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WAT IS PAN?
PAN is een netwerk van universiteiten,
(semi-) overheidsinstellingen, musea en
De Nederlandsche Bank. Zij werken samen om
vondsten uit de Nederlandse bodem en wateren
(munten, kledingspelden, gespen, scherven van
flessen of potten, scheepsonderdelen) in
privé-bezit te fotograferen, determineren en te
publiceren op internet. Vondstregistratoren van
PAN werken samen met duikers,
schervenzoekers en metaaldetectorzoekers om
hun collectie te fotograferen, documenteren en
online te tonen.
Vanaf de winter van 2020 zullen steeds meer
PAN-activiteiten bij ArcheoHotspots gaan
plaatsvinden.

MELDPLICHT IN DE ERFGOEDWET

Op 1 juli 2016 is de nieuwe Erfgoedwet ingegaan. Metaaldetectie is sindsdien
toegestaan, mits aan enkele voorwaarden wordt voldaan. Zo mag een detectorzoeker
niet dieper dan 30 cm graven, mag niet op een monument of lopende opgraving
worden gezocht, en er moet toestemming zijn gegeven door de grondgebruiker.
Belangrijk is dat er ook een meldplicht bestaat: vondsten moeten worden gemeld.
Het doel hiervan is om de wetenschappelijke informatiewaarde van de vondsten te
behouden. Het meenemen van oudheidkundige vondsten onder water door duikers
was tot 2016 toegestaan. Collecties watervondsten verzameld tot medio 2016 worden
eveneens door PAN gedocumenteerd.

Even voorstellen........
Vondstregistratoren

WAAR MOET IK MELDEN?

Margot Daleman
m.daleman@uva.nl

Melden kan bij PAN. Via PAN krijgt u hulp van registratoren die de vondsten
fotograferen en beschrijven en van diverse specialisten die de vondsten determineren.
PAN stuurt de muntfoto’s door naar NUMIS (De Nederlandsche Bank).

Julius van Roemburg
j.van.roemburg@uva.nl

ZIJN MIJN ZOEKPLAATSEN VIA PAN OPENBAAR?

Nee. Exacte vindplaatsen worden niet op de website getoond.

WORD IK ALS VINDER / EIGENAAR MET NAAM EN ADRES IN PAN GETOOND?
Nee. Privacy-gevoelige informatie wordt indien gewenst niet opgeslagen. Alleen een
zelf gekozen naam (alias) is nodig. Een e-mailadres is alleen nodig indien u uw eigen
collectie in het PAN-systeem wilt inzien.

Alexander van de Bunt
LEU
a.vandebunt@landschaperfgoedutrecht.nl

Rob Reijnen
r.reijnen@uva.nl

WAT GEBEURT ER MET MIJN VONDSTEN?

Losse vondsten gedaan op land blijven uw eigendom. Bij schatvondsten dient volgens
de wet de waarde met de grondeigenaar te worden gedeeld maar PAN is hierbij niet
formeel betrokken. Op uw verzoek kunnen we wel bemiddelen. Voor de meeste
vondsten van waterbodems geldt ook dat u als eigenaar wordt beschouwd. Raadpleeg
andere PAN-brochures voor meer informatie. Eventueel lenen wij uw collectie voor
fotografie maar u beslist of dat mag.

Vincent van der Veen
v.vanderveen@uva.nl

Jurgen van der Klooster
j.a.l.vanderklooster@uva.nl

HOE KUNNEN ZOEKERS EN DUIKERS MEEDOEN?

Stuur een berichtje naar PAN en vermeld wanneer u graag zou afspreken met een
PAN-vondstregistrator. In de provincie Utrecht benadert u Landschap Erfgoed Utrecht.

PAN TELEFONISCHE APP
Voor het direct in het veld melden van nieuwe vondsten op
land heeft PAN een app.
Kijk voor het downloaden van de app en de handleiding op:
https://portable-antiquities.nl/pan/#/public/melden
of scan deze QR-code

Vondstspecialisten

Mirjam Kars
m.kars@vu.nl

Stefanie Hoss
s.hoss@vu.nl

Projectleiding

André van Holk
andre.vanholk@batavialand.nl

Stijn Heeren
s.heeren@vu.nl

