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Patrick van Domburg nieuwe voorzitter CCvD
Mr. P.J.M.(Patrick) van Domburg volgt per 1 januari 2021 Kees
Meijler op als voorzitter van het Centraal College van
Deskