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Algemeen
Aanleiding
Het beleidsplan 2015-2020 verscheen in 2015. We zijn inmiddels 5 jaar verder. Daarom is dit
beleidsplan geactualiseerd voor de komende periode van 5 jaar. Het is de basis voor de activiteiten
van de Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg (AWLV) in de komende periode.
Het beleidsplan dient voor de AWLV en voor het bestuur in het bijzonder als handvat om de te volgen
strategie te bepalen. Leden kunnen langs deze weg kennis nemen van de ingeslagen route.

Korte terugblik
In de jaarverslagen worden alle activiteiten vermeld die uitgevoerd zijn in het desbetreffende jaar.
Onderstaand een kort overzicht over de afgelopen 5 jaar:
•
3 buitenlandse groepsreizen;
• 24 lezingen;
•
5 bijdragen aan archeologisch onderzoek van archeologiebedrijven;
•
8 rapporten/publicaties.

Doelstellingen van de AWLV
De vereniging heeft ten doel:
• het behouden en beschermen van locaties in de gemeente Leidschendam-Voorburg die van
archeologische of cultuurhistorische waarde zijn;
• het verzamelen van gegevens over en het bestuderen van het cultuurhistorisch erfgoed in de
ruimste zin van het woord, in het bijzonder betreffende de gemeente Leidschendam-Voorburg;
• het verenigen van allen, die in deze gemeente op dit gebied actief zijn;
• het bevorderen van de betrokkenheid van de plaatselijke bevolking bij het archeologisch en
historisch onderzoek, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Zij tracht dit doel te bereiken, onder meer door:
• het verrichten van en het deelnemen aan oudheidkundig bodemonderzoek alsmede onderzoek naar de geschiedenis van de gebouwde omgeving;
• Het determineren en beschrijven van vondsten uit (oude) opgravingen;
• het openbaar maken van de resultaten van het onderzoek door het uitgeven van publicaties;
• het houden van lezingen en het (mede) organiseren van tentoonstellingen;
• het leggen van contacten en zo mogelijk samenwerken met andere instellingen die zich actief
bezighouden met archeologisch en/of historisch onderzoek;
• het verkrijgen van aansluiting op de activiteiten van organisaties die op regionaal, provinciaal
en nationaal niveau archeologisch werkzaam zijn;
• het opkomen tegen activiteiten die schade kunnen toebrengen of afbreuk kunnen doen aan
archeologische en cultuurhistorische waarden in de gemeente Leidschendam-Voorburg en het
voeren van juridische procedures.

Veranderingen in het archeologisch bestel
Het Verdrag van Malta geeft aan dat er in Europees verband op moet worden toegezien dat bij ruimtelijke ingrepen (woningbouw, infrastructurele werken, natuurontwikkeling, enz.) zorgvuldig met het archeologische erfgoed wordt omgesprongen. Daarbij wordt het principe gehanteerd dat de verstoorder
betaalt voor het noodzakelijk geachte archeologische onderzoek. De implementatie van het Verdrag
van Malta in de Nederlandse wetgeving (wijziging Monumentenwet 1988) is gerealiseerd door de inwerkingtreding van de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) in 2007. De Wamz gaat
uit van decentralisatie van taken en bevoegdheden ten aanzien van de zorg voor het archeologische
erfgoed. Dit impliceert dat gemeenten een veel grotere verantwoordelijkheid en bevoegdheid hebben
gekregen dan tot dusver het geval was. Voor archeologisch waardevolle gebieden geldt een
archeologievergunning. De vergunning wordt afgegeven op basis van de gemeentelijke
archeologische verwachtingskaart, waarop gebieden met vier verschillende verwachtingen zijn
aangegeven (Rijksmonumenten, AMK-terreinen, hoge verwachting en lage verwachting), waarvoor
minimale oppervlaktegrenzen gelden waarboven archeologisch onderzoek verplicht is.
In juli 2016 is er een nieuwe overkoepelende wet bijgekomen: de Erfgoedwet. Daarbij is de
Monumentenwet 1988 ingetrokken. De uitgangspunten van de nieuwe wet zijn:
1. Het beschermingsniveau zoals dat in de oude regelingen gold, blijft ten minste gehandhaafd.
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2. Waar mogelijk worden ook particuliere organisaties ingezet bij het behoud van het cultureel erfgoed.
3. Tussen de rechten van de eigenaar van cultureel erfgoed en de bescherming van het algemeen
belang streeft de wet een redelijk evenwicht na. Daarom zijn regelingen en procedures geschrapt
die niet langer duidelijke toegevoegde waarde hebben.
4. In de Erfgoedwet zijn de internationale verplichtingen meegenomen die Nederland op het gebied
van cultureel erfgoed is aangegaan.
In 2021 zal naar verwachting de Omgevingswet in werking treden. Deze wet moet het omgevingsrecht
eenvoudiger maken. Ook de archeologie heeft daarmee te maken.

