdrage van de gemeente ontvangen. Afdeling 20 (werkgroep SWARS) heeft ook in
2017 weer meegewerkt aan de archeologische inventarisatie van alle vondsten uit het
project Ommerschans. Momenteel worden
alle gecodeerde vondsten ingevoerd in een
digitale databank voor wetenschappelijk
onderzoek in de toekomst. De afdeling bestede daarnaast de nodige tijd aan het begeleiden van particuliere vondsten en aan de
muntschat Rouveen.
Afdelingen die veel eigen veldwerk doen zoals 11 en 17 besteden ook de meeste tijd aan
verwerking van eigen vondstmateriaal. Dat
was respectievelijk 1000 en 500 uur. In totaal is ca. 2700 uur besteed aan eigen projecten voor vondstverwerking en hebben daar
tenminste 137 vrijwilligers aan mee gewerkt.
Acht afdelingen assisteren in gemeentelijke
depots. Het gaat daarbij om 22 projecten, de
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Cold case Kasteel Valkenburg. Landelijk bestuur en afdeling 23
Kasteel Valkenburg in Limburg is de enige hoogteburcht in Nederland. De imposante ruïne
is nog steeds aanwezig en een toeristische trekpleister. Het kent ook een al eeuwenlange
onderzoekshistorie. In de zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw zijn daar grootschalige opgravingen aan toegevoegd onder leiding van grote namen als Jaap Renaud,
Hans Janssen, Tom Bauer en Paul Zoetbrood. Van uitwerking is het nooit gekomen, de tijd
om dat alsnog te doen gaat dringen. Met enkele direct betrokkenen heeft AWN, op hun
verzoek, dit opgepakt en is dit cold case project gestart. Vrijwilligers uit AWN, oud onderzoekers, RCE medewerkers en de Stichting die de ruïne beheert vormen samen de projectgroep. AWN zorgt voor de projectleiding. In het depot van de gemeente ’s-Hertogenbosch
ligt veel materiaal uit de laatste opgravingen, de gemeentearcheoloog biedt ondersteuning. De eerste stap is het materiaal te verzamelen (fysiek of digitaal), het materiaal blijkt
over veel locaties verspreid te zijn. Het gaat om vondstmateriaal (ca. 20.000 stuks) en alle
documenten: kaarten, profiel- en vlaktekeningen, profielbeschrijvingen, foto’s en handgeschreven tekstverslagen. Documenten worden gescand als jpg of converteerbaar pdf.
Gescande tekeningen worden gevectoriseerd, daarvoor wordt samenwerking met Saxion
Hogeschool gezocht. De direct bij de opgravingen betrokken personen worden geïnterviewd om alle informatie die nog in hun geheugen zit op te halen. Het vondstmateriaal zal
worden gedetermineerd, beschreven en verpakt volgens de wensen van het provinciaal
depot Limburg. Einddoel is, na volledige uitwerking, deponering van het opgravingsarchief en vondsten in het provinciaal depot. Het hele project zal meerdere jaren beslaan.
De Stichting Beheer Kasteel Valkenburg wil de resultaten gaan gebruiken voor een 3D
reconstructie en zo een virtueel bezoek, binnen en buiten, aan het kasteel in de 15e eeuw
mogelijk te maken.
meeste daarvan betreffen ook oud onderzoek. Alleen de afdelingen 2 en 5 boden hulp
bij recent gemeentelijk onderzoek. Hier worden vele uren aan besteed. Afdeling 7 meldt
2000 uur en afdeling 23 3800 uur. In totaal
voor alle afdelingen zijn dat bijdragen van
ca. 8000 uur.
Door zes afdelingen samen is 4550 uur assistentie gegeven in provinciale depots.
Het grootste deel daarvan, 4200 uur, is geleverd door afdeling 12. Daar zijn vanaf begin
2017 vijf werkgroepjes actief op de maandagen en woensdagen. Aan het eind van het
jaar zijn voorbereidingen getroffen voor een
nieuwe werkgroep. Drie leden gaan aan de
slag met 150 dozen archeologisch materiaal
uit de nalatenschap van een oud AWN-lid.
De dozen zijn door de familie geschonken
aan de gemeente en de provincie Utrecht.
In musea assisteren drie afdelingen bij depotwerkzaamheden, de afdelingen 9, 10 en
18. Afdeling 18 doet bijvoorbeeld voorwerk
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voor het museaal depot: gebroken serviesgoed dat voor het museum interessant is bij
elkaar puzzelen en restaureren.
Vijf afdelingen verleenden hulp aan bedrijven bij vondstverwerking. Bij afdeling 7 betrof dat oud onderzoek, bij de andere afdelingen ging het om vondsten uit recente
opgravingen. Afdeling 11 assisteerde 150 uur,
leden van afdeling 23 hielpen bedrijven 100
uur met vondstverwerking.

2.2

Historisch onderzoek

Vijf afdelingen maken melding van tezamen
11 historische onderzoeken. Historisch onderzoek is in veel gevallen gekoppeld aan
veldverkenningen en waarnemingen. Zo
heeft afdeling 1 historisch onderzoek gedaan in aansluiting bij hun onderzoek naar
de kerk in Roden en de veldkartering rond
Kamp Westerbork.
Afdeling 11 heeft op verzoek van de gemeente veel werk verricht voor het samenstellen
van de digitale archeologische kaart van de
gemeente Molenwaard.
Werkgroep SWARS (afd 20) deed, samen
met de stichting “Historieherstel 2017”,
een bureaustudie naar historische plaatsen.
Doel van het project was het laten restaureren van een zwaar beschadigde luidklok uit
de 16e eeuw en het laten (her)bouwen van
een klokkenstoel die tot 1756 nabij een kerk-

2.3

In elf afdelingen hebben in totaal 107 leden
andere organisaties geassisteerd. Bij afdeling 16 waren dat 26 leden, bij de afdelingen
12 en 23 beide 20 leden.
Een bijzonder project, met veel betrokken
partijen, is de verwerking van oude onderzoeken van Kasteel Valkenburg.

heuvellocatie stond en die was voorzien van
twee luidklokken. SWARS werd om medewerking gevraagd voor het ontdekken van
de exacte locatie van twee kerken op de
kerkheuvel en de plaats van de destijds afgebroken klokkenstoel. Met behulp van het
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)
en oude archiefkaarten werd o.a. gespeurd
naar oude kerkpaden. SWARS vroeg voor
dit project samen met de stichting “Historieherstel 2017” bij de provincie Overijssel een
startsubsidie aan die werd gehonoreerd. De
gemeente Staphorst en de kerkenraad van
de plaatselijke Hersteld Hervormde kerk ondersteunen het “Totaalplan”.
Bij afdeling 23 is zesmaal historisch onderzoek gedaan, veelal door lokale heemkundekringen.

Zelfstandig niet gravend veldwerk

Veldverkenningen en metaaldetectie
Negen afdelingen hebben gezamenlijk 43
veldonderzoeken uitgevoerd. In totaal hebben daar tenminste 233 leden aan deelgenomen.
Afdeling 1 zette de veldverkenningen voort
naar het Heidelager rond Kamp Westerbork
en deed detectorbegeleiding bij aanleg van
rioleringen. Afdeling 3 geeft in hun jaarverslag een overzicht van 16 vondstlocaties.
Zij hebben een afspraak met de gemeente
over het doen van dit soort verkenningen.
De Werkgroep Leen de Keijzer (Houten,

afd. 12) heeft soortgelijke afspraken met de
gemeente. 16 leden van deze werkgroep
hebben gezamenlijk 5200 uren aan veldverkenningen en waarnemingen besteed. Bij afdeling 18 waren er na afsluiting van het veldkarteringsproject in Spelderholt nog genoeg
open eindjes om zelf verder te gaan. Er waren berichten over een in 1943 neergestorte
Engelse bommenwerper. Daar hebben ze
geen sporen van aangetroffen. Wel werden
andere vondsten gedaan die aansloten bij
het eerdere onderzoek en kon daarmee de
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Veldonderzoeken Werkgroep WO II, afdeling 17
2017 was een vruchtbaar jaar voor deze
werkgroep. Na in 2016 een Kochbunker te
hebben opgegraven hebben ze het onderzoek naar deze Duitse verdedigingslijn uitgediept. Deze zogenaamde Panther-linie
is na september 1944 aangelegd en nooit
beproefd. Twee zekere en een “misschienKochbunker” zijn door hen in deze linie
gevonden. De Kochbunkers maken nu onderdeel uit van een Tweede Wereldoorlog
wandelroute door Arnhem.
Ook de noordrand van Arnhem had (en
heeft) de belangstelling van de werkgroep. Hier lagen rond de vliegbasis
Deelen vele typisch Duitse technologische
vernieuwingen, waarvan de radar-gestuurde verdediging tegen de geallieerde luchtaanvallen het meest aansprekend is. Van
de radarmasten bij Velp, Duitse codenaam
Teerosen, zijn de fundamenten nog goed
zichtbaar en de goede beschouwer ziet de
contouren van de barakken waar de Duitsers woonden zich nog aftekenen. Een van
de werkgroepleden heeft in goed overleg
afdeling 7, publicatie
met Natuurmonumenten (de eigenaar)
een verkenning uitgevoerd.
Ook de FLAK (FLugzeug Abwher Kannonne) Koningsweg en het kampement eromheen;
Heikamp, hebben hun aandacht. Dit mede doordat ook de eigenaar, Geldersch Landschap
en Kasteelen (GLK), de cultuurhistorische waarden in de noordrand van Arnhem onderkent. De werkgroep is met GLK in zee gegaan voor het in kaart brengen van de geallieerde
schuttersputjes in het terrein de Lage Oorsprong in Oosterbeek. Hier zijn moeizaam de
niet onderhouden resten van de verdedigingslinie van de geallieerden rond Hartenstein
uit september 1944 nog zichtbaar. Met zeer welkome hulp van een man die daar nog als
jongen heeft gespeeld, kon een behoorlijk aantal schuttersputjes worden geïdentificeerd.
Er zal in 2018 gewerkt worden aan het beter zichtbaar en beleefbaar maken van deze historisch plek. Er is een mooi rapport verschenen over het project: Historie en archeologie
van schuttersputten langs de Oorsprongbeek.
verspreidingskaart van middeleeuwse vondsten weer wat worden uitgebreid.
Afdeling 19 doet al 20 jaar onderzoek naar
een kampement van Neanderthalers. Er is
daar onder andere een 40.000 jaar oude
Moustérien spits gevonden.
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Geofysisch onderzoek
De afdelingen 17, 20 en 23 melden geofysisch onderzoek. De Werkgroep Innovatieve
Meettechnieken Archeologie (WIMA) heeft
viermaal onderzoek gedaan met bodemradar of erfgoedradar zoals ze dat zelf noemen. De werkgroep doet onderzoeken die
buiten de verplichte cyclus van de archeolo-
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gische monumentenzorg vallen. De belangrijkste aanvragers zijn lokale vrijwilligers;
geïnteresseerde (beleids)archeologen bieden informatie en steun. Werkgroepsleden
zijn samen met lokale vrijwilligersgroepen
op zoek geweest naar het mysterieuze middeleeuwse erf Ruvoort in Maarsbergen, het
Witte Kasteel in Loon op Zand, de Sint-Petrus’-Bandenkerk in Hilvarenbeek en naar
het Derde Gesticht van Veenhuizen. Naast
een aantal verrassende resultaten leverde
de onderzoeken tevens leuke en vooral interessante artikelen op in de lokale media.
In november ontving de WIMA subsidie van
het AWN-Archeologiefonds om de kennis,
kunde en resultaten van de onderzoeken
uit de afgelopen jaren in boekvorm te publiceren en aan de archeologische wereld
beschikbaar te stellen. De werkzaamheden
voor het afronden van het boek zijn inmiddels in volle gang.
Waarnemingen en begeleiding
Zes afdelingen hebben gezamenlijk bij 25
projecten zelfstandig waarnemingen gedaan.
Afdeling 1 begeleidde de graafwerkzaamheden in een aantal gemeenten bij de aanleg
van glasvezelkabels. Daarbij is vuursteenmateriaal aangetroffen en in de grondprofielen
mogelijke karrensporen. Ook bij aanleg van

riolering keken zij mee. De werkgroep Leen
de Keijzer (afd. 12) doet regelmatig op verzoek van de gemeente waarnemingen bij
grondwerkzaamheden. Op eigen initiatief
hebben ze een noodwaarneming gedaan
toen ze tot hun verrassing op een binnenterrein graaf- en bouwwerkzaamheden zagen.
Ze hebben er mogelijk restanten van een
oude waterloop aangetroffen en sporen uit
de volle middeleeuwen, met name potscherven.
Afdeling 11 is het meest actief op dit gebied
en meldt 10 projecten.
Bouwhistorisch onderzoek
Vijf afdelingen zijn actief met bouwhistorisch onderzoek en zij melden gezamenlijk 15 projecten. Afdeling 18 heeft hier een
vaste werkgroep voor, zij hebben 7 panden
onderzocht. Het wordt wel moeilijker deze
werkzaamheden blijvend uit te voeren. De
uitwerking vraagt veel tijd en er is binnen de
werkgroep inmiddels gebrek aan specifieke
deskundigheid voor archiefonderzoek. In
afdeling 11 is een vergelijkbare werkgroep
gestopt toen de meest deskundige trekker
door verhuizing weg viel.
Bij andere afdelingen is bouwhistorisch onderzoek een meer incidentele activiteit.

