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Mw. drs. A. van Zalinge, secretaris 
Dhr. drs. M. Groenendijk, lid 
Mw. drs. R. Berkvens, lid 
Mw. drs. I. Schuuring, lid 
 

 

Onderwerp :   Notulen ALV op 4 november 2015 

Plaats:   Utrecht, Regentenzaal  

Tijd:    10:30 – 15:00 uur, lunchpauze 12:15 - 13:00 uur 

Aanwezig: 

Leonie Weterings-Korthorst (LWK), Carla Soonius (CS), Eric Peters (EP), Thijs Terhorst 

(TT), Anja van Zalinge (AvZ), Linda van de r Geijn (LvdG), Antoine Roeloffs (AR), 

Maarten Wispelwey (MW), Maarten Groenendijk (MG), Milo Verhamme (MV), Guido 

van den Eynde (GvdE), Nico Arts (NA), Antoine Roeloffs (AR), Peter Bitter (PB), Bart 

Vermeulen (BV), Marloes Müller (MM, notulen)  

Afwezig met kennisgeving:  

Ria Berkvens (RB), Channa Cohen Stuart (CCS), Dieke Wesselingh (DW), Ilse Schuuring 

(IS),  Timo D’Hollosy (TH), Marco Vermunt (MaV), Arnold Carmiggelt (AC), Huib Jan van 

Oort (HJO), Masja Parlevliet (MP), Ronald van Genabeek (RG), Gert Kortekaas (GK), 

Bernard Meijlink (BM), Monica Alkemade (MA), Davy Kastelein (DK), Michiel Bartels 

(MB), Anne-Marie Luksen (AL), Mariëlle Kenemans (MKe), Emile Mittendorff (EM), 

Michel Groothedde (MiG), Chrystel Brandenburgh (CB), Steven Jongma (SJ), Marc 

Kocken (MK), Joris Habraken (JH), Hilde Vanneste (HV), Claar Rodenburg (CR), Hans 

Koot (HK), Charlotte Peen (CP), Floor Timmermans (FT), Marion Aarts (MA), Piet Kleij 

(PK), Maarten Dolmans (MD), Martijn Defilet (MD), Tim de Ridder (TR), Jacqueline 

Hoevenberg (JH), Paul Franzen(PF), Francien S nieder(FS), Jacob Schotten (JS), Tim de 

Ridder (TdR), Peter Schut (PS)  

 

 

Ochtendprogramma 10:30 uur – 12:15 uur 

Opening, mededelingen, notulen  

 Welkom door MW. Kleine opkomst  deze ALV. Laatste keer vergaderen in de 

Regentenzaal.  

 Nieuw gezicht: Linda van der Geijn. Werkt samen met Antoine Roeloffs voor 

Voorschoten/Wassenaar/Leiden 

 Erfgoedverordening is in tweede concept. Monica en Chrystel gaan het lezen en 

zijn aanwezig om mogelijk nog aan te passen.  MW noemt voorbeeld Utrecht: 

heeft een verwijzing in bestemmingsplan, blijkt te werken. Idem Gouda. Is er 
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dus een aanvulling nodig op de erfgoedverordening? MV merkt op: Je kan altijd 

zeggen: verwijzen naar gemeentelijke richtlijnen.  

 Notulen , correcties:  

 Pagina 8 bovenaan, zinsnede schrappen 

 Michiel Bartels was niet aanwezig op 16 sep 2015 

 Pagina 2 bovenaan aanpassen: …CCvD niet altijd hetzelfde als…  

 Nico Aten: aanpassen 

 

AWN: resultaten gesprek 

MW heeft met voorzitter Tonnie van de Rijdt en Wim Schennink gesproken over 

situatie AWN. Ledental daalt en er is een dringend verzoek gedaan. Wens is om van 

200 naar 500 leden te groeien. Zouden we als CGA onze eigen leden kunnen 

aanspreken op wel of niet lid zijn van AWN? Kosten €50 per jaar, inclusief blad 

Westerheems. MW meldt zich alvast aan.  Bestuur CGA moedigt aan om lid te worden. 

Mogelijk ook vrijwilligers  te verleiden om lid te worden? (incl. welkomstpakket, 

lezingen en graafkampen) Tevens verzoek om samen te gaan met de Archeobrief; gaat 

ook niet zo goed. Kans om breder publiek te bereiken.  

Reacties vanuit ALV: 

 Opvallend dat jullie dit goed idee vinden. Verschraling neemt toe. Twee media  

zijn heel verschillend. (GvdE)  

 Financieel probleem bij de bladen. (NA) Vanwege financiële situatie gaat CGA 

de AWN korte periode ondersteunen. In aanloop naar nieuwe leden en 

samenwerking met Archeobrief . Geen structurele hulp.  (MW) 

 Hebben wij inzicht in financieel beleid?  Wat doen ze zelf om op orde te komen? 