Organisatie en financiering
Bestuur
Het bestuur bestaat uit ten minste vijf leden: de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en twee
of meer leden. De bestuursleden worden door de Algemene Ledenvergadering benoemd voor een
periode van vier jaar. De voorzitter wordt benoemd door de ALV; de overige functies worden onderling
verdeeld. In de praktijk is het lastig om na vier jaar af te treden, omdat er geen opvolgers beschikbaar
zijn. Gestreefd moet worden naar een betere doorstroming van leden naar bestuursfuncties.
De contacten met de actieve leden worden onderhouden op de werkavonden. Wensen en knelpunten
worden meestal op deze avonden besproken. De leden op wat grotere afstand ontvangen regelmatig
een nieuwsbrief. Om de betrokkenheid van de leden verder te vergroten, moeten zij echter nog meer
worden betrokken bij (bestuurs)activiteiten. Het bestuur zal proberen om meer taken te delegeren naar
(commissies van) leden, bijvoorbeeld het organiseren van een excursie of een jubileum.

Leden
In de afgelopen periode is het ledental gestegen tot 74 leden. De introductie van de AWLV op internet
heeft een positieve uitwerking op het aantal leden. De gemiddelde leeftijd is vrij hoog. Er komen in
Nederland echter steeds meer vijftigplussers met veel vrije tijd en interesse in de doelstelling van onze
vereniging. Hier wil de AWLV op inspelen. De AWLV kent gewone leden en jeugdleden. De laatste
jaren zijn er echter vrijwel geen jeugdleden meer geweest. Het blijkt lastig om deze groep aan ons te
binden, ook vanwege de inrichting van onze organisatie.

Accommodatie
De AWLV heeft een werkruimte in eigendom aan de Van Naeltwijckstraat 9a te Voorburg. In de werkruimte is plek om de vondsten te wassen, determineren, fotograferen, tekenen en restaureren. Er is
een depotruimte, een bibliotheek en kantoor/archiefruimte. In de werkruimte kunnen ook lezingen worden gehouden voor maximaal ca. 35 mensen. Iedere woensdag is er voor de leden een werkavond.
De AWLV en de bewoners van de hoger gelegen verdiepingen vormen samen een Vereniging van
Eigenaren, die verantwoordelijk is voor een groot deel van het onderhoud van het pand. Het pand dateert uit de jaren ’30 van de vorige eeuw, waardoor het gevoeliger is voor verzakkingen, lekkages,
enz. Dit moet goed worden gemonitord. Voor het onderhoud worden fondsen gereserveerd.
Gestreefd wordt naar een jaarlijkse opruim- en schoonmaakdag van de werkruimte.

Financiën
De boekhouding, jaarrekening en begroting worden door de penningmeester opgemaakt en zijn
voldoende gespecificeerd om inzicht te geven in de verschillende inkomsten- en uitgavencategorieën.
Jaarlijks controleert de kascommissie deze rekening en legt verantwoording af op de Algemene
Ledenvergadering. De AWLV staat er financieel goed voor. Er zijn geen tekorten en er zijn voldoende
reserves. Het budget voor de activiteiten en taken is voldoende. Deze worden gefinancierd uit de
contributie, de structurele subsidie van de gemeente Leidschendam-Voorburg en incidentele
donaties. Voor projecten kan de AWLV externe subsidies aanvragen, zoals voor het boek over
Herenstraat 1, ‘Spitten in de tuin van de bovenmeester’ is gebeurd.