Aanleg waterberging langs de A15 bij Alblasserdam, afdeling 11
Door de klimaatverandering vallen er meer en zwaardere buien waardoor er steeds meer
wateroverlast ontstaat. Om wateroverlast op een bedrijventerrein te voorkomen werd
nabij Alblasserdam in totaal 3 ha extra waterberging aangelegd. De eigenaren van deze
percelen zijn de gemeente Alblasserdam en Rijkswaterstaat.
In 2014 is de gemeente Alblasserdam begonnen met haar deel van de werkzaamheden.
Bestaande watergangen werden verbreed en er werden nieuwe waterpartijen aangelegd. Op deze locaties werd geen professionele archeologische begeleiding uitgevoerd.
De graafwerkzaamheden werden wel op de voet gevolgd door AWN en zij hebben enkele
interessante vondsten gedaan. In 2017 werden de locaties die onder het beheer van Rijkswaterstaat vallen aangepakt. Omdat een deel van deze watergangen de Alblasserdamse
stroomrug doorsnijdt, werd er op advies van de dienst Stadsarcheologie Dordrecht archeologische begeleiding uitgevoerd. Een van de AWN-leden liep mee om de graafresultaten te bekijken en heeft enkele keren na werktijd het terrein afgelopen, waarbij nog
enkele leuke vondsten zijn gedaan.
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2.4

Gravend onderzoek als vrijwilligersvereniging

In de Besluit Erfgoedwet Archeologie (BEA)
is, onder voorwaarden, een uitzondering
gemaakt voor archeologische vrijwilligersorganisaties op de certificeringsplicht voor opgraven. De afdelingen 9, 11, 17, 18 en 23 hebben daar gebruik van gemaakt en melden in
totaal 13 projecten.

Het zijn kleine projecten van 1 of 2 dagen op
vrijgegeven gebieden waarover door de afdelingen zelf weinig uitleg wordt gegeven.
De werkgroep Oud Castricum (afd. 9) deed
samen met afdeling 3 een kleine opgraving
bij het uitgraven van een loods in een fabriek
in Uitgeest.

Afdeling 9

Proefsleuvenonderzoek Krimpen, afdeling 11
De Werkgroep Krimpen (afd. 11) zag dat de gemeente een gebied wilde vrijgeven na afweging van de kosten tegenover het archeologisch belang. De werkgroep is daartegen in
beroep gegaan, omdat zij op grond van oude kaarten en oude kadasterinformatie konden
aantonen dat op die locatie schuren en boerderijen(tjes) hadden gestaan. Toen de sloot
die over het terrein loopt werd uitgebaggerd en de toplaag (30 cm.) werd afgegraven
hebben zij tientallen vondsten gedaan en zijn een oud straatje en een onvermoede houten beschoeiing blootgelegd. De gemeente raakte overtuigd van hun argumenten, maar
voelde er vanwege de kosten niets voor een proefsleuvenonderzoek uit te laten voeren
door een professioneel bureau. Toen heeft de werkgroep geopperd dit onderzoek zelf
wel te willen uitvoeren, waarmee de gemeente akkoord is gegaan. De werkgroep start
met proefsleuven wanneer de bestaande kassen en schuur zijn afgebroken. De gemeente
stelt een kraan ter beschikking.
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Onderzoek aan de Veghelsedijk, werkgroep Uden, afdeling 23
In de maanden juni/juli werd in opdracht van de gemeente de riolering van de Veghelsedijk
vernieuwd. De werkgroep heeft deze buitenkans aangegrepen om ter plekke uitgebreid
archeologische inspectie te doen. Hun insteek was tweeledig, namelijk een algemene inspectie naar sporen uit het verleden en een specifiek onderzoek naar overblijfselen van de
vroegere stoomtramlijn Veghel-Uden-Oss. Er is o.a. een mijlsteen gevonden uit de tweede
helft van de 18e eeuw t/m de eerste helft van de 19e eeuw die vrijwel zeker één van de markeringen vormde van de eerste grindbedweg die Veghel met Uden verbond. De mijlpaal
is in Archis gemeld. Ook is het spoorbed van de stoomtramspoorweg Veghel-Uden-Nistelrode-Oss aangetroffen. De baan van het spoor is goed te zien in de coupe. De exacte locaties vinden was nog niet zo eenvoudig, aangezien de omwonenden verschillende ideeën
hadden waar deze gelegen zouden hebben. Uiteindelijk is het traject gevonden alsook
restanten van de spoorrails. Enkele stukken van die rails zijn gebruikt als erfscheiding bij
een omwonende. De rails zijn eveneens opgenomen in Archis.

Afdeling 12, open dag 6 mei 2017

2.5

Onderwaterarcheologie

Eigen onderzoek
Met de Erfgoedwet en met name in de Besluit Erfgoedwet Archeologie (BEA) zijn
de regels voor archeologievrijwilligers en
metaaldetectie verruimd. Voor maritieme
vrijwilligers zijn de regels juist strenger geworden. Er mogen zonder certificaat geen
bodemvondsten worden meegenomen en
anders dan bij de droge archeologie is er
in de BEA geen uitzondering gemaakt voor

vrijwilligersverenigingen. Bij de minister van
OCW is gepleit dit alsnog te regelen en daar
is nu ook uitzicht op.
De LWAOW meldt geen eigen onderzoek in
2017. LWAOW-leden hebben wel, als onderdeel van de zoektocht naar de erebegraafplaats bij Zwartenwater, de daar gelegen
kreek onderzocht. Daarover meer bij burgerwetenschap in par. 2.7. De duikgroep van afdeling 11 onderzoekt al vele jaren de Giessen
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en heeft dat ook dit jaar voortgezet. Zij hebben weer op een aantal plekken gewoeld en
gevoeld wat er op de bodem van de Giessen
ooit in het water werd gegooid. Na de duiken zijn vondsten voor onderzoek en datering overgebracht naar hun werkplaats. Daar
zijn de scherven en flessen ook tijdelijk opgeslagen. De vondsten worden gespoeld en
voorzien van een vondstnummer waarmee
ook de locatie van de vindplaats wordt geregistreerd. Het boeiendste vinden de werkgroepleden wat er telkens aan informatie
over die vondsten kan worden achterhaald.
Het tijdverschil tussen toen de objecten onder water verdwenen en nu lijkt te verdwijnen en de bewoners van toen vertellen ook
hun verhaal.
Leden van Mergor in Mosam (MIM, een bij
LWAOW aangesloten stichting) hebben bij
Zuilichem een speurtocht uitgevoerd, van
achter het bureau en in het veld, naar de locatie van de verdwenen Romeinse(?) brug.
De brug werd eind negentiende eeuw ontdekt, de locatie raakte in vergetelheid. Er is
nog steeds veel onduidelijkheid zowel over
juiste locatie als over de datering. MIM heeft
de mogelijke locatie nader proberen vast te
stellen en bereidt veldonderzoek voor.
Bij Dreumel bood MiM de helpende hand bij
de spectaculaire reddingsactie “Expeditie
over de Maas”, een van de belangrijkste archeologische vindplaatsen van Nederland.
Als bijzonder project van een initiatiefgroep,
het landelijk bestuur en afdeling 6 vinden in
Zuid-Holland voorbereidingen plaats voor
nieuw onderzoek naar de ligging van de
Romeinse limesvesting De Brittenburg. Het
voorgenomen 3D akoestisch onderzoek

2.6

afdeling 20 met LWAOW

schoven. Indien de locatie nader bepaald
kan worden zullen duikers van de LWAOW
de bodem nader inspecteren.
Op het gebied van deskundigheidsbevordering organiseerde de LWAOW een eigen aanbod. Dat staat in paragraaf 2.9.
Meewerken met bedrijven bij onderwaterarcheologie
De strenge ARBO-regels voor duiken maken
het voor vrijwilligers moeilijk mee te werken
met gecertificeerde bedrijven. In Engeland is
dat beter geregeld. Daar werd het VOC-wrak
De Rooswijk door de Britse en Nederlandse
overheid onderzocht en waren vrijwilligers
welkom. Verschillende LWAOW-leden hebben die mogelijkheid benut.

Assisteren gemeenten en bedrijven

Aanleveren informatie
Door twaalf afdelingen is 67 maal informatie gegeven aan bedrijven of gemeenten in
het kader van bureauonderzoek. Afdeling 17
heeft dat voor 10 projecten gedaan. In afdeling 23 zijn het de lokale groepen die hiervoor
zorgen. Zij hebben 23 maal informatie gele-
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(sub-bottom profilering) vroeg meer voorbereiding en moest naar 2018 worden ver-
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verd. Naast lokale betrokkenheid en organisatie speelt ook het beleid van gemeenten
daarbij een rol. Wanneer een gemeente het
raadplegen van vrijwilligers als voorwaarde
stelt wordt dat ook meer gedaan.
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Assisteren bij veldverkenningen en
begeleiding
De afdelingen 7, 10, 19 en 23 hebben bedrijven en/of gemeenten geassisteerd bij veldverkenningen, gezamenlijk in totaal 13 maal.
Assisteren betekent bijvoorbeeld dat bij een
begeleiding vrijwilligers een deel van een
terrein dat een lage verwachting heeft voor
hun rekening nemen of dat zij uitgegraven
grond nalopen en/of zeven.
Afdeling 1 werkte mee aan veldkartering
door het archeologisch instituut van de
universiteit van Groningen (GIA) en assisteerde bij een onderzoek van een bunker
uit de Tweede Wereldoorlog bij Havelte. Bij
afdeling 3 is het assisteren bij verschillende
archeologische onderzoeken een van de
afspraken tussen afdeling en gemeente en
zij zijn bij veel onderzoek actief betrokken.
Hetzelfde geldt voor de werkgroep Leen de
Keijzer (afd. 12).
Afdeling 6 werkte mee aan een metaaldetectie-onderzoek op een voormalig Canadees kamp in 1945. Het terrein was in vlakken verdeeld en is per vlak systematisch
onderzocht door een detectorzoeker en een
AWN’er. Deze laatste zorgde voor het op de
juiste wijze registreren van alle vondsten.
Assisteren bij opgravingen
Leden van 14 afdelingen verleenden assistentie bij 44 projecten. Er is een grote vari-

atie in soorten opgraving en er is geen duidelijk patroon te zien in wanneer vrijwilligers
kunnen assisteren. Wederzijdse bekendheid
en al bestaande contacten lijken de kans op
meewerken mede te bepalen.
In binnensteden zijn vrijwilligers vaak niet inzetbaar, vanwege de vervuilde grond. Maar
soms maken omstandigheden dat er toch
een beroep op hen wordt gedaan.
Bij afdeling 12 konden 21 leden meedoen bij
een interessante opgraving in Odijk. Daar
maakten verscheidene nieuwe leden, mét
basiscursus-certificaat, gebruik van. De opgraving bestond uit twee delen: een middeleeuwse nederzetting en een grafveldje uit
de Romeinse en vroeg Middeleeuwse tijd. In
totaal zijn bij deze opgraving 320 werkuren
geleverd.
Afdeling 17 verleende assistentie bij vier opgravingen. Er werd beroep op hen gedaan bij
een noodopgraving bij aanleg van een grote
kelder onder een huis bij de Reehorst, een
gebied waar de afdeling al aan twee redelijk grote opgravingen mocht meedoen. De
noodopgraving hield in: de aannemer graaft
tot lunchtijd een groot gat, in een uurtje tijd
moesten drie AWN-ers, heel snel, een plattegrond en een aantal coupes maken en tekenen, waarna de aannemer, die chagrijnig
stond te wachten, het gat op juiste diepte