Wat is het plan? (MG) 

 Ze praten met verschillende partijen. (MW)  

 Wij als CGA subsidie gehad. AWN tot 2 jaar geleden ook. Nu problemen. (NA) 

 Kijk wat je ervoor krijgt; probeer er iets tegenover te zetten. Ze moeten meer 

jonge leden werven. Nu sterke vergrij zing. Archeobrief digitaal aanbieden is 

goedkoper. (GvdE) 

 Over wat voor een bedrag gaat het? (MG)  

 Het is vijf tot tienduizend euro per jaar . (NA) 

 Hoe komen ze uit de financiële problemen na die tijd? (LvdG)  

 Ledental moet omhoog. Goedkopere druk en tijdelijke steun. (MW)  

 Is er een tekort van 25.000 per jaar? Dat suggereert dat er meer problemen 

zijn. Overbrugging duidelijk aangeven. (MG) 
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 Adverteren? (AR) 

 Westerheem moet zelfstandig blijven. (GvdE) 

 

Certificering 

MW vertelt over stand van zaken rond certificering. VOIA, NVVA, CGA en NVAO hebben 

gezamenlijk brief ondertekend. Emoties laten zien over CCvD en gang van zaken. 

Worden wij wel gehoord? Is dit wat wij willen? Samen gezeten: hoe willen we het wél 

hebben? Eindelijk gekeken naar wat we met z ’n allen wel willen: samen willen we 

certificering zo basaal mogelijk. Kunnen het altijd nog uitbouwen . Er is nu een 

meerderheid van 7 van de 12 stemmen. Eerstvolgend overleg afwachten.  

Reacties vanuit de ALV:  

 Bij CCvD is het signaal niet helder genoeg dat mensen zich niet gehoord voelen. 

Meer haar op de tanden helpt niet. Lijkt iets anders aan de hand, meer 

fundamentele problemen. Veel mensen lopen hier met CCvD en SIKB tegenaan. 

Is er sprake van manipulatie?(GvdE) 

 Voorheen liep alles gewoon door. Nu niet, het proces is stopgezet. (MG) 

 Wat doen we om te voorkomen dat we op dit punt nooit meer  willen komen? Er 

moet iets in het proces worden aangepast. (BV) 

 Dit is startpunt : welke manier van certificeren en wat is de rol van de 

voorzitter? Gal is gespuwd over het proces. (MW) 

 Hoe voorkomen dat het weer zo gaat? Opmerkingen belanden niet in de 

notulen; uiteindelijk weer in de problemen. (MV)  

 DCE heeft SIKB de opdracht gegeven. Ze maken gebruik van de versnippering 

van het veld. (GvdE) 

 SIKB wil op tijd resultaat bereiken. Het is aan CCvD om te zeggen: zo willen we 

het niet. Door versnippering klinkt niet één stem richting SIKB. (MG) 

 In elke vergadering gezegd dat de trein te snel rijdt, ten koste van het product. 

Stoel opgeven in CCvD? (MW) 

 Dat is geen politiek! Niemand treurig als je wegblijft. (GvdE)  

 CGA moet uitgaan van eigen kracht. Zelf eisen stellen,  staat sterker. Twee 

sporenbeleid: Met gestrekt been en : eisen / richtlijnen scherper stellen. 

Bedrijven worden gek van steeds andere richtlijnen bij gemeenten. (AR) 

 In PvE moeten geen richtlijnen; PvE moet juist meer specifiek zijn. (CS) 

Helemaal gelijk . Juist blij met ruimte voor het inhoudelijk aanpassen. (MW) 

 Denk dat we op de goede weg zijn. (MW)  
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Omgevingswet 

 RB en MW houden zich bezig met de AVB ’s (honderden pagina’s). Kunnen op 

verzoek toegestuurd worden. 

 Ronald van Genabeek belde over vergunningsvrij bouwen. Als er 

bouwvergunning is, zit je eraan vast.  

 FGM heeft vraag gekregen VNG, zowel aandacht bovengronds als ondergronds.   

 Blijf je wethouder benaderen, archeologie promoten.  

 

Erfgoedwet 

CS gaat volgende week naar vergadering in Amsterdam.  

 

Kenniskaarten 

Websitelink is doorgestuurd.  

 MV: zag er heel goed uit, lopen achter met kaarten maken. Kenniskaarten, zoals 

door RCE opgepakt, kan je niet zoveel mee. Nauwelijks in te zoomen. Is 

eindproduct op landelijke schaal.  

 GvdE merkt op dat nauwelijks duidelijk is hoe kaart te vertalen is naar het 

lokale, regionale. Voor wie maken ze de kaarten?  