Activiteiten
Onderzoek
De mogelijkheden voor zelfstandig archeologisch onderzoek door de AWLV zijn wettelijk beperkt.
Amateurarcheologen mogen alleen onderzoek doen met toestemming van de Rijksdienst voor het
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Cultureel Erfgoed (RCE) op door het bevoegd gezag vrijgegeven terreinen. Bovendien is het streven
om het bodemarchief zo ongeschonden mogelijk te bewaren. Het uitvoeren van veldverkenningen is
wel toegestaan, maar de mogelijkheden daartoe binnen onze gemeente zijn schaars.
De beleidsnota archeologie van de drie Pactgemeenten lijkt echter wel meer ruimte te geven voor zelfstandig veldwerk dan de afgelopen jaren het geval was. Door het verhogen van de vrijstellingsgrens
van het oppervlak (100 m2) waarboven archeologisch onderzoek verplicht is, zullen meer bouwterreinen worden vrijgegeven door het bevoegd gezag. Door het actief benaderen van eigenaren kunnen
voor de AWLV meer mogelijkheden worden gecreëerd om zelfstandig onderzoek te doen. Het bestuur
streeft naar een intensievere samenwerking met de gemeentelijk archeologen bij het benaderen van
eigenaren. Voor deze contacten moet een lid van de AWLV beschikbaar zijn.
Om de aantrekkingskracht van de vereniging te behouden nu er minder mogelijkheden voor zelfstandig opgraven zijn, zoekt het bestuur naar onderzoekswegen die nog wel voor ons open staan. Daarbij
valt te denken aan:
• in de gaten houden en melden van (voorgenomen) ingrepen in de bodem, zowel door het
systematisch volgen van de (bouw)vergunningaanvragen als door het signaleren van
bouwactiviteiten ter plekke; ook het bijhouden van bestemmingsplannen hoort hiertoe;
• doen van bureau- en archiefonderzoek naar archeologische vindplaatsen;
• doen van waarnemingen bij ingrepen in de bodem (nieuwbouw, wegenaanleg, uitdiepen van
sloten, afplaggen, natuurontwikkelingsprojecten, enz.);
• systematisch registreren van eigen vondsten en vondsten die zijn gedaan door derden;
• bij het bevoegd gezag melden van vondsten die gedaan zijn door burgers;
• inspecteren van archeologische monumenten binnen de gemeente en het melden van beschadigingen.

Ondersteuning van en samenwerking met professionele archeologen
De AWLV streeft naar nauwe betrokkenheid bij de professionele archeologie en zoekt samenwerking
met professionele opgravingsbedrijven die binnen de gemeente archeologisch onderzoek doen. Belangrijk is daarom dat er goede contacten worden onderhouden met de gemeente en met de betrokken bedrijven. Een van onze leden dient hiervoor als aanspreekpunt te fungeren. De AWLV levert
desgevraagd informatie over het bodemarchief in de gemeente ten behoeve van het onderzoek van
archeologische bedrijven en hoopt in ruil daarvoor de rapporten na afloop van het onderzoek te ontvangen. Indien mogelijk, verleent de werkgroep graag assistentie bij professioneel veldwerk.

Vondstverwerking en documentatie
De vondstverwerking is een wezenlijk onderdeel van ons bestaan. Er ligt nog een flinke voorraad oude
onderzoeken die nader moeten worden uitgewerkt. De vondsten worden gedocumenteerd, gepubliceerd en tentoongesteld. Voor de determinatie van de vondsten kan gebruik worden gemaakt van de
bibliotheek die regelmatig wordt aangevuld met nieuwe boeken en tijdschriften. Een goede ontsluiting
van de bibliotheek is essentieel. Een of twee leden houden zich bezig met het coderen en invoeren
van de literatuur.
Een punt van zorg is dat er tijdens de werkavonden te weinig mensen met voldoende kennis en ervaring zijn om leiding te geven aan het vondstverwerkingsproces. Indien de leidinggevende afwezig is,
valt het proces momenteel stil, doordat onvoldoende duidelijk is wat er moet worden gedaan. Er dient
een helder stappenplan te zijn met een duidelijke taakverdeling, zodat leden zelfstandig aan de slag
kunnen. Gestimuleerd moet worden dat leden zich specialiseren in bepaalde vondstgroepen, waardoor er efficiënter kan worden gewerkt.
Bepaalde aspecten van de vondstverwerking vinden momenteel niet of te weinig plaats, zoals het tekenen en restaureren van vondsten. Door middel van bijvoorbeeld cursussen kan de kennis van de
leden op dit gebied worden verbeterd (zie Deskundigheidsbevordering).
Onze vondstdocumentatie dient verder te worden verbeterd en aangevuld, omdat belangrijke informatie ontbreekt, vooral over de Leidschendamse vondsten. Het uiteindelijke doel is om de vondsten met
inbegrip van de bijbehorende documentatie over te dragen aan het Provinciaal Archeologisch Depot in
Alphen aan den Rijn.
Er is een begin gemaakt met het beschrijven en digitaliseren van het fotoarchief. Dit moet verder worden voortgezet.
De onderzoeken van de AWLV moeten worden opgenomen in Archis en oudere vondstmeldingen
moeten worden gecontroleerd op juistheid en volledigheid. Momenteel heeft één lid toegang tot
Archis, maar dit zou, indien nodig, kunnen worden uitgebreid. De RCE biedt cursussen aan om te leren omgaan met Archis.
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Publicaties
Onderzoek verdient publicatie en publicaties dienen het geïnteresseerde publiek. We moeten ons
verantwoorden voor ons werk dat wordt gesubsidieerd door de gemeente. Publicaties hoeven niet
omvangrijk te zijn. Kleine, frequente publicaties, gekoppeld aan kleine tot de verbeelding sprekende
tentoonstellingen, zijn belangrijk voor onze bekendheid en betrokkenheid bij de bescherming van het
bodemarchief. Ook artikelen in de plaatselijke pers kunnen daaraan bijdragen.
Op dit gebied is samenwerking met de historische verenigingen mogelijk. Het aantal mensen binnen
onze werkgroep dat zich met publiceren (van deelprojecten) bezighoudt, zou moeten worden vergroot.
Het bestuur zal hierin stimulerend moeten optreden.
Nieuwe publicaties worden verspreid onder de leden.

