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Nieuwsbrief Ondertussen in de archeologie, nr. 1, mei 2019
Deze nieuwsbrief is een uitgave van SIKB

Webversie?
Klik dan hier

Op de agenda van het CCvD Archeologie:
evaluatie van het kwaliteitssysteem
Het CCvD Archeologie had op 18 maart jongstleden een volle
agenda. Teveel in ieder geval om volledig in deze nieuwsbrief
verslag van te doen. Een van de belangrijkste punten was de
evaluatie van het nieuwe kwaliteitssysteem. ‘Wat evalueren we’,
werd als vraag ingebracht om antwoord op deze en andere
vragen te vinden heeft het CCvD eerder een rondetafelgesprek
geïnitieerd. De uitkomsten van dit rondetafelgesprek zijn
belangrijke input geweest voor het tijdens de vergadering
voorliggende plan van aanpak van deze evaluatie. Daarin draait
het om de vraag: doen we het nu goed, waar zijn verbeteringen
nodig in de certificering en het actorregister? Wordt de kwaliteit,
met andere woorden, nu voldoende geborgd ook in relatie met de
oude opgravingsvergunning? Dat daarover her en der in het veld
twijfel heerst kwam naar voren met termen als ‘veel chagrijn over
de dikke boeken met regels’ en ‘goed uitleggen waar we voor
staan, anders verliezen we draagvlak’. 
Voor de uitvoering van de evaluatie heeft het CCvD het plan van
aanpak goedgekeurd waarin naast de planning ook de vragen zijn
opgenomen over wat er wordt geëvalueerd en welke eisen er
gesteld worden aan de partij die de evaluatie gaat uitvoeren. 
 
Wil je meer weten of het plan van aanpak bekijken
klik dan hier.

Modern oorlogserfgoed in relatie tot de
archeologische uitvoering 

Arnhem-Schytgraaf: Helmen en wapens verzameld op de rand van de werkput. (foto: gemeente Arnhem)

In het CCvD lag ook het plan van aanpak op tafel voor het vervolg op het project ‘Modern oorlogserfgoed
in relatie tot de archeologische uitvoering’. Het doel is om binnen de KNA de waardering en (de)selectie
van modern oorlogserfgoed mogelijk te gaan maken. Daarnaast is er behoefte aan het benoemen van
oplossingen voor knelpunten met betrekking tot het conserveren, de tijdelijke opslag, het deponeren en
het eigenaarschap van met name materiaal uit de Tweede Wereldoorlog. Ten dienste daarvan wordt een
benchmark uitgevoerd naar de wijze waarop de ons omliggende landen omgaan met materiaal uit het
tijdvak van de Tweede Wereldoorlog. SIKB zal binnenkort starten met een belangstellingsregistratie op
basis daarvan zal een partij geselecteerd worden om deze opdracht uit te voeren. 

Aankoeksels op aardewerk belangrijke
informatiebron 
Aardewerk kan ons veel meer vertellen dan alleen de typo-chronologische datering van een vindplaats.
Dat bleek tijdens de drukbezochte themabijeenkomst 'Onderzoek van residuen op aardewerk in de
archeologische praktijk' die SIKB op 28 maart organiseerde. Archeologen en specialisten gingen na
presentaties door Tania Oudemans (Kenaz consult), Lucy Kubiak-Martens (BIAX) en Ineke Joosten (RCE)
zelf aan de slag met verschillende technieken, aankoeksels op aardewerk en resultaten van eerder
onderzoek.Welke informatie kan hieruit gehaald worden over wat mensen werkelijk aten, hoe ze kookten,
en of verschillende aardewerktypen ook werkelijk verschillende functies hadden? Ook blijkt uit
kleuronderzoek dat aardewerk uit Nederlandse bodem soms bijzonder versierd was. Afsluitend vond er
een discussie plaats over de inbedding in de archeologische praktijk. Zo is het belangrijk vooraf een beeld
te hebben van wat je wil weten als je het aardewerk opstuurt aan de specialist. Hiermee kan de specialist
gerichter onderzoek doen. De PvE fase en de evaluatiefase zijn de twee cruciale momenten om dit
onderzoek mogelijk te maken.
 
Klik hier om alle presentaties te bekijken.

Verlengen Actorregistratie
Het CCvD heeft ingestemd met een belangrijk document voor het Actorregister. In dit document staat
beschreven welke nadere regels gelden voor geregistreerden als zij hun actorschap (al dan niet vrijwillig)
verliezen. Hierover heeft het CCvD zich laten adviseren door een adviescommissie bestaande uit CCvD
leden. 
 
Aanvullende regels omtrent de registratie in het Actorregister Archeologie

Aanbesteden in de archeologie
Het dossier ‘Aanbesteden in de Archeologie’ is gereed en ingediend bij PIANOo, het Expertisecentrum
Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daar zal het in de vorm van een
marktdossier een plaats krijgen op hun website. Het marktdossier Aanbesteden in de Archeologie is door
een breed opgezette werkgroep begeleid, met onder andere aanbestedingsspecialisten en het
archeologische bedrijfsleven. Het doel van het marktdossier is het ondersteunen van opdrachtgevers en
inkopers bij het aanbesteden van een archeologisch onderzoek en daarmee een bijdrage te leveren aan
betere en passende aanbestedingen en aan goed opdrachtgeverschap. Dit komt ook de kwaliteit van een
archeologisch onderzoek ten goede. Naar verwachting zal het marktdossier dit voorjaar op de website van
PIANOo gepubliceerd worden.
 
Zie voor meer informatie deze handout.

Save the date! SIKB Jaarcongres
26 september in ’s-Hertogenbosch
Binnenkort zal het programma op hoofdlijnen bekend worden gemaakt. Lezingen in de sessies
archeologie zullen een internationaal karakter hebben. Hoe doen we het in Nederland vanuit Europees
perspectief. Hoe hebben ze het in ons omringende landen als het gaat om kwaliteit en instrumenten om
afspraken daarover vast te leggen. Wat vraagt dat van de toekomstige generatie archeologen vanuit de
ambitie #31 Even Nederland bellen. 

Jaarplan Archeologie
Alle projecten en thema’s die voor het jaar 2019 door het CCvD Archeologie zijn vastgesteld kan je
terugvinden in het Jaarplan.

Klik hier om het jaarplan te bekijken.

info@sikb.nl    /   www.sikb.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.
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