 Op onderdelen waardevol, maar toch punt van zorg . (BV) 

 

Reuvensdagen  

Reacties vanuit ALV: 

 Vóór rol van de universiteit (Dalfsen) : maak het zuiver. Huiverig voor 

burgemeester op de Reuvensdagen.  (BV) 

 Gepleit voor archeologische enquête commissie. Er is veel misgegaan bij 

Dalfsen. (MW) 

 Aan alle kanten moet het zo goedkoop mogelijk. Burgemeester zegt dat er geen 

geld is. (MG) 

 Het extra kostenpotje is er niet meer. Wanneer zijn kosten excessief, wanneer 

niet? (BV) 

 Een ‘basispot’ gebruiken voor Dalfsen. Een excessieve kostenpot gebruiken voor 

wetenschappelijk onderzoek. Meer dan de helft wordt niet opgegraven. Wat 

gaan we daaraan doen? Heel Europa zou hier naar toe moeten! Heel Vechtdal 

uitbaggeren! (MW) 

 Hier valt veel eer aan te behalen. Universiteiten staan in de rij. (BV)  
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Archis 3.0 

Dirk Houtgraaf (RCE) heeft eerder al laten weten dat gemeenten een i nterface kunnen 

bouwen: Reactie van MW : “Laat eerst maar eens zien of het werkt”. CS zegt dat ze 

vroeger meer kon met Archis 2. EP noemt Archis 3.0 een stapje vooruit, maar systeem 

is totaal anders. LvdG: “Is het de bedoeling dat er weer een kaart beschikbaar komt? 

Goeie vraag. MV boorde dat er problemen zijn met copyright etc. LWK  vindt de 

legende veel te klein, is niet inzoombaar.  Verzoek aan alle leden om ervaringen met 

Archis 3.0 te mailen aan het CGA. Zullen we doorgeven aan Dirk Houtgaaf.  

 

Middagprogramma 

Hanneke Nuyten (RCE) en Nico Aten (erfgoedinspectie) geven presentatie over Veilig 

Erfgoed (www.veiligerfgoed.nl) en zoomen in op illegale opgravingen en diefstal.  

Er is weinig zicht op wat er allemaal misgaat . Er zijn geen getallen en áls er aangifte 

wordt gedaan, is de reactie van de politie niet altijd even adequaat.  

Doel is nu om meer zicht te krijgen op de incidenten. Een database is opgericht voor 

cultureel erfgoed. Musea, bibliotheken en archeologen (ook maritiem) zijn daarin 

ondergebracht. Verzoek aan alle gemeente- en regio-archeologen om een account aan 

te maken. Meldingen worden rechtstreeks doorgelinkt naar de erfgoedinspectie. De 

database is níet openbaar.  

Op de website is ook een rapport te downloaden. Daarin wordt o.a. aangegeven hoe 

weinig aangiften er zijn gedaan. De laatste tien jaar zijn bijvoorbee ld maar tien 

aangiften gedaan, waar bovendien weinig mee is gedaan. Ligt niet aan de politie, maar 

aan problemen met de bewijsvoering. Politie weet bovendien weinig van archeologie 

en het systeem is er niet op ingericht. Dit kan anders!  

Inmiddels is er een buitengewoon opsporingsambtenaar, die de mogelijkheid biedt om 

aangifte van strafbare feiten te doen. De hoop is om een vereenvoudi ging te krijgen. 

Het vervolgtraject kan dan via de erfgoedinspectie lopen. Voordelen:  

 Adequate aangifte 

 Proces verbaal direct aan officier van justitie: vergroot de kans dat er ook echt 

iets gebeurt. 

In overleg met RCE heeft inspectie het via DICE laten lopen. Als je je daarin registreert 

komt melding binnen. Registreren is nog geen aangifte .  

AR zegt dat aangiften in zijn gemeenten via burgemeester lopen. Nico Aten legt uit dat 

ambtenaar op persoonlijke titel aangifte kan doen. “Ik constateer, ik neem je 

verklaring op. Wat jij hebt gezien, wordt bewijs als ik de verklaring opneem.” En 

benadrukt: “Dit is een aanbod aan jullie. Op dit moment is er een pilot in Delft. 

Hangen we nog niet aan de grote klok, we beginnen voorzicht ig.”  

Reacties: 

http://www.veiligerfgoed.nl/
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 Eerder aangeklopt bij RCE, werd toen niks mee gedaan (LvdG) . Aangifte werd 

toen politiek (AR). 

 Geldt het ook voor dingen die je tijdens een archeologische opgraving 

constateert? (MV) Ja. 

