Wegwijzer archeologie voor gemeenten

Wow! Een opgraving bij mijn school!
Stel je voor: je wordt als gemeente
benaderd door een school die heeft gezien
dat er een opgraving plaatsvindt in hun
buurt. Ze zijn nieuwsgierig en zouden er
graag willen gaan kijken. Tegelijkertijd is
er een groep archeologen die graag meer
zou willen laten zien wat ze allemaal doen.
Hoe kunnen deze doelgroepen elkaar
vinden? Welke rol kun je hier als gemeente
in spelen?
Deze wegwijzer helpt je daarbij!

Voor wie is deze wegwijzer bedoeld?
Erfgoedambtenaren, gemeentelijke archeologen en andere
opdrachtgevers.

Waarom deze wegwijzer?
Archeologie is voor veel mensen
een onbekend en spannend
onderwerp. Wat zit er in de
grond onder onze voeten?
Door een opgraving wordt het
onzichtbare zichtbaar gemaakt
en ontstaat een verhaal over je
eigen omgeving: wat is daar in
het verleden gebeurd?
Leerlingen en leerkrachten leren
veel over de woonomgeving, het
leven van toen en nu, het
landschap en de medemens.
Als er een opgraving in je
omgeving plaatsvindt, kun je van
dichtbij archeologen aan het
werk zien. Dat gebeurt normaal
niet zo snel!

Handige websites:
• www.archeologieopschool.nl
• www.awn-archeologie.nl
• www.landschaperfgoedutrecht.nl
• www.stamu.nl

Stappenplan voor gemeenten

Archeologische opgravingen
Stap 1: Er vindt een opgraving
plaats in de buurt van een school

Stap 2: Er komt
een schoolklas bij
een opgraving
kijken

Hoe informeer je als gemeente de
potentiële doelgroepen?
•

•
•
•

Vindt de opgraving plaats op een
interessante plek of zijn er eerder
interessante dingen zijn gevonden?
Overleg dan met de opdrachtgever en
eigenaar van de grond over een open
dag of rondleiding.
Zorg dat de activiteit van tevoren is
opgenomen in het archeologisch
Programma van Eisen.
Leg ruim van tevoren contact met de
opgraver om samen de mogelijke opties
voor bezoek te bekijken.
Informeer de scholen over de opgraving
en zend hen de Wegwijzer archeologie
toe.

Welke partijen kun je als gemeente
inschakelen om het bezoek vorm te
geven?
•

Zoek contact met de gemeente- of
regioarcheoloog voor aanvullend
advies rondom de opgraving.
Neem contact met de opgraver. Deze
heeft vaak al ervaring met het
organiseren van open
dagen/rondleidingen en mogelijk
educatief materiaal.
Betrek eventueel de lokale AWN
(Vereniging van Vrijwilligers in de
Archeologie) afdeling voor verdere
ondersteuning op het gebied van
educatie.

•

•

Stap 3: Ik wil graag alles over dit
bezoek delen

Stap 4: Ik ben
enthousiast geworden
en wil graag meer weten

Hoe zit het met communicatie, het delen via
social media en het uitnodigen van de pers?
•
•
•
•

•

Informeer de interne afdeling communicatie.
Informeer de (lokale) pers via een
persbericht.
Stem met het opgravingsbedrijf af wanneer
de pers welkom is.
Informeer de scholen over mogelijke
aanwezigheid van de pers en overleg met
de scholen wat hun pers- en social
mediabeleid is. Zijn er kinderen die niet op
de foto mogen?
Overleg met de opgraver en de gemeenteof regioarcheoloog wie als woordvoerder de
pers te woord zal staan.

Waar kan ik als gemeente verdere
informatie vinden en me meer
verdiepen in dit onderwerp?
•
•

•

Zoek contact met de gemeente- of
regioarcheoloog voor aanvullend
advies rondom de opgraving.
Betrek de lokale AWN (Vereniging
van Vrijwilligers in de Archeologie)
afdeling voor verdere ondersteuning
op het gebied van educatie.
Neem contact op met het Steunpunt
Archeologie en Monumenten
Utrecht voor vragen en advies.

Deze wegwijzer is een initiatief van Landschap Erfgoed Utrecht i.s.m.
AWN Nederland en is vrij te gebruiken onder licentie van Creative
Commons 4. De wegwijzer is te vinden op
www.landschaperfgoedutrecht.nl.
Heb je een verbetervoorstel, tip, compliment of suggestie? Stuur ons dan
een berichtje!