Nieuwsbrief en website
De leden ontvangen 2 à 3 keer per jaar de AWLV-Nieuwsbrief. Deze wordt grotendeels digitaal verspreid en wordt ook verstuurd aan geïnteresseerden buiten de vereniging. Het aantal lezers groeit
nog altijd.
De AWLV heeft een eigen website onder de domeinnaam www.awlv.nl. Deze wordt bijgehouden door
een webredacteur met input vanuit het bestuur. Om de website aantrekkelijk en up-to-date te houden
moet er regelmatig nieuwe content worden geplaatst. Het doel van de website is het geven van een
internetidentiteit aan onze vereniging en het communiceren met de leden en belangstellenden over
onderwerpen die betrekking hebben op de AWLV, zoals nieuwsbrieven en aankondigingen van excursies en lezingen. De website is tevens een middel om nieuwe leden aan te trekken. De website wordt
momenteel ongeveer 7000 maal per jaar bezocht. Dit aantal groeit ieder jaar. Er wordt naar gestreefd
om dit aantal verder te laten groeien.

Deskundigheidsbevordering
De AWLV dient meer te doen aan deskundigheidsbevordering, zowel aangaande het veldwerk als de
vondstverwerking. We moeten aantoonbaar goede kwaliteit leveren om serieus te worden genomen.
Bovendien dienen we onze basis te verbreden om te voorkomen dat kennis verloren gaat. Het bovenstaande kan op diverse manieren worden bereikt:
• het ontwikkelen van een intern opleidingsplan voor (nieuwe) leden in samenwerking met de
commissie deskundigheidsbevordering van de AWN;
• binnen de AWN, haar zusterverenigingen en het Erfgoedhuis Zuid-Holland worden regelmatig
opleidingen/cursussen aangeboden; de AWLV zorgt voor de communicatie hiervan naar de
(nieuwe) leden, zodat zij in de gelegenheid worden gesteld om kennis op te doen;
• bij de RCE worden regelmatig themabijeenkomsten georganiseerd;
• het bijwonen van seminars van universiteiten en andere onderwijsinstellingen;
• houden van periodieke contactdagen/themadagen voor amateurarcheologen;
• het opzetten van een veldwerkcursus binnen de AWN afdeling Den Haag en omstreken.

Educatie
Om de belangstelling voor archeologie bij het publiek te vergroten wil de AWLV zo actief mogelijk
naar buiten gaan treden. Dit kan onder meer door:
• het geven van lezingen over onderzoek van de AWLV;
• het (mede) maken van tentoonstellingen over het archeologisch onderzoek binnen de gemeente;
• het onder de aandacht van de jeugd brengen van de lokale geschiedenis; het doel hiervan is
de jeugd meer belangstelling voor de eigen omgeving bij te brengen en het aantal jeugdige leden te laten toenemen; dit kan door lessen te geven op scholen en in het veld (bijvoorbeeld de
al eerder georganiseerde boorcampagnes met scholieren);
• de inwoners van Leidschendam-Voorburg de mogelijkheid te bieden om tijdens de werkavonden langs te komen met hun vragen of eigen vondsten; dit is momenteel al mogelijk, maar is
nog onvoldoende bekend bij het publiek;
• het verstrekken van informatie aan studenten en scholieren die een scriptie of werkstuk schrijven over de archeologie binnen de gemeente.