Dijkverbetering Kinderdijk-Schoonhoven, afdeling 11
Bij dit langlopende project hebben leden van afdeling 11 de grond uit 85 paalboringen onderzocht met een totaalvolume van 180 m3 . Dat zijn 18 vrachtwagens grond. De archeologische begeleiding van de werkzaamheden is november 2017 afgerond. De afdeling
heeft toen de laatste van de in totaal 19 rapportages afgeleverd bij het bedrijf dat voor
dit project als archeologisch hoofdaannemer optrad. Het bedrijf zal deze deelrapportages verwerken in haar eindrapport. De afdeling heeft uit de grond ruim 1000 vondsten
verzameld, waarvan ongeveer de helft uit aardewerkfragmenten bestond. Het vroegste
aardewerk was ongeglazuurd roodbakkend aardewerk, weinig protosteengoed en weinig grijsbakkend. Hiermee is de eerste menselijke activiteit in relatie tot het dijklichaam
Kinderdijk-Schoonhoven in zijn algemeenheid te dateren vanaf de tweede helft van de
13e eeuw. Er zijn geen aanwijzingen dat de dijkaanleg in relatie staat tot dan al bestaande
woonheuvels. De afdeling tekent daarbij wel aan dat vrijwel alle boorgrond uit de flankzone van de dijk afkomstig is en dat er geen of weinig grond uit het centrum van het historische dijklichaam kon worden onderzocht.
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Austerlitz, afdeling 5 en 12
In het dorp Austerlitz werd door twee
bedrijven gegraven op de locatie van het
grote militaire Frans-Nederlandse kamp uit
begin 19e eeuw. Op het terrein zouden woningen worden gebouwd. Aan AWN was
assistentie gevraagd en die werd graag
verleend. Er deden 18 AWN-ers mee die samen 280 uren in deze opgraving investeerden. Voor een gedeelte waren dit nieuwe
leden, afkomstig uit de Archeohotspot in
Utrecht.
Historisch is een en ander bekend over dit
kamp. Het stond onder leiding van de Franse generaal Marmont en er lagen tussen
de 16.000 en 20.000 soldaten. Het kamp
was 3 kilometer lang en 800 meter breed.
Bij het proefsleuvenonderzoek in 2015
was gebleken dat de sporen van het kamp
grotendeels intact waren. Bij de nu vlakdekkende opgraving moesten honderden
sporen van palen, barakken, veldkeukens
en tenten worden gecoupeerd, getekend,
gefotografeerd en afgewerkt. Er werden
heel veel vondsten gedaan van aardewerk,
botten en vooral metaal. Dat bestond uit
heel veel spijkers, munten, gespen, musketkogels en knopen. Die laatste zijn belangrijk, omdat daar het nummer van het
regiment op staat. Het terrein waar gegraven werd, blijkt het gebied van het 11ste regiment. Afgaande op de grondsporen was
het een strak opgezet en gedisciplineerd
kamp. Nederland moest een groot deel van
de kosten betalen. Uit historische bronnen
weten we dat de soldaten bezig werden
gehouden met veldoefeningen en grote
exercities die veel toeschouwers trokken.
Marmont liet zijn soldaten ook de beroemde Pyramide van Austerlitz bouwen. Deze
voor de kelder wilde graven. Het is desondanks allemaal redelijk goed gelukt.
Een derde opgraving van afdeling 17 was
in de Harskamp, een nederzetting uit de
12e – 13e eeuw met een groot aantal mooie
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Afdeling 12, publiciteit

ligt op een paar kilometer afstand van het
kamp.
Op een van de laatste dagen werd er nog
een heel mooie ontdekking gedaan in de
vorm van twee afgevlakte grafheuvels uit
de prehistorie. Deze werden in de tweede
fase van de opgraving door professionele
specialisten uitgegraven. Met een mooi resultaat: twee lijk-silhouetten.
Er worden op vroegere slagvelden veel
metaalvondsten gedaan zonder dat er opgegraven wordt. Hoewel er in Austerlitz
geen veldslag geweest is, zal deze unieke opgraving in grote mate bijdragen aan
onze kennis van de militaire geschiedenis.
Op 14 oktober was er een zeer geslaagde
Open Dag, waar AWN een eigen stand bemande. Gelokt door de publiciteit en het
stralende weer, waren er honderden bezoekers die de stands bezochten, de rondleidingen volgden en zich vermaakten met
de grote groep Franse soldaten (reenactors uiteraard), die menig salvo afvuurde.
Kinderen mochten met de metaaldetector
naar muntjes zoeken of de storthopen aflopen.
waterputten. Als vierde project werd assistentie verleend bij een opgraving in Velp. In
het gebied, Beltjeshof, werden vele sporen
aangetroffen, vanaf de IJzertijd tot de jaren
vijftig van de afgelopen eeuw waarin de nijvere bewoners van de toenmalige hof/buurt-
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schap hun huisvuil in diepe gaten in de tuin
begroeven. Naast een inheemse Germaanse
aardewerkscherf kon je een emaillen pan
aantreffen. Ook werden er Romeins munten
en handgranaten uit de Tweede Wereldoorlog gevonden.

AWN leden hebben verder, voor zover bekend, meegewerkt aan een opgraving in
Duitsland en een in Polen. Deelname in het
buitenland wordt door AWN gestimuleerd
en ondersteund.

Jansbeek Arnhem, afdeling 17
Bij de grote opgraving op het Kerkplein bij aanleg van de nieuwe Jansbeek in Arnhem was
aanvankelijk geen plaats voor vrijwilligers vanwege de vervuilde ondergrond. In juli, toen
bleek dat er een paar honderd skeletten moesten werden opgegraven kwam alsnog een
vraag om hulp. Alle mogelijke handjes waren welkom en, vooral, studenten archeologie
uit het hele land stroomden in grote aantallen toe. Ook een aantal AWN-ers was welkom
al moest er eerst een “examen” in het werken op een bouwplaats in verontreinigde grond
afgelegd worden. Vier vrijwilligers slaagden hiervoor. Uitgerust met veiligheidslaarzen, in
stofvrije overalls, met handschoenen en als de kraan in de buurt was een helm, gingen ze
in de zomerse hitte skeletten schoonkrabben met een kleine troffel. In het begin vonden
zij schedels en veel botten, mogelijk van gestorvenen aan de pest, wat eng. Het wende
snel. Er waren wrange momenten zoals toen een van de AWN-ers bij een skelet op heup-/
buikhoogte een klein skelet aantrof; een baby, gestorven (en begraven) waarschijnlijk
met zijn moeder.

2.7

Burgerwetenschap

Burgerwetenschap of citizen science is
wetenschappelijk onderzoek waarbij wetenschappers en niet-wetenschappers een
aandeel leveren. De vorm en intensiteit van
samenwerken kunnen zeer uiteenlopend
zijn en betrekking hebben op verschillende
fasen van het onderzoek. Bij het begin, het
initiatief nemen en de vraagstelling formuleren, bij de dataverzameling en data-analyse
tot bij het benutten van de resultaten. De
inbreng van vrijwilligers versterkt de wetenschappelijke kennis en burgers worden weer
meer eigenaar van wetenschap en erfgoed.
AWN heeft vanaf haar start burgers en wetenschappers samengebracht, bij vele onderzoeksprojecten. Op initiatief van AWN is
tijdens de Reuvensdagen een sessie aan dit
onderwerp gewijd en zijn vier voorbeelden
nader bekeken. We hebben een participatieprofiel voor burgerwetenschap opgesteld
en daar de voorbeelden langs gelegd. De
voorbeelden zijn:

• Op zoek naar een 13e-eeuwse erebegraafplaats. In dit project was de participatie
van niet-wetenschappers het hoogst
en bij alle fasen van het onderzoek. Het
wordt hieronder nader beschreven.
• Expeditie Liempde. Burgerwetenschap
in een Brabants dorp. Dit project was
tijdens de presentatie nog in voorbereiding, uitvoering is inmiddels zeker. Het
is onderdeel van een groot internationaal project Community Archaeology
Rural Excavations (CARE) dat in Engeland, Tsjechië, Polen en Nederland wordt
uitgevoerd. Het is een project van de
universiteiten van Amsterdam en van
West-Bohemië. AWN is een van de partners. Bewoners van Liempde gaan onder
deskundige leiding proefputjes graven,
over het hele dorp verspreid. De bevindingen worden met de dorpelingen
besproken en uitgewisseld en met andere deelnemende dorpen. De burgerparticipatie ligt bij het uitwerken van de
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vraagstelling voor de eigen locatie, het
verzamelen van data en vooral ook het
benutten van de bevindingen voor de eigen gemeenschap.
• Detectorzoekers en de archeologie: een
nieuwe start met PAN. PAN staat voor
‘Portable Antiquities of the Netherlands’
en is ontwikkeld door de Universiteit
van Amsterdam. Doel is metaaldetectorvondsten te documenteren en online te
publiceren en zo beschikbaar te maken
voor wetenschappelijk onderzoek, musea en anderen geïnteresseerden. Vrijwilligers en dan vooral detectorzoekers
leveren een essentieel aandeel door het
aanmelden van hun vondsten. Een aantal getrainde vrijwilligers helpt bij het registreren. Alle vrijwilligers hebben baat
bij de beschikbaarheid van het onlinebestand.

Afdeling 20, veldewerk
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• ArcheoHotspots en burgerwetenschap.
In ArcheoHotspots worden vaste vrijwilligers en ook bezoekers actief betrokken
bij de uitwerking van materiaal uit archeologisch onderzoek uit de eigen omgeving. Bij vraagstelling en het benutten
van de resultaten is burgerparticipatie
(nog) vrijwel afwezig.
Het verschil met de gangbare AWN-projecten is dat bij burgerwetenschap een veel
grotere en ook een open groep burgers betrokken is. Deelname is gebonden aan het
project en deelnemers zullen niet of beperkt
AWN lid worden. AWN zal zich nader moeten bezinnen op haar rol bij burgerwetenschap en de consequenties daarvan voor
de eigen organisatie. Naast of in plaats van
‘eigen’ projecten zou AWN meer (mede)organisator van samenwerkingsprojecten kunnen worden.
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Op zoek naar een 13e-eeuwse erebegraafplaats, afdeling 20
In 1227 vond de Slag bij Ane plaats tussen de Utrechtse bisschop Otto II van Lippe en
opstandige Drentse boeren onder leiding van burggraaf Rudolf II van Coevorden. De bisschop kreeg steun van vele hoge edelen uit heel Europa. Toch verloor dit ridderleger de
slag, ze zakten met hun zware uitrustingen weg in het veen. Velen sneuvelden, waaronder
de bisschop. Zij werden nabij het slagveld begraven en bij die begraafplaats werd een kapel en iets later het Zwartewaterklooster gebouwd. Kapel en klooster raakten in verval, in
de 16e eeuw worden de resten gesloopt en van het materiaal worden drie boerderijen gebouwd. De resten daarvan zijn nog zichtbaar in een van de huidige boerderijen. Het voormalige kloosterterrein is een rijksmonument. Waar precies de slag had plaatsgevonden
en waar de vele gesneuvelden begraven waren, is niet bekend. Toen er een gemeentelijke
archeologische kaart gemaakt zou gaan worden, heeft de Werkgroep SWARS van afdeling 20 die vraag opgepakt. Zij waren al langer met dit vraagstuk bezig. Een lokale historicus had al een en ander aan onderzoek gedaan en gezamenlijk werden nieuwe bronnen
geraadpleegd en verhalen van bewoners verzameld. Zo is de meest waarschijnlijke locatie
bepaald, een weiland waar aan de oppervlakte niets meer te zien was. Het raadplegen van
het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) toonde door mensen aangelegde structuren. AWN-ers en lokale bewoners deden veldverkenningen en de werkgroep WIMA van
afdeling 23 voerde een onderzoek met bodemradar uit. De resultaten waren zodanig dat
de gemeentearcheoloog en de RCE voldoende reden zagen voor verder onderzoek. Dat
zal in 2018 gaan plaatsvinden, met opnieuw hulp van plaatselijke vrijwilligers. Zij zijn onderwijl zelf ook verder op zoek gegaan. Met steun van de grondeigenaar is door leden
van de LWAOW de nabijgelegen kreek onderzocht waar volgens verhalen midden vorige
eeuw nog oude grafstenen hebben gelegen. De locatie krijgt reeds steeds meer publieke
aandacht en de werkgroep werkt mee aan plannen voor een zichtbare markering van
deze locatie.
Dit project is zo een zeer breed samenwerkingsproject geworden van lokale verenigingen, actieve betrokkenheid van grondeigenaren, directe buren en professionele archeologen. Een samenwerking die in alle fasen van het onderzoek aanwezig was en zal blijven
bij het benutten van de uitkomsten van dit onderzoek.
De provincie Overijssel, de gemeente Zwartewaterland en een nieuwe stichting “Beheer
en ontwikkeling erfgoed deltagebied Overijssel” waarin ook de werkgroep SWARS (afd
eling 20) vertegenwoordigd is, hebben een convenant opgesteld met daarin een totaalplan waarin archeologie, historie en landschap ruime aandacht krijgen. Op 9 maart 2018 is
een en ander bekrachtigd tijdens een bijeenkomst in Zwartewaterklooster. Het kloosterterrein zal worden ontdaan van diverse ontsierende bouwwerken en het archeologisch
onderzoek zal onder toezicht van het bevoegd gezag worden uitgevoerd. De financiering
van het onderzoek is geborgd.
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3

Educatie vrijwilligers en samenwerken bij onderzoek

Van AWN-leden mag worden verwacht dat
zij deskundig zijn voor eigen onderzoek en
het assisteren van professionals. Veel deskundigheid wordt in de praktijk geleerd,
door mee te doen aan onderzoeksactiviteiten. Ervaren leden instrueren en begeleiden de beginners. Omdat de mogelijkheden
voor deelnemen aan onderzoek en al doen-

3.1

de leren door intrede van de commerciële
archeologie zijn afgenomen, bieden afdelingen en de landelijke werkgroep diverse vormen van deskundigheidsbevordering aan.
Naast kennis voor archeologisch onderzoek
is kennis nodig over wet- en regelgeving en
de ethische code van AWN.

Basiscursus Archeologie

Er is landelijk een curriculum voor een basiscursus. Dit geeft aan welke kennis AWN-leden minimaal nodig hebben voor deelname
aan veldonderzoek. Het curriculum omvat
kennis over de wereld van de archeologie en
wat vrijwilligers wel en wat zij niet mogen.
Er wordt aandacht besteed aan de beginselen van het archeologisch onderzoeksproces, aan materiaalkennis en aan praktische
vaardigheden in het veld. Afdelingen organiseren zelf of samen met andere afdelingen
zo’n cursus voor hun leden en kunnen het
curriculum naar eigen inzicht invullen en uitbreiden. In 2017 is door zeven afdelingen de
basiscursus aangeboden. Afdeling 3 organiseerde de cursus samen met Werkgroep
Oud Castricum (afd. 9) en zij deden dat voor
het eerst. Er namen 28 cursisten deel. Afdeling 10 had 11 deelnemers waaronder twee
jongens van 12 jaar. Afdeling 12 organiseerde
dit jaar voor een derde keer de basiscursus.
Onder de 29 deelnemers bevonden zich vrij-

Afdeling 20
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Afdeling 9, Basiscursus , onderdeel boren

willigers van de ArcheoHotspot, leden van
de afdeling en vier personen uit omringende
afdelingen. De afdelingen 16 en 17 bieden al
vele jaren jaarlijks een gezamenlijke cursus
voor AWN-leden die actief in het veld en archief willen worden. Aan de in 2016 begonnen en in 2017 afgemaakt cursus deden 17
mensen mee. De besturen van afdeling 16
en 17 stellen zich als doel om de opgedane
kennis ook werkelijk te gaan gebruiken en
op deze manier de archeologische ervaring
van de AWN-leden te vergroten. Beide afdelingen blijken ook veel in het veld actieve
leden te hebben. Ook afdeling 23 startte in
oktober een nieuwe cursus die in 2018 doorloopt. Daar deden 15 mensen mee.
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De basiscursus is primair bestemd voor leden. Bij verschillende afdelingen zijn ook
niet-leden welkom. Zij kunnen dan alsnog
lid worden of betalen meer cursusgeld. Het
heeft een aantal nieuwe leden opgeleverd.
De cursisten zijn over het algemeen erg gemotiveerd. Cursisten die alle of de meeste
bijeenkomsten aanwezig zijn, krijgen na afloop een certificaat.

Afdeling 11 organiseerde eind 2017 een kennismakingsbijeenkomst voor de begin 2018
te starten basiscursus. Er was veel belangstelling en het aantal aanmeldingen daarna
was zo groot (70 personen) dat een groot
aantal op een wachtlijst moest worden geplaatst.

Afdeling 9, Afsluiting basiscursus met simulatie opgraving

3.2 Studiedagen en workshops
De landelijke werkgroep Deskundigheidsbevordering organiseerde een studiedag over
menselijk botmateriaal en een practicum
moderne meettechnieken. Een geplande
studiedag Conflictarcheologie is helaas geschrapt wegens onvoldoende deelname. De
studiedag was mede bedoeld als start van
een landelijke werkgroep Conflictarcheologie. Dat plan is nu voorlopig opgeschort.
Op 13 mei 2017 organiseerden de afdelingen
2, 3, 4 en 9 een gezamenlijk Minisymposium.
Het zeer gevarieerde programma omvatte
een toelichting op mechanisch boren in de
archeologie, ervaringen met het zelf bakken
van potten in het kader van de experimen-

Afdeling 9, Minisymposium
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tele archeologie, ervaringen met het gebruik van drones in afdeling 3 en de nieuwe
erfgoedwet en de betekenis daarvan voor
vrijwilligers in de archeologie. Het minisymposium werd afgesloten met een discussie over de erfgoedwet met de wethouder
van de Gemeente Hollands Kroon. De lunch
was een historische lunch met aansluitend
een voordracht over voedselbereiding in de
ijzer- en Romeinse tijd
Afdeling 17 organiseerde een cursus over gebruik van kaartmateriaal. De afdelingen 19
en 20 deden dat over gebruik van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).
Al tijdens de cursus werd de “verdwenen
kerk” van Rouveen letterlijk zichtbaar in het
AHN-kaartlandschap.
Afdeling 20 ziet de verwerking van de Ommerschansvondsten als een permanente

3.3

praktijk cursus. Vooral de aardewerkvondsten worden nagenoeg elke maandagavond
gedetermineerd door de aanwezige werkgroepleden.

Veldwerkeducatie

Sinds de intrede van de commerciële archeologie werd het steeds moeilijker een week
veldwerkeducatie te organiseren. We zijn
daarvoor afhankelijk van grote commerciële opgravingen. De opdrachtverlening vindt
vaak pas laat plaats en dan ontbreek de tijd
om een of meer werkweken te organiseren.
De laatste veldwerkweken in Nederland waren alweer enkele jaren geleden.
Het was daarom zeer verheugend dat
Econsultancy BV al begin 2017 liet weten
mogelijkheden te zien bij een grootschalige opgraving in Haps, gemeente Cuijk. Het
was een zeer geschikte locatie, zowel een
rijks- als gemeentelijk monument zodat het
aantreffen van vondsten verzekerd was. De
veldwerkeducatie zou in de zomermaanden
plaats kunnen vinden. Toch bleek ook hier
de planning moeilijk. Pas vrij laat was, vanwege de status als rijksmonument, zeker
dat vrijwilligers mee konden graven. Van
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de aanvankelijk twee geplande weken kon
er maar één doorgaan. Die was van 4 t/m
8 september. Die week was wel een succes.
Door de gunstige bodemomstandigheden
(zandgronden) waren sporen uit de bronstijd, ijzertijd en Romeinse tijd redelijk goed
zichtbaar. Deelnemers (beginners die veelal
al wel de basiscursus hadden gevolgd) leerden sporen en structuren in het vlak herkennen, een coup zetten en sporen en coupes
inmeten en tekenen. Enkele al wat meer gevorderde deelnemers kregen ook instructies
voor het maken van profielen. Per dag waren 5 tot 6 cursisten aanwezig, in wisselende
samenstelling. In totaal gaat het om 14 deelnemers.
Het was voor hen een inspirerende ervaring,
mede dankzij de goede uitleg en verstrekte achtergrondinformatie. Ook het op deze
wijze ontmoeten van andere AWN-ers was
voor hen waardevol.
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3.4

Deskundigheidsbevordering LWAOW

De LWAOW organiseert scholing voor onderwaterarcheologie. Zij hebben een eigen
basiscursus die jaarlijks wordt gegeven en
zowel een theorie als een praktijkdeel omvat. Dit jaar is het Cursusboek Basiskennis
Maritieme Archeologie uitgebracht, ter vervanging van de losbladige map.
Jaarlijks is er een zogenaamde landelijke
Schervendag. Diverse lopende projecten
worden besproken en toegelicht met film
of dia’s. Ook worden vondstlocaties besproken die verloren dreigen te gaan om eventueel maatregelen te nemen. Kort registreren
van dit erfgoed of bergen voor het verloren
gaat. Bijzondere presentaties dit jaar waren

een lezing over “De bouw van de Batavia”
en een presentatie over “Fotogrammetrie
voor de vrijwilliger”. Het woord fotogrammetrie is afgeleid van opmeting (metrie) uit
beeldmateriaal (fotogram). Met gebruikmaking van een computer wordt de informatie
gedigitaliseerd. Met fotogrammetrie is het
mogelijk om sneller en beter een ruimtelijk
beeld vast te leggen. Het is een aanvulling
op fotograferen en filmen. Wanneer het
driedimensionale object gereed is, is het een
sterk communicatiemiddel.
De LWAOW bood extra studiedagen over
scheepshout herkennen, van veldwerk naar
rapportage en over fotogrammetrie.

3.5 Samenwerken bij onderzoek
Aan veel van de hiervoor vermelde onderzoeksactiviteiten doen ook beroepsarcheologen mee. Een aantal is AWN-lid, werkt als
‘vrijwilliger’ mee aan de activiteiten van de
afdeling en biedt dan tevens scholing en ondersteuning.
Afdelingen hebben samengewerkt met 16
gemeenten. Dat betreft voornamelijk betrokkenheid bij de besluitvorming voor onderzoek. Assisteren bij gemeentelijke diensten neemt af. Gemeenten doen minder
vaak zelf gravend onderzoek en in stedelijk
gebied zijn door bodemvervuiling en andere veiligheidsrisico’s vrijwilligers moeilijker
inzetbaar.
Door AWN-leden is bij veldwerk assistentie
verleend aan eveneens 16 verschillende bedrijven, het meest met ADC (10 maal), RAAP
(5 maal) en Archol (ook 5 maal). Tweemaal is
meegewerkt bij veldonderzoek van de RCE
en driemaal met een universiteit. Andere
partners bij onderzoek zijn Omgevingsdiensten en Waterschappen. Afdeling 18 noemt
ook IVN als partner voor veldonderzoek.
Afdelingen zijn zeer positief over het kunnen
meewerken bij professionele onderzoeken.
Vrijwilligers voelen zich welkom, ze doen ervaring op met mooie resultaten. Er kunnen

veelal zowel ervaren als beginnende leden
mee doen en de professionals zijn bereid
beginnelingen de kneepjes van het vak te
leren. Ervaren vrijwilligers krijgen zelfstandige opdrachten als hun kennis is getoetst.

Afdeling 9, Opgraving Waterrijk, Egmond-Binnen
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Het meewerken zelf biedt wisselende ervaringen, soms enthousiaste verhalen en soms
teleurstelling als ze een tijdje niets kunnen
doen. Een enkele keer werd geen aandacht
besteed aan iemand die op afspraak aanwezig was, die is toen maar weer vertrokken
Helaas zijn er weinig opgravingen waaraan
vrijwilligers mee kunnen doen. Bedrijven
vragen vooral hulp bij grootschalige opgravingen, alleen afdeling 2 meldt ook bij proefsleuven assistentie te hebben verleend. Verzoeken om assistentie komen vaak erg laat.
De inschakeling van vrijwilligers is dan niet
goed meer te organiseren. Er is behoefte
aan een gemakkelijk te hanteren oproepsysteem. Een plan om hier een app voor te ontwikkelen is helaas gestrand door technische

problemen en privacy-eisen. Afdelingen zijn
daar nu zelf vormen voor aan het ontwikkelen. Afdeling 9 kent een vrijwilligerscoördinator voor contacten met bedrijven en het
aanschrijven en inroosteren van vrijwilligers.
Afdeling 10 heeft op hun website een programma waarmee bedrijven hun verzoeken
naar vrijwilligers kunnen melden en leden
hun beschikbaarheid kunnen doorgeven.
Lokale groepen zouden graag, ook als meewerken niet mogelijk is, tijdig geïnformeerd
willen worden over gepland onderzoek, zodat zij kunnen meekijken en de voortgang
kunnen volgen. Dat gebeurt nu slechts incidenteel en lijkt vooral afhankelijk van de
voorwaarden die gemeenten stellen bij het
verlenen van een omgevingsvergunning.

Afdeling 9, Assistentie bij onderzoek van de archeoloog in Heiloo
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4

Uitdragen kennis en vergroten draagvlak

Het actief uitdragen van archeologische
kennis is een groeiende activiteit, ook voor
vrijwilligers. Alle afdelingen zijn daar op een

4.1

of andere wijze wel mee bezig en ook hier is
de variatie in uitvoering groot.

Educatie jeugd en jongeren

Dertien afdelingen hebben gezamenlijk 124
lessen op basisscholen verzorgd en daarmee
minimaal 2900 leerlingen bereikt (het aantal
bereikte leerlingen wordt niet altijd in hun
rapportages vermeld). Zoals al een aantal jaren heeft afdeling 1 met lessen het grootste
bereik; 40 lessen voor 600 kinderen Bij de
afdelingen 1 en 10 werden lessen aan opgraving gekoppeld, bij afdeling 13 werden die
gecombineerd met het bezoek aan een museum. Bij afdeling 3 bezoeken scholen naast
lessen in de klas ook de werkplaats.
Afdeling 5 verzorgde lessen over de Limes.
Afdeling 11 werkte in mei/juni mee aan het
Schoolproject ‘Archeologie aan de Basis’.
Dat bestond uit een cursus voor groep 7 en
8 van vijf lessen, waarvan drie door AWN-leden in de eigen werkruimte werden gege-

Afdeling 12, De Stek

ven. Daarnaast was er een korte excursie
naar het Huis Scharlaken.
De werkgroep Leen de Keijzer (afd. 12) verzorgde workshops tijdens vakanties en voor
de naschoolse opvang. Afdeling 17 maakte
een lespakket voor en over de Meinderswijk. Afdeling 20 biedt al vele jaren educatie op 3 niveaus in hun werkplaats de Veldschuur te Rouveen. Dit in het kader van het
schoolcultuurprogramma van de gemeenten Staphorst en Zwartewaterland. Het is
een combinatie van lessen en veldactiviteiten. In het weiland bij hun werkplaats is een
opgravingsput nagebootst. Daar kunnen
kinderen metaaldetectie doen en leren o.a.
veldverkenning, zeefwerk e.d.. De buitenlessen worden ondersteund door een aantal
gespecialiseerde vrijwilligers van de Veldschuur. De coördinatie van de lessen was in
handen van de secretaris van afdeling 20, samen met de beheerder van de Veldschuur.
In 2017 wisten meer dan 800 basisschoolleerlingen de weg naar de Veldschuur te vinden. Voor 2018 hebben basisscholen alweer
een groot aantal leerlingen aangemeld
Ook dit jaar worden weinig activiteiten gemeld voor voortgezet onderwijs. De werkgroep Oud Castricum (afd. 9) ontving tijdens de Nationale Archeologiedagen ca.
15 vo-leerlingen in haar werkplaats en afdeling 17 verzorgde voor leerlingen van het
stedelijk gymnasium Zutphen en van groep
8 basisschool een bijeenkomst over archeologie, als onderdeel van een breder programma. Bij afdeling 23 werd in Helmond
een speurtocht uitgezet voor basisscholen
en voortgezet onderwijs en werden zeven
lessen in de vo-klassen geven. Daarmee werden ca. 150 leerlingen bereikt.
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Afdeling 8 en 17 boden Maatschappelijke
Stages. Afdeling 17 had ook stagiaires van de

4.2

Pabo, Saxion en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU).

Lezingen en excursies

Deze vormen van publieksbereik zijn in vrijwel alle afdelingen te vinden.
Negentien afdelingen hebben in totaal 88
lezingen georganiseerd, waarvan 11 alleen
voor eigen leden. Afdeling 1 organiseerde
ook dit jaar een leergang “Schatten van
Drenthe”, samen met Hunebedcentrum en
anderen en bereikte daarmee 90 belangstellenden. De in negen delen gehouden lezingenserie werd afgesloten met bezoeken aan
grafheuvels, het hunebed Tynaarloo en een
bezoek aan het Noordelijk Archeologisch
Depot (NAD) in Nuis, met 45 deelnemers.
Op meerdere plaatsen wordt een leergang
lokale geschiedenis aangeboden, samen
met andere erfgoedorganisaties. Zo is er
een cursus “Schoonhovologie” (afd. 11) en
Gooi-ologie (afd. 13), voor beide bestaat veel

belangstelling. Afdeling 17 bood een speciaal programma voor IVN’ers
Excursies en archeologische wandelingen
zijn 50 maal aangeboden, door acht afdelingen. 21 maal konden alleen eigen leden
daaraan deelnemen. De overige waren voor
alle belangstellenden. Per excursie zijn er 5
tot 20 deelnemers. Afdeling 1 verzorgde een
excursie voor IVN Gieten bij Kamps Heide en
Tumulibos bij Rolde (18 deelnemers) en een
excursie naar Kampsheide en Balloërveld
voor de archeologiestudenten van Hogeschool Saxion te Deventer (90 deelnemers).
Afdeling 11 organiseerde Archeologische
stadswandelingen op zaterdagen. Deze werden in de plaatselijke pers aangekondigd. In
maart was de eerste wandeling in aansluiting
op hun jaarvergadering. Daar werd zowel op
de archeologische als bouwhistorische as-

Afdeling 10, Bezoek aan Prehistorisch Dorp Eindhoven onder leiding van Nico Arts.
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Dordrecht in de Middeleeuwen. Een aantal
wandelingen vond plaats als onderdeel van
de Nationale Archeologiedagen, zie aldaar.

Afdeling 19, Excursie Haltern

pecten van een deel van de binnenstad
ingegaan. In april en juni waren er wandelingen (archeo-rondje) langs meer systematisch uitgevoerde opgravingen, waarbij de nadruk lag op de ontwikkeling van

4.3

Afdeling 10, Op bezoek in Vlaardingen, steentijd

Nieuwsbrieven, publicaties en sociale media

Acht afdelingen geven een eigen Nieuwsbrief uit, 2 tot 6 maal per jaar. Die hebben
een breder bereik dan alleen leden en gaat
naar 150 tot 300 belangstellenden. Acht afdelingen melden daarnaast 35 eigen publicaties. Bij afdeling 1 betreft dat de verslagen
van hun onderzoeken in Noordhorn en Norg.
Afdeling 6 gaf dit jaar deel 7 uit van hun Renus Reeks en is hard aan het werk voor twee
nieuwe delen in 2018. De Renus Reeks bevat
de verslagen van eerdere door de afdeling
uitgevoerde onderzoeken.
Afdeling 13 bracht drie nieuwe nummers
uit van hun digitaal tijdschrift Archeologica
Naerdincklant, met als onderwerpen Gemeentelijke archeologie, Verdwenen buitenplaatsen en Aardewerk.
Wat de overige publicaties zijn, is niet bekend. Vijf afdelingen hebben bijdragen geleverd aan publicaties van anderen.
Veertien afdelingen melden hun website actief te gebruiken voor informatie aan leden
en belangstellenden. Twaalf afdelingen hebben een eigen Facebook pagina. Die wordt

vooral gebruikt voor actuele berichten. Alleen afdeling 1 meldt dat ze op Twitter actief
is.
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4.4

Evenementen

Landelijke evenementen
Per jaar zijn er verschillende landelijke erfgoedevenementen. AWN-afdelingen deden mee bij Open Monumenten Dagen (5
afdelingen), Maand van de Geschiedenis (2
afdelingen), Romeinenweek (2 afdelingen)
en aan het Limesproject deed één afdeling
mee (afd. 6). Het belangrijkste landelijk evenement zijn de Nationale Archeologiedagen
(12, 13 en 14 oktober, 10 afdelingen organiseerden een of meer activiteiten).
Nationale Archeologiedagen (NAD)
Drie jaar geleden is gestart met deze dagen,
toen in drie provincies. Het wordt inmiddels
steeds meer ook echt een landelijk evenement. In 2017 organiseerden 10 afdelingen
een of meer publieksactiviteiten tijdens
deze drie dagen in oktober. Lokale groepen
zorgden binnen een afdeling voor activiteiten op meerdere locaties, bijvoorbeeld bij
de afdelingen 9 en 23.
Voor afdeling 8 zijn de Nationale Archeologiedagen een hoogtepunt. Samen met het
gemeentelijk Archeologisch en Bouwhistorisch depot hebben we in het depot diverse
activiteiten georganiseerd die ruim 600 bezoekers trokken, waaronder veel kinderen.
De samenwerking met de bibliotheek in hetzelfde gebouw bleek vruchtbaar!
Bij afdeling 11 stond het Huis te Merwede
centraal met als hoogtepunt een groot opgezette open dag.
Afdeling 19 bood een opgraving met metaaldetectie als kinderactiviteit en een tentoon-

