Beleidsplan Archeologische Vereniging Noord-Nederland AWN 2020
De Archeologische Vereniging Noord-Nederland is een vereniging van vrijwilligers in de archeologie
als afdeling 01 van de landelijke vereniging “Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie”- AWN.
De Archeologische Vereniging Noord-Nederland (AWN) is met het secretariaat gevestigd in
Groningen. Het werkgebied betreft de drie noordelijke provincies, Groningen, Friesland en Drenthe.
Het werkgebied is groot. Een afstand van Vlieland tot Emmen is ca. 180 km en Delfzijl tot aan
Lemmer ca. 105 km.
• Uitgeprobeerd gaat worden om vanuit iedere provincie een werkzaam team samen te stellen;
• idem m.b.t. detectoramateurs.
Missie en doelstellingen
De Archeologische Vereniging Noord-Nederland - AWN verenigt en ondersteunt vrijwilligers in de
archeologie. Leden zetten zich op vrijwillige basis in voor het beschermen en behouden van het
archeologisch erfgoed in Noord-Nederland.
Dit door middel van:
• Het bijdragen aan de kennis over het archeologisch erfgoed;
• Het uitdragen van die kennis en het bevorderen van betrokkenheid van de bevolking, als
ambassadeurs voor de archeologie d.m.v. lezingen, excursies en cursussen w.o.
materialenkennis;
• Belangenbehartiging voor het bodemarchief.
Dit doet de vereniging als aanvullende rol en de verantwoordelijkheden van de en de professionele
archeologie. Door het leveren van lokaal aanwezige informatie en door actief mee te werken
fungeren de vrijwilligers als ‘inspirator’, ‘veldwerker’ en ‘uitwerker’. Vrijwilligers hebben ook een
belangrijke rol in het verspreiden van deze kennis aan diverse publieksgroepen.
• De Archeologische Vereniging geeft vier keer per jaar een Nieuwsbrief uit en regelmatig
uitnodigingen voor lezingen, excursies en voor meewerken aan archeologisch onderzoek.
• Door gebruik te maken van social media zoals Facebook, Instagram en uiteraard de website
wordt informatie verspreid.
Leden van de Vereniging leveren een belangrijke bijdrage aan het archeologisch onderzoek en
archeologische monumentenzorg in Noord-Nederland.
• De leden houden zich bezig met het traceren en het behouden van archeologische locaties.
• Leden werken mee aan opgravingen, het conserveren en documenteren van vondsten.
Samenwerking
Voor het realiseren van onze missie werken we samen met andere lokale (vrijwilligers)organisaties
op het gebied van cultureel erfgoed. Wij zullen ook als voorgaande jaren contact zoeken met
personen en organisaties met een vergelijkbare doelstelling en hier mogelijk mee samenwerken.
• Wij zullen samenwerken voor het behoud en bescherming, dit samen met de provincies,
gemeenten en Landschappen.
• Zowel met het Archeologisch Instituut van de RUG, het GIA, als met de archeologische
studentenvereniging Bachur werken wij samen om de publieksarcheologie te bevorderen en
onder de mensen te brengen.
• Samenwerking is er met historische verenigingen en zusterverenigingen.
• De inventarisatie van vondsten of archeologische overblijfselen en geschiedenis van een dorp
of regio spelen zij voor ons een belangrijke rol.
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De Bodemvondstendagen zoals in Noordhorn en Warffum zullen ook in Friesland en
Groningen worden georganiseerd. Dit doen wij samen met de historische verenigingen, het
NAD en de PAN.
Waar kan, werken we in het werkgebied van de vereniging samen met archeologische
verenigingen, zoals de Drents Prehistorische Vereniging, de Terpenvereniging en het
Archeologisch Fries Wurkverband en aangrenzende AWN-afdelingen.
Om de twee jaar organiseren de verenigingen een “Noordelijke dag van de Archeologie”. De
Vereniging heeft hier de coördinerende rol. Deze zal op zaterdag 10 oktober worden
gehouden in het Archeologisch Depot te Nuis (NAD). In 2020 zal deze dag worden
gecombineerd met de Nationale Archeologiedagen. Deze zijn in 2020 op 9, 10 en 11 oktober.

We werken samen met archeologische bedrijven en GIA. Leden met ervaring kunnen worden
gevraagd om mee te werken bij opgravingen of veldverkenningen. Hierbij mag het reguliere werk
niet worden overgenomen. Het gaat om de extra’s. De vereniging beschikt over een overzicht van
beschikbare vrijwilligers.
• Leden worden door berichten via email gevraagd mee te werken aan archeologisch
onderzoek van derden.
Met Hunebedcentrum wordt gesproken om in samenwerking met het NAD een
bodemvondstenspreekuur organiseren. Dit op eenzelfde wijze als het stenenspreekuur.
• Een van de doelen dit jaar is om deze mogelijkheden te onderzoeken.
Educatie en voorlichting
De vereniging staat open om lessen over archeologie op basisscholen te geven. Dit is zowel in de klas
en als excursie. Met het geven van lessen bij het basisonderwijs heeft de vereniging inmiddels veel
ervaring opgebouwd. Vooral met scholen uit de gemeente Coevorden, Loppersum en Drachten, zijn
goede ervaringen. Door in te zetten op de volgende activiteiten en acties hoopt de vereniging haar
educatieve waarde hoog te houden:
• Vrijwilligers met ervaring in lesgeven worden gevraagd om gastles te geven op basisscholen.
Zij zullen daarvoor worden geschoold. Lessen van de website www.archeologieopschool.nl
kunnen daarbij ondersteunend zijn.
• Vrijwilligers van de vereniging ondersteunen Open Dagen bij opgravingen. Ook nemen zij met
een voorlichtingsstand deel aan Verenigingsmarkten en de Oertijdmarkt bij het
Hunebedcentrum.
• Het organiseren van een vervolgcursus archeologie samen met het GIA en Bachur.
Ledenwerving
Het realiseren van deze missie kan alleen door de inzet van onze leden. Voor het werven van nieuwe
leden is een ledenwerffolder gemaakt. Iedereen is welkom! Het werven van leden is vooral gericht
op jongeren. De volgende acties zullen dit jaar worden ondernomen ten behoeve van het werven van
leden:
• Folders verspreiden bij musea en oudheidkamers met een archeologische collectie.
• Op (verenigings)markten worden de folders uitgereikt aan geïnteresseerden. Op de volgende
markten zal een stand van de vereniging aanwezig zijn:
o Voorlichting tijdens de detectoramateurdag op zaterdag 14 maart te Slochteren.
o Zondag 2 augustus stand op de Oertijdmarkt te Borger.
o Alle nog op de vereniging afkomende uitnodigingen.