Lezingen en excursies
De AWLV organiseert ieder jaar, al dan niet in samenwerking met de AWN afdeling Den Haag en omstreken, enkele lezingen en excursies om op deze manier een trefpunt te zijn voor belangstellenden.
Deze activiteiten worden aangekondigd in de nieuwsbrief van de AWLV, in Kwadrant (tijdschrift van
de AWN afdeling Haag e.o.), op de website en in de plaatselijke bladen. Voor de organisatie van
6

Beleidsplan 2020 – 2025 van de Archeologische Werkgroep Leidschendam - Voorburg
lezingen en excursies wil het bestuur graag meer gebruik maken van de banden met
zusterverenigingen of aanverwante organisaties. Een vaste activiteitencommissie organiseert
excursies in binnen- en buitenland.

PR en ledenwerving
De AWLV is een kleine vereniging met een grote harde kern. Nieuwe leden krijgen een warm onthaal
en kunnen eenvoudig aansluiting vinden. De AWLV zou actiever moeten worden op het gebied van de
promotie om de naamsbekendheid te vergroten en nieuwe leden te werven. Dit kan op verschillende
manieren, bijvoorbeeld door:
• de AWLV-website;
• een flyer/wervingsfolder;
• persberichten naar dagbladen en huis-aan-huisbladen te sturen van activiteiten en lezingen,
bij voorkeur met een foto;
• deelname aan een of meer van de volgende plaatselijke en landelijke activiteiten: Erfgoeddag, Romeinenweek, Cultureel Zomerfestival, Open Monumentendag, Vlietdagen,
Nationale Archeologiedagen en vergelijkbare evenementen;
• activiteiten met andere verenigingen te organiseren.

Externe relaties
De AWLV heeft contacten op diverse bestuurlijke niveaus. Daarnaast zijn er ook contacten met zusterverenigingen en culturele instellingen. Voor het goed functioneren van de vereniging is het belangrijk
om de contacten bij te houden en in sommige gevallen te intensiveren.
Landelijk
• Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De RCE is verantwoordelijk voor het behoud en
de duurzame ontwikkeling van archeologische waarden, gebouwde monumenten en cultuurlandschappen. Archeologisch onderzoek van de AWLV vindt plaats onder de vlag van de RCE
en moet daar dan ook worden gemeld.
• AWN, vereniging van vrijwilligers in de archeologie. Veel van onze leden zijn lid van deze vereniging.
• Stichting Romeinse Limes Nederland. In verband met het promoten van Forum Hadriani en
het Kanaal van Corbulo, onder andere vanwege de nominatie van de Limes voor plaatsing op
de UNESCO Werelderfgoedlijst, streeft de AWLV ernaar om mee te denken over de mogelijkheden om dit te bereiken.
Provincie
• Ad hoc-contacten met de Provincie, afdeling Ruimte, Wonen en Bodem;
• Provinciaal Archeologisch Depot voor opslag van (een deel van) onze vondstcomplexen;
• Erfgoedhuis Zuid-Holland. Deze organisatie biedt op velerlei wijze faciliteiten aan aan de
achterban - zowel gemeente als vrijwilligers - en aan het publiek.
Regionaal
• De gemeenten Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten, het Pact van Duivenvoorde. Een van de doelstellingen is het beschermen van het cultuurhistorisch gezien rijke gebied.
• AWN afdeling Den Haag en omstreken. De afdeling organiseert onder andere twee keer per
jaar het veldwerkleidersoverleg.
Gemeente
• Er is een periodiek informeel overleg met de gemeentelijk archeologen Antoine Roeloffs en
Linda van de Geijn. Er moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over de wederzijdse
wensen en mogelijkheden.
• Om tijdig op de hoogte te zijn van aanstaande bodemingrepen is het van belang om actief
bestemmingsplannen bij te houden en om het traject van (bouw)vergunningsaanvragen te
volgen: voornemen, vergunning, uitvoering, toezicht. Deze worden gepubliceerd in de huisaan-huisbladen en op de gemeentelijke website. De contacten met de betrokken afdeling
dienen te worden aangehaald. Waar noodzakelijk zal de werkgroep bezwaar maken tegen
ongewenste bodemingrepen.
Opgravingsbedrijven
• Het mogelijk meewerken met opgravingen van bedrijven en bijvoorbeeld met Hazenberg
Archeologie op het gebied van de Limes.
Lokale sociaal-culturele instellingen
• Er is een regelmatig contact met sociaal-culturele instellingen via vergaderingen van het Erfgoedpodium die worden georganiseerd door Museum Swaensteyn. Naast de AWLV zijn
regelmatige deelnemers vertegenwoordigers van:
7
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•