Afdeling 2, lezing tijdens NAD
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Afdeling 20, facetten van archeologie

stelling in een buurthuis. Afdeling 20 richtte
in de Veldschuur in Rouveen, in samenwerking met de werkgroep SWARS en de nieuw
opgerichte stichting werkgroep archeologie
Zwartewaterland (SWAZ-Hasselt), meerdere exposities in. Een expositie bestond uit
de vondsten uit de bagger van de grachten
van Hasselt en omgeving. Daarnaast werden veel facetten van het archeologisch
bezig zijn getoond. Van verzamelingen van
pijpenkoppen tot de verwerking van de Ommerschans vondsten in een digitaal bestand
en van het werken met metaaldetectoren
tot het verkennen van de nieuw gebouwde middeleeuwse waterput (met stenen uit
de 13e eeuw!) op het educatie/oefenterrein
van de Veldschuur. Op een speciale eendagsexpositie werd de unieke zilverschat
uit Rouveen getoond door de twee vinders.
De vondst bestaat uit maar liefst 99 zilveren munten (vermoedelijk het handelsgeld
van een boer uit de 17e eeuw). Na de brandschatting door bisschop Barend van Galen
(Bommen Berend) in 1665 heeft men het
handelsgeld niet meer terug kunnen vinden.
De vinders werden door SWARS (afd. 20) begeleid bij het reinigen, restaureren en exposeren. SWARS wist de eigenaars-vinders en
de eigenaar van het perceel te bewegen de
zilveren munten op professionele wijze te
laten behandelen en er werd een “behoudplan” opgesteld. De schat zal als eenheid
worden bewaard en niet uiteenvallen door
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Water verbindt erfgoed, afdeling 23
Onder deze gezamenlijke noemer vonden in Zuidoost-Brabant tijdens de Nationale Archeologiedagen een veelvoud aan publieksactiviteiten plaats. Op twaalf plaatsen kon het
publiek verhalen horen en zien over beken, landschap en archeologische vindplaatsen.
De dekzandruggen tussen de Brabantse beken kennen een zeer lange bewoningsgeschiedenis. In en rond beken zijn al veel archeologische vondsten gedaan en een recente
herinrichting van het landschap en beekherstel hebben nieuwe informatie toegevoegd.
Via wandelingen, lezingen en kleine tentoonstellingen leerden bezoekers welke invloed
de beekdalen door de tijd heen hebben gehad op mens en omgeving. De activiteiten zijn
deels samen met IVN georganiseerd en brachten archeologie, natuur, landschap en waterbeheer samen. Er waren verhalen over de vele vondsten uit de Steentijd, grafheuvels,
bronzen hielbijlen die in de prehistorie in een beek gedeponeerd zijn, over een Romeinse
tumulus die voorleeft als de Kabouterberg, een Romeinse villa, Middeleeuwse burchten
en kastelen en water en waterbeheer rond de kastelen. Er waren restanten te zien van
een opgegraven sluis en een bijzondere visfuik. Bij een van de verdwenen watermolens
is het molenwiel hersteld en een paneel geplaatst ter herinnering aan de heksenproeven
die hier in de 16e eeuw plaatsvonden. Elders werd op zoek gegaan naar de bron van een
beek of voerde de wandeling langs een monumentje dat staat voor de waterscheiding
van Schelde en Maas. In de stad Eindhoven werd gewandeld langs de Dommel waarbij
aandacht werd besteed aan de talrijke verdwenen zijrivieren en watermolens. Een tweede wandeling was een opstap naar de Leefklimaattop die een week later in Eindhoven gehouden werd. In die route zijn lessen uit het (verre) verleden over water en waterbeheer
opgehaald met de vraag óf en hoe dit erfgoed kan worden ingezet voor de huidige stad.
De vele activiteiten zijn de start van een meerjarig regionaal project voor het verbinden
van erfgoed met hedendaagse ruimtelijke ontwikkelingen.
Het aantal deelnemers is niet voor alle wandelingen en andere activiteiten bekend. Minimaal hebben ruim 300 mensen deze dagen kennis gemaakt met historisch landschap en
archeologie.
verkoop van de munten. De munten zullen
door het hele land in musea/depots en dergelijke worden geëxposeerd. Meer dan 400
bezoekers bezochten deze zeer geslaagde
dagen.
Regionale evenementen
Regionale evenementen zijn voor veel afdelingen aantrekkelijke gelegenheden om
archeologie te promoten. Aansluiten bij jaarlijks terugkomende regionale evenementen
vinden veel afdelingen succesvol. Het trekt
veel bezoekers en het is er gezellig en druk.
Het is een goede manier om veel mensen te
bereiken en door een breed scala aan activiteiten te tonen, belangstelling te wekken
voor de archeologie. Twaalf afdelingen hebben gezamenlijk 34 maal ‘acte de presence’
gegeven bij lokale evenementen. Het gaat

om zeer uitlopende gebeurtenissen. Gemeld
worden:
• Oertijdmarkt bij het Hunebedcentrum in
Borger en Dag van de Groninger Geschiedenis in Groningen (afd. 1)
• Westfrieslanddag samen met het Westfries Genootschap en het Maritiem Festival in het Zuiderzeemuseum Enkhuizen
(afd. 2)
• Lokale festivals in Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft en Wassenaar (afd.
7)
• Jubileumbijeenkomst van de Historische
Vereniging Vlaardingen. Straatfeest Callenburgstraat Vlaardingen, zomermarkt
in winkelcentrum Holy en spreekuur in
de wijk bij manifestaties die de wijk zelf
organiseert (afd. 8)
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• Uit en Zo markt, een plaatselijke Uitmarkt, voorjaarsmarkt, festival, Kunstparade en Culinair Heiloo op landgoed Willibrord, Wandelvierdaagse regio Alkmaar
(afd. 9)
• Oostkapelsedagen en Terra Maris Middeleeuwse dagen (afd. 10)
• Keramiekmarkt (afd. 11)
• Archeologiedag Zeist en Open dag opgraving Austerlitz (afd. 12)
• Schaapsherdersfeest en Wilde Buitendagen Natuurmonumenten (afd. 13)

• Lunteren, Romeinse tuin, oogstmarkt
Elden en Boerenmarkt Vriezenveen
(afd. 17)
• Open dag tijdens evenementendagen
van de Veldschuur en presentatie op een
open vrijwilligersdag in de gemeente
Staphorst (afd. 20)
• Open Dag Meijerijstad. Torendag, Dutch
Design Week, lichtevenement Glow en
Urban trail (afd. 23).

Afdeling 8, boomstamkano Diederik Pomsma

Archeologiedag Zeist, afdeling 12
De Archeologiedag Zeist, die bedoeld is voor basisschoolleerlingen en hun (groot)ouders, is ondertussen een traditie geworden. De gemeente Zeist had dringend gevraagd
om opnieuw de Franse tijd als uitgangspunt te nemen. Dit vanwege het feit dat er eind
2017 een opgraving van het Franse kamp in Austerlitz plaats zou vinden. Daarom werd
een re-enactmentgroep van Franse soldaten uitgenodigd om een Frans kampement op te
slaan, kwam een verhalenverteller met een verhaal uit de Franse tijd, maakten de kinderen leren geldbuideltjes, leerden kinderen aardewerk restaureren, was er een workshop
historische hapjes maken en hielpen kinderen mee heel kleine vondsten te selecteren
(zaadjes, botjes). In het bos werd met de metaaldetector gezocht naar verloren munten
van de soldaten en zochten kinderen naar scherven van gebroken potten, bekers en schalen uit de Nieuwe Tijd. Kinderen en hun (groot)ouders konden terecht bij de AWN-stand
om gevonden archeologische voorwerpen te laten dateren of vragen te stellen over onderwerpen die hun belangstelling hebben.
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4.5

Tentoonstellingen, ArcheoHotspots en andere presentaties

Tien afdelingen organiseerden zelf een of
meer tentoonstellingen en twaalf afdelingen werkten mee aan tentoonstellingen van
anderen. Verschillende tentoonstellingen
waren gekoppeld aan de Nationale Archeologiedagen en zijn daar vermeld. Afdeling 6
werkt mee aan de wisseltentoonstellingen
in het Archeologiehuis over de Limes en
richtte een tentoonstelling in Zwammerdam
in over hun onderzoek van een schuilkerk,
een jaar eerder uitgevoerd.
Afdeling 13 verzorgde in het Geologisch
Museum de tentoonstelling Verloren Voorwerpen over archeologische vondsten en
organiseerde verschillende activiteiten daaromheen
In Schoonhoven werkt de lokale werkgroep
(afd. 11) samen met de Historische Vereniging
Schoonhoven hard aan een tentoonstelling
over de Commanderij Schoonhoven van de
Ridderlijke Duitsche Orde. Om de organisatie in goede banen te leiden is een aparte
Stichting opgericht. Voor bezoekers is een
boekje met uitleg en historische gegevens in
voorbereiding. De tentoonstelling zal in 2018
geopend worden. Afdeling 16 verzorgde een
tentoonstelling in het gemeentehuis van
Malden met vondsten uit de Overasseltse
en Hatertse Vennen (van prehistorie tot de
Romeinse tijd). Het was een gecomprimeerde versie van de eerdere tentoonstelling in
Wijchen en betreft de vondsten die enige
jaren geleden door alerte AWN-ers van de
graafmachines werden gered.

In Rouveen (afd. 20) werd aan de rand van
het moerasgebied een bronzen halsring uit
de vroege ijzertijd/late bronstijd gevonden.
De halsring werd dor het gespecialiseerde
museum in Trier gedateerd rond 500 v. Chr.
Hieraan werd een speciale tentoonstelling
gewijd.
Een permanente archeologische presentatie
en beleving is gerealiseerd in het Educatief
Archeologisch Erf in Vlaardingen en afdeling 8 werkt ook aan een bijzondere blijvende presentatie van de Slag bij Vlaardingen.
ArcheoHotspots
ArcheoHotspots zijn locaties waar publiek
op een laagdrempelige wijze in contact kan
komen met archeologie en zelf actief mee
kan doen. Bezoekers zien archeologen, vrijwilligers en beroeps, aan het werk, kunnen
vragen stellen en zelf meedoen. Er wordt
gewerkt met materiaal uit de omgeving en
er is informatie te vinden over recent en oud
archeologisch onderzoek. AWN is partner
van de landelijk organisatie die ArcheoHotspots stimuleert en ondersteunt. De intentie
is dat AWN-afdelingen actief meedoen aan
het oprichten van een ArcheoHotspot en
het draaien daarvan. Begin 2017 waren vier
hotspots in werking, aan het einde van dat
jaar waren het er negen. De betrokkenheid
van afdelingen bij oprichting en organisatie
wisselt, in alle hotspots zijn AWN-ers actief
als vrijwilligers. ArcheoHotspots zijn geves-

Educatief Archeologisch Erf, afdeling 8
Het Educatief Archeologisch Erf in de Broekpolder in Vlaardingen is een idee dat zijn oorsprong vindt in afdeling 8. Er staat nu een boerderij uit de tijd van de Vlaardingencultuur.
Elke zondagmiddag is de boerderij gratis open voor publiek. In 2017 zijn er ruim 7200 bezoekers geweest: schoolklassen op werkdagen en losse bezoekers op de zondagen en
op speciale dagen zoals de Nationale Archeologiedagen. Het onderhoud en het gidsen
op zondagen gebeurt hoofdzakelijk door leden van de afdeling. Leden werken mee aan
speciale projecten zoals het bouwen van een broodoven en het uithakken van een kano
uit de IJzertijd en er is aardewerk nagebakken uit de Vlaardingencultuur.
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tigd in musea of archeologische depots. Musea trekken gemakkelijker bezoekers dan
depots, die moeten veelal hun eigen publiek
nog opbouwen. In Alphen aan den Rijn werd

een pop-up hotspot georganiseerd waar afdeling 6 actief aan meewerkte.

Tapijt van Vlaardingen, afdeling 8
Ter gelegenheid van de 1000-jarige herdenking van de Slag bij Vaardingen worden er in
2018 vele activiteiten georganiseerd. Afdeling 8 kwam op het idee om het Tapijt van Vlaardingen te borduren met het tapijt van Bayeux als voorbeeld. Vier panelen in de stijl van
Bayeux over de slag waren reeds voor een eerdere herdenking ontworpen door de illustrator John Rabou. Via een Facebookpagina en de pers zijn ongeveer 80 belangstellenden
gevonden. Het project is een samenwerking met cultureel centrum KADE40. Sinds september 2017 is men, na een voorbereiding van enige maanden, bezig met het borduren.