 Meneer uit Drenthe biedt op marktplaats zaken aan d ie vorig jaar uit de 

grachten van Haarlem kwamen. (AvZ) 

 Schatgraverscircuit in Noord-Holland, bewijs ontbreekt. “Pakken ons toch 

nooit”  (PB) 

 Wel overtreding gezien, maar wil geen aangifte doen (LvdG)  

 Geen Boa, dan naar jullie? (LWK) Ja. 

 Moet depothouder melding doen als hem iets ter ore is gekomen? (MV) Ja. 

Bestaat een lijst met indieningsvereisten.  

 Waarom is preventief melden niet mogelijk? (LvdG) Binnenkort wordt 

plangebied vrijgegeven dat 100% zeker vondsten van nationaal belang bevat. 

(MW) 

Nico Aten vraagt om te bellen bij enige twijfel. Zodra het wel concreet wordt/is, neem 

sowieso contact op. Na 6 jaar verjaart een zaak. Na 20 jaar is dief de eigenaar. Ook bij 

metaaldetectie (10.000 per jaar) noemen we het een misdrijf.  Wordt ons niet in dank 

afgenomen.  

Hanneke Nuyten licht de website www.veiligerfgoed.nl toe. Vinkjes o.a. voor 

schade/door wie ontdekt/preventieve maatregelen. Ook open velden, mogelijkheid om 

documentatie toe te voegen. Er wordt niks met adressen gedaan: is geanonimiseerd. 

Stelt een email op voor alle leden (is inmiddels rondgestuurd, MM) 

 

Presentaties afvalcontainers  en riolering 

 Gouda. Door Maarten Groenendijk 

Ondergrondse afvalcontainers: 60 locaties in de binnenstad, tot 3 meter diep. Overal 

sprake van archeologische waarden. Voortraject : wat kom je tegen? (archeologie, 

leidingen, bomen, parkeerplaatsen, beschermd stadsgezicht)  

Plan was: de belangrijkste locaties opgraven, onbelangrijke/verstoorde laten gaan en 

andere locaties intensief begeleiden. Probleem : water!  Bak eromheen en bemalen, 

maar dat leverde veel frustratie op. Overgeschakeld naar plan B: macro -core boringen, 

tot 9 meter diep. Boringen werden in de buurt van de containers gedaan. Leverde 5 

profielen op en voorkwam problemen met de locaties. Overige locaties werden 

extensief begeleid. Eindresultaat? Was eind 2015 gereed. Combinatie van alle 

deelonderzoekjes met overkoepelende synthetiserende onderzoeksvragen ove r 

bijvoorbeeld de stadsmuur.  Goede ervaring met macro-core boringen. Het is duur, 

maar geeft heel veel informatie.  

http://www.veiligerfgoed.nl/
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LvdG: Hoe heb je dit ‘verkocht’ aan collega ’s? MG: Dit is een kans om de bodem van 

Gouda in kaart te brengen. Uitvoering werd eenvoudiger.  

 Afvalcontainers en archeologie in A lkmaar, door Peter Bitter  

Plaatsen van containers biedt (in combinatie met overige bronnen) de mogelijkheid om 

informatie te krijgen over de opbouw van de stad en diens aanpassingen. Ontzettend 

veel moeite voor weinig informatie gebleken. Grootste deel van het vooronderzoek 

werd geharrewar met de buren (dat het niet bij hun voor de deur komt). Veel energie 

gestoken in de vraagstelling: wat verwacht je te vinden?  Op de kaart werd gekeken 

naar beste plek om containers te plaatsen. Benodigde ruimte was 2,5 bij 2,5 meter.  Er 

kwamen 3 soort locaties naar voren, waaronder grach tkades (vrijgegeven). Bij 

Nieuwlanderpoort werd een muur ontdekt. Verder gevonden: riool uit 1870  en 

beerputten. Vooral het Waagplein was de moeite waard.  

 Harderwijk: riolering, door Maarten Wispelwey 

Harderwijk is van origine een dekzandkopje aan de Zuiderzee. Een middeleeuwse stad 

met een stadsmuur waar bijna niks is vrijgegeven. Pas vanaf 2000 vinden er 

archeologische onderzoeken plaats. Tijdens de rioolwerkzaamheden zijn muurtjes, 

keldertjes en een steunbeer gevonden. Het aanleggen van het riool vond plaats ter 

hoogte van  De Waag, een kloostercomplex en liep 725 m. dwars door de winkelstraat. 

Aangetroffen werd o.a. een stadsbeek en doorgang/tunnel dwars door de stad. De 

tijdsdruk tijdens het project was groot. MW was erg blij met de projectaanpak; dat 

komt ook omdat het gebied droog was en er geen instortingsgevaar was.   

 

Volgende vergadering: 28 januari 2016. WIJZIGING naar :  24 maart 2016 

 

 

 