o de Stichting Open Monumentendag Leidschendam-Voorburg,
o de Historische Vereniging Voorburg,
o de Stichting Mooi Voorburg,
o monumentenzorg gemeente Leidschendam-Voorburg,
o het Huygensmuseum Hofwijck,
o de Bibliotheek aan de Vliet,
o de Stichting Molen de Vlieger en de Vereniging Houtzaagmolen De Salamander,
o de Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram,
o het gemeentearchief.
Stichting Monument M.A.C./Forum Hadriani - Voorburg.

Conclusies en doelstellingen
Conclusies
Uit het voorgaande kunnen de volgende conclusies worden getrokken.
• De AWLV is een kleine vereniging met een grote harde kern. Nieuwe leden krijgen een warm
onthaal en kunnen eenvoudig aansluiting vinden.
• Door de leeftijd van de leden van de harde kern dreigt belangrijke kennis verloren te gaan en
daarom moet aan kennisoverdracht een hoge prioriteit worden gegeven.
• Het lukt niet om jongeren te interesseren.
• De aantrekkelijkheid van de vereniging staat onder druk, mede doordat er nauwelijks ruimte is
om mee te werken aan opgravingen. De AWLV heeft nog onvoldoende mogelijkheden gevonden om hierop in te spelen.
• Het bestuur dient meer prioriteiten te stellen om het voortbestaan van de AWLV te waarborgen, meer te delegeren en meer informatie te delen.

Doelstellingen voor de periode 2020-2025
De doelstellingen voor de periode 2020-2025 zijn:
• het beschermen van archeologisch waardevolle locaties, in het bijzonder het Rijksmonument
Forum Hadriani, (zie hiervoor bijvoorbeeld ons bezwaarschrift tegen de aanleg van een
particuliere insteekhaven op het terrein van park Arentsburgh);
• het werven van bestuursleden is een zorg, doorstroming is gewenst;
• het delegeren van taken die door tijdgebrek van het bestuur onvoldoende aandacht krijgen;
meer actieve leden betrekken bij de verwezenlijking van de doelstellingen; het bestuur is hierbij initiatiefnemer en leidinggevend;
• een jaarlijkse opruim- en schoonmaakdag van de werkruimte;
• het verbeteren van het reguliere contact met de gemeente, onder meer met betrekking tot
bouwplannen en het vrijgeven van terreinen met een lage archeologische verwachting;
• het volgen van (ontwikkelingen op het gebied van) nieuwe wetgeving die gevolgen heeft
voor de archeologie (bijvoorbeeld Omgevingswet, evaluatie van de Erfgoedwet);
• het verrichten en/of deelnemen aan oudheidkundig bodemonderzoek alsmede onderzoek
naar de geschiedenis van de gebouwde omgeving;
• goede contacten onderhouden met professionele archeologen;
• het onderhouden van de bibliotheek met archeologische informatie;
• het verbeteren van het proces van de vondstverwerking;
• het overdragen van kennis en vaardigheden van leden naar leden;
• het openbaar maken van de onderzoeksresultaten;
• het onderhouden van de website voor informatieverstrekking aan de inwoners van de gemeente met op archeologisch gebied interessante onderwerpen;
• het organiseren van activiteiten voor deskundigheidsbevordering en deelnemen aan cursussen, trainingen en studiedagen;
• het houden van lezingen en het (mede) organiseren van tentoonstellingen;
• het organiseren van lessen over archeologie voor scholen en waar mogelijk het bezoeken van
een opgravingsterrein binnen de gemeente;
• het werven van nieuwe leden en het ontwikkelen van meer pr-activiteiten;
• het lobbyen, leggen van contacten en zo mogelijk samenwerken met andere instellingen die
zich actief bezig houden met archeologisch en/of historisch onderzoek, bijvoorbeeld verenigingen binnen het Pact van Duivenvoorde.
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