4.6

Archeologische monumenten en historische plekken

We vragen afdelingen ook wat hun betrokkenheid is bij het aanwijzen en onderhouden
van beschermde archeologische monumenten. Die betrokkenheid is beperkt. Afdeling 1
meldde vernielingen aan Hunebedden en
afdeling 23 werkte mee aan herstel van een
grafveld en assisteerde de RCE bij onderzoek van grafheuvels. Afdeling 6 probeerde
vergeefs een stukje Romeinse weg dat bij
werkzaamheden in Alphen aan den Rijn tevoorschijn kwam te behouden, maar slaagde er in dezelfde gemeente wel in gehoor te
krijgen voor markering en informatiepaneel
bij een ander stuk Romeinse weg. Het definitieve besluit daarover moet nog worden
genomen.
Stichting RAG (afd. 9) was betrokken bij
de plannen om een oud dieselgemaal
met bijbehorend molenhuis beter te beschermen tegen mogelijk toekomstige on-

Afdeling 19, graf zoeken
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Afdeling 19, Hoge Kavik

gunstige ontwikkelingen. Het gemaal is een
gemeentelijk monument in een van de oudste droogmakerijen.
De werkgroep Schoonhoven (afd. 11) leverde gegevens aan voor de bouw/verbouw
van een monumentale woning.
De afdelingen 11 en 20 werkten mee aan onderzoek en behoud van historische locaties.
De werkgroep Schoonhoven (afd. 11) heeft
samen met de historische vereniging regelmatig commentaar geleverd op de plannen
voor het Kloosterterrein aan De Hem en
voor Het Veer. Het Kloosterterrein is inmiddels aangewezen als gemeentelijk monument. De aanvraag voor Het Veer loopt nog.
Afdeling 20 leverde bijdragen aan het herstel van bijzondere locaties.
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Het Land van Matena, afdeling 11
In Papendrecht is op de Sliedrechtse stroomrug een strook land met de oorspronkelijke
verkaveling behouden gebleven. Er liggen akkertjes met hoefijzervormige sloten om een
hoogstgelegen deel. Vanuit verschillende kanten is geijverd voor behoud van deze merkwaardige verkaveling. Het ligt tussen een tiendweg en leden van afdeling 11 vermoeden
dat er een versterkt houten gebouw uit de middeleeuwen heeft gestaan. De gedachten
gaan uit naar een tiendschuur. Onderzoek door de ROB in 1981 en een booronderzoek in
2002 heeft bewijzen opgeleverd voor bewoning op het hoogste deel. Samen met de Vogelwacht Alblasserwaard is gepleit voor het planten van drie eiken op het hoogste punt.
Dat werd door de gemeente gehonoreerd. Op verzoek van afdeling 11 zijn na 3 jaar de
sloten en greppels weer enigszins in ere hersteld. Diverse sloten waren in de loop van
jaren volledig met puin gevuld, anderen waren door slecht onderhoud dichtgegroeid. De
greppels in het noordoostelijke deel bleken ook slootjes te zijn geweest en de smalle perceeltjes komen overeen met andere (voormalige) polders. Ze zijn mogelijk ooit aangelegd
voor het telen van wilg of els. Uit de gedichte sloten kwam veel baksteen, beton, restanten oude, geglazuurde plavuizen (soms compleet), aardewerk en wat glas uit de periode
1880-1960 tevoorschijn. Onnatuurlijke verhogingen zoals de hoge richels die waren ontstaan door het telkens aan de randen van de sloten dumpen van slootvuil, zijn afgegraven.
Tijdens het uitgraven van een dichtgegroeide sloot zijn in het talud nog twee bijzondere
scherven gevonden. Het betreft een grijs aardewerk fragment en een voetfragment van
een protosteengoed kannetje, die te dateren zijn in de 13e eeuw.
Te midden van de nieuwbouw is nu een middeleeuws relict behouden gebleven dankzij de
aandacht vanuit verschillende disciplines.

Onderzoek, herstel en onderhoud van drie kerkheuvels, afdeling 20
In 2017 startte een werkgroep binnen de stichting ‘Historieherstel 2017’ met een uniek
project: het laten restaureren van een zwaar beschadigde luidklok (klokkengieter van
Wou) uit de 16e eeuw en het laten (her)bouwen van een klokkenstoel die tot 1756 nabij
een kerkheuvellocatie stond en die was voorzien van twee luidklokken (waarvan de oudste uit 1417 dateerde). De werkgroep SWARS (afd. 20) werd om medewerking gevraagd
voor het ontdekken van de exacte locatie van twee kerken op de kerkheuvels en de plaats
van de destijds afgebroken klokkenstoel. SWARS vroeg voor dit project samen met de
stichting een startsubsidie aan bij de provincie Overijssel en die is gehonoreerd. Met behulp van de AHN en oude archiefkaarten is gespeurd naar oude kerkpaden. De gemeente
Staphorst en de kerkenraad van de plaatselijke Hersteld Hervormde Kerk ondersteunen
dit “totaalplan”. De kerkheuvels zijn rijksmonumenten.
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4.7

Samenwerking bij educatie en publieksbereik

Bij educatie en publieksbereik werken afdelingen veel samen met andere erfgoedorganisaties. 12 afdelingen hebben tezamen met
70 verenigingen of stichtingen lezingen,
excursies, tentoonstellingen of andere activiteiten georganiseerd. Naast gezamenlijke activiteiten is elkaar informeren een van
de doelen. De samenwerking betreft vaak
lokale historische en archeologische zusterorganisaties (24 maal), maar ook natuur-,
milieu- en landschapsorganisaties (5 maal),
een agrarische natuurvereniging (afd. 20),
een biologische tuindersvereniging (afd. 17)
en een fietsersgilde (afd. 13). Reeds eerder is
de samenwerking met IVN genoemd (door
3 afdelingen). Verder werd voor publieksactiviteiten samen gewerkt met musea (7
maal), depots en gemeentelijke diensten (4
en 5 maal), universiteiten (3 maal), een kerk
(2 maal) en een volksuniversiteit (1 maal,
afd. 13).

Bij afdeling 1 is in 2017 een samenwerkingsverband tot stand gekomen met de archeologische studievereniging Bachur, die geleid
heeft tot sponsoring door AWN. Een gedeelte van de AWN-activiteiten en die van
Bachur kunnen nu door leden van beide verenigingen worden bijgewoond. Dit onder
andere ter bevordering van de populariteit
van AWN onder jongeren, maar ook om hen
in aanraking te laten komen met vrijwilligers
in de erfgoedsector en activiteiten te kunnen aanbieden aan leden. De eerste gedeelde activiteiten staan gepland voor 2018.
Afdeling 19 reikte, in samenwerking met de
historische sociëteit Enschede Lonneker,
een zilveren speld uit aan een recent gepensioneerde ambtenaar van de gemeente
Enschede vanwege haar verdienste voor
publieksvoorlichting en het aanwijzen van
archeologische monumenten.

Afdeling 16, Dronebeeld van de Romeinse graftuin in de Beuningse Plas (foto Jos Stöver, RCE)
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5

Belangenbehartiging

5.1

Partner van gemeenten

Gemeenten bepalen in grote mate de wijze
waarop met archeologisch erfgoed wordt
omgegaan. Gemeenten brengen in kaart
waar bekende en te verwachten archeologische waarden aanwezig zijn en leggen in
bestemmingsplannen vast welke verplichtingen waar gelden. Dat bewaken ze bij het
verlenen van omgevingsvergunningen en
ze nemen de besluiten over behoud in situ,
opgraven of het verloren laten gaan van het
bodemarchief. Ze geven goedkeuring aan
programma’s van eisen voor gravend onderzoek, houden toezicht op de uitvoering
daarvan en beoordelen het onderzoeksrapport. De zorgvuldigheid bij en bekwaamheid
van gemeenten voor al die taken kan sterk
wisselen. Daar zijn geen duidelijke regels
voor en provinciaal toezicht is beperkt. Vrijwilligers kunnen dan het verschil maken,
door zich bij al die onderdelen als partner op
te stellen en vanuit hun eigen deskundigheid
en betrokkenheid mee te denken.
Twaalf AWN-afdelingen hebben min of meer
vaste contacten met 66 gemeenten via
een netwerk van contactpersonen of correspondenten. In 22 gemeenten is er een
structureel overleg met wethouder en/of
ambtenaren. Tien afdelingen melden in 18
gemeenten betrokken te zijn bij het opstellen van het gemeentelijk archeologiebeleid.
Een vast overleg met de regio- of gemeente-archeoloog is er in 13 afdelingen en omvat
26 gemeenten. In 29 gemeenten worden bestemmingsplannen en vergunningen actief
gevolgd door 6 afdelingen.
De afdelingen 6 en 23 hebben een eigen netwerk opgebouwd in vrijwel alle gemeenten
binnen hun werkgebied. Het actief onderhouden van al die contacten vraagt veel tijd
en inzet van de afdelingsbesturen en loopt
niet in alle gemeenten zoals wenselijk zou
zijn. Afdeling 7 heeft goede contacten met
alle gemeenten die een eigen archeologische dienst hebben. Bij afdeling 10 geldt dat

met de drie gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen. Ze adviseren die gemeenten over hun
archeologiebeleid en er is een maandelijks
overleg waarin vragen en nieuws aan de
orde zijn.
Afdeling 11 heeft in 2017 in totaal 47 maal
advies gegeven aan of correspondentie gevoerd (schriftelijk, per e-mail of mondeling)
met gemeenten over uiteenlopende locaties
en/of archeologische rapporten. Daaronder
zijn 30 adviezen gericht aan de gemeente
Molenwaard. In het jaarverslag van de afdeling staat de volledige lijst met locaties of
adressen. Wie als lezer van hun jaarverslag
nadere informatie zou willen, kan die opvragen.
Andere afdelingen onderkennen het belang
van goede contacten met gemeenten maar
komen daar te weinig aan toe en/of slagen
er niet in daarvoor voldoende leden te mobiliseren.

Afdeling 12, Boswerf archeologiedag
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Afdelingen die goede contacten hebben met
gemeenten melden zelf dat dat niet alleen
een beter beleid oplevert, maar hen ook
meer mogelijkheden biedt om zelf veldonderzoek te doen. Dat blijkt ook wel enigszins
uit de cijfers.
Dit jaar is aan afdelingen voor het eerst gevraagd over welke gemeenten ze positief
oordelen en waar ze zich zorgen maken. Die
vraag is beperkt beantwoord. Negen afdelingen oordelen positief over 18 gemeenten.
Als positief worden genoemd: goede contacten, een eigen dienst, een erfgoedhuis,
een hoog ambitieniveau. Eveneens 9 afdelingen (niet allemaal dezelfde) maken zich
zorgen over 20 gemeenten. Reden daarvoor
zijn: geen contact mee kunnen krijgen of
veel minder dan in het verleden, geen gegevens over vergunningen en aanvragen,
de werkwijze van een externe adviseur of
ambtenaren zelf, geen waardenkaart, geen
monumentenbeleid, niet handhaven.

Een extra probleem bij samenwerken met
gemeenten zijn de gemeentelijke fusies.
Contacten moeten opnieuw worden opgebouwd. Zo bijvoorbeeld in de nieuwe gemeente Krimpenerwaard (afd. 11). De lokale werkgroep had goede contacten met de
voormalige gemeente Schoonhoven en het
erfgoedbeleid was daar goed geregeld. Nu
wordt geprobeerd om de samengevoegde
gemeenten op dezelfde lijn te krijgen. Er
moeten nieuwe overlegstructuren van de
grond komen waarbij de gemeente erfgoedorganisaties meer wil clusteren. De werkgroep heeft zelf contact gelegd en kennis
gemaakt met de nieuwe ambtenaar voor
archeologie en monumenten. Daarbij is gesproken over diverse gemeentelijke plannen. Voor de planontwikkeling op het terrein
van een voormalige meubelfabriek, hebben
ze contact gezocht met de gemeentelijke
projectleider en de architect. Het terrein ligt
tegen een bastion aan en eronder ligt een
ravelijn.

Afdeling 21, Maquette visweren (Jan Boes)

5.2

Kritische waakhond

Vijf afdelingen bereikten huns inziens bij vijf
gemeenten te weinig via samenwerken en
kozen voor het inbrengen van zienswijzen
bij bestemmingsplannen (7 maal) of maakten bezwaar bij voorgenomen besluiten en
omgevingsvergunningen (17 maal). Er zijn
voor zover gemeld geen afdelingen in beroep gegaan bij de rechtbank of Raad van
State. Afdelingen gebruiken soms zelf de
term ‘beroep aantekenen’ waarbij uit de
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context blijkt dat het niet om beroep in juridische zin gaat. Dat is dan geïnterpreteerd
als ‘bezwaar maken’.
Het aantal zienswijzen is lager dan vorig jaar.
Dat kan te maken hebben met een hausse
in bestemmingsplannen en planwijzigingen
vorig jaar, omdat gemeenten toen verplicht
waren aan het einde van dat jaar alle bestemmingsplannen gedigitaliseerd te heb-
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ben. Er zijn in 2017 waarschijnlijk minder bestemmingsplannen aan de orde geweest.
De werkgroep Krimpen geeft als advies: ga
niet te gemakkelijk mee met besluiten van
de gemeente over het vrijgeven van gebie-

den en baseer je reactie op gedegen eigen
onderzoek (oude kaarten – oude verslagen – geschiedschrijving). ‘Wij hebben nu al
twee keer, goed gedocumenteerd, bezwaar
gemaakt tegen voorgenomen besluiten en
zijn in het gelijk gesteld!’

Tweemaal succesvol bezwaar in Krimpen, afdeling 11
De werkgroep Krimpen (afd. 11) maakte bewaar tegen het vrijgeven van een gebied omdat de gemeente de kosten zwaarder vond wegen dan het archeologisch belang. De
gemeente bleef bij haar besluit waarna werd overeengekomen dat de werkgroep zelf
een proefsleuven onderzoek kon doen, gefaciliteerd door de gemeente. De werkgroep
maakte ook bezwaar tegen het voornemen van de gemeente om de dubbelbestemming
archeologie te schrappen voor een sterk vervuild stuk grond.
Na jarenlang getouwtrek over de bestemming van het terrein heeft het Rijk besloten het
terrein te saneren, waarna de gemeente Krimpen het terrein zal (terug)kopen en geschikt
zal maken voor maritieme doeleinden. Het terrein ligt in de Stormpolder, een gebied dat
al vermeld staat op een kaart uit 1683 en waarover al in de 16e eeuw werd geschreven.
De oevers van de IJssel en de Sliksloot van de Stormpolder staan in de Archeologische
beleidskaart aangemerkt als gebieden met een hoge archeologische verwachting. De gemeente wilde, op advies van de Omgevingsdienst, de dubbelbestemming op dit gebied
weghalen, omdat mogelijke archeologische resten dieper dan 3,5 onder het huidige maaiveld lagen en er waarschijnlijk, vanwege de vervuiling, niets meer over was. Hiertegen
heeft de werkgroep Krimpen bezwaar gemaakt, op grond waarvan de gemeente een bureauonderzoek heeft laten uitvoeren. Met als resultaat dat de werkgroep in het gelijk is
gesteld en de dubbelbestemming gehandhaafd blijft. Eind 2018 zal het terrein in aanwezigheid van een archeoloog worden gesaneerd.

5.3

Belangenbehartiging landelijke wet- en regelgeving

Bij de landelijke belangenbehartiging lag dit
jaar het accent op archeologie onder water.
Door het landelijk bestuur, LWAOW en andere maritieme organisaties is geijverd voor
verruiming van de onderzoeksmogelijkheden voor maritieme vrijwilligers en versoepeling van de Arboregels voor meewerken
met professionele bedrijven. Er is voortgang
bereikt, maar nog geen definitieve regeling.
Alle voorbereidingen voor de Omgevingswet (geplande ingang 2021) zijn gevolgd en
we hebben bij verschillende gelegenheden
en op meerdere momenten ervoor gepleit in
de Omgevingswet inhoudelijke kaders op te
nemen voor het archeologiebeleid van gemeenten en de te nemen beslissingen over
vrijgeven of beschermen. Het heeft niet mogen baten.

Begin 2017 deed de Raad van State uitspraak
over het door ons ingestelde beroep tegen
de gemeente Delft vanwege het zeer beperkte archeologisch onderzoek bij de Nieuwe Kerk Delft. Helaas is dat beroep verloren
en is bevestigd dat gemeenten volledige
beleidsvrijheid hebben bij het afwegen van
belangen. De belangenafweging zelf wordt
bij beroep niet inhoudelijk getoetst. Later
dat jaar bleek dat het Kerkbestuur, vanwege de toegenomen kosten, afzag van hun
ondergrondse plannen. De skeletten en andere archeologische resten onder de kerk
blijven nu intact. Aan de beleidsvrijheid van
gemeenten voor omgang met archeologie
verandert echter niets. Dat is een blijvend
punt van zorg voor AWN en maakt belangenbehartiging op gemeentelijk niveau des
te urgenter.
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6

Jaaroverzicht in cijfers

6.1

Toelichting op de cijfers

In de voorafgaande hoofdstukken zijn de
vele activiteiten beschreven. In dit laatste
hoofdstuk worden de cijfers samengevat.
Met vooraf de kanttekening dat alle cijfers
‘bij benadering’ zijn. De cijfers zijn gebaseerd
op de door afdelingen aangeleverde jaaroverzichten en die overzichten zijn niet altijd
compleet. De cijfers zijn deels schattingen.
Van twee afdelingen is niets ontvangen. Drie
afdelingen hebben alleen hun jaarverslag
gestuurd en dan moesten de cijfers daaruit
worden afgeleid. Dit overzicht kan daarom
gezien worden als ‘minimaal aanwezig’.
We gebruiken die desalniettemin om toch
ook een kwantitatief beeld te geven van wat
AWN doet.
Vergelijking met voorafgaande jaren (2014,
2015 en 2016) laten hier en daar wat ver-

6.2

schuivingen zien. Die zijn niet betrouwbaar
te interpreteren door de wijze waarop de
gegevens zijn verzameld. Het door de afdelingen in te vullen schema is in die 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 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, beperkt haalbaar.
Vrijwilligers schrijven geen uren. Desondanks is wel een aantal cijfers te geven.

Tabel vondstverwerking en bureauwerkzaamheden
aantal
afdelingen

verwerking eigen vondsten
• uit oud onderzoek
• uit recent onderzoek
assistentie vondstverwerking bij
• gemeenten
• provinciale depots
• musea of vergelijkbare locaties
• archeologisch bedrijf
informatie aanleveren voor
bureauonderzoek
historisch onderzoek/archiefonderzoek
De cijfers in de laatste kolom voor het totaal
aantal besteedde uren zijn de optelsom van
het per afdeling geschat aantal uren, met
tussen haakjes het aantal afdelingen dat die
schatting in uren heeft vermeld. Werkgroep
Leen de Keijzer vermeldt een totaal aantal
uren, 5600 uur, dat door 16 vrijwilligers is be-
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aantal
geschat aantal uren per
projecten afdeling

13
9

39
26

2700 (11 afd.)

8
6
3
5
12

22
16
5
6
67

7840 (6 afd.)
4550 (5 afd.)
120 (1 afd.)
250 (2 afd.)
145 (5 afd.)

5

11

690 (6 afd.)

steed aan al hun activiteiten. Die zijn in deze
tabel niet meegeteld.
Twaalf afdelingen vermelden het aantal leden dat eigen vondstmateriaal verwerkt. In
totaal zijn dat 134 leden. Bij de meeste afdelingen gaat dat om 3 à 5 leden. Uitzonderin-
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gen daarop zijn afdeling 7 met 35 en afdeling
17 met 20 mensen.
Het aantal leden dat assisteert bij derden
wordt door 10 afdelingen vermeld met een

6.3

totaal van 127 mensen. In de afdelingen 7 en
10 assisteren ca. 15 leden, bij de afdelingen 12
en 23 zijn dat er 20 en bij afdeling 16 helpen
26 leden bij vondsten van derden.

Tabel veldonderzoek

onderwerp

aantal onderzoeken/projecten
eigen onderzoek
assistentie aan bedrijven of gemeenten
afdelingen projecten afdelingen projecten
veldverkenningen
9
43
4
18
waarnemingen/begeleiding
6
25
5
14
metaaldetectie (als verenigingsactiviteit)
6
29
3
6
booronderzoek
3
4
opgraving
6
11
14
44
geofysische onderzoek
4
7
4
7
bouwhistorisch onderzoek
5
15
1
1
16 afdelingen vermelden het aantal leden dat actief was bij veldwerk. Dat zijn in totaal 233
leden.

5.4

Tabel activiteiten voor basisscholen

soort activiteit

aantal
afdelingen

aantal
malen

lessen in de klas
educatiebijeenkomsten elders
activiteiten in het veld

13
8
5

124
50
41

geschat aantal per
afdeling bereikte
scholieren
2891
960
1015

Bereik is gebaseerd op het per afdeling geschat gemiddelde per activiteit, vermenigvuldigd
met het aantal malen dat het in die afdeling werd uitgevoerd.
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5.5

Tabel publieksactiviteiten A
voor alle belangstellenden

alleen voor leden

soort activiteit

aantal aantal
bereik
aantal aantal bereik
afdelingen malen
afdelingen malen
lezingen
16
77
2475
6
11
220
excursies
10
29
510
8
21
176
basiscursus
*
7
5
100
andere cursussen
2
2
20
3
3
?
nieuws-/ledenbrieven
8
28
10.000
4
eigen publicaties
9
32
Bijdrage aan publicaties
5
8
anderen
* De basiscursus is primair bestemd voor leden maar externe belangstellenden zijn bij de
meeste afdelingen ook welkom. Ze kunnen dan lid worden of betalen meer. Omdat tweemaal een gecombineerde cursus plaatsvond is het totaal aantal 5.

5.6

Tabel publieksactiviteiten B

tentoonstelling als eigen activiteit
tentoonstelling samen met andere organisaties
openstellen eigen werkruimte
deelname aan landelijke evenementen
deelname aan lokale/regionale evenementen

aantal
aantal
bereik
afdelingen malen
10
12
12
23
5
?
11
18
12
34

Afdeling 10, Ciska en Conny bekijken pijpenmerkjes in de AWN-werkruimte
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4000
?
?
?
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Afdeling 8, Educatief erf

5.7

Tabel betrokkenheid bij gemeentelijk archeologiebeleid

aantal
in aantal
afdelingen gemeenten
netwerk van correspondenten/contactpersonen
12
66
betrokken bij opstellen gemeentelijk archeologiebeleid
10
18
structureel overleg met gemeentelijke-/regioarcheoloog
13
26
structureel overleg ambtenaren/wethouder
10
22
actief volgen bestemmingsplannen en omgevingsvergunnin6
29
gen
bestuursrechtelijke acties (inspreken, zienswijzen, bezwaar,
5 7 x zienswijzen
beroep en handhavingsverzoeken)
17 x bezwaar
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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
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 afdeling 10
Archeologische Vereniging Kempen en Peelland
Midden-Brabant: Deze afdeling is voorlopig aangehaakt aan afdeling 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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Afdeling 7, Opgraving Leidsenhage Vlaardingencultuur

Colofon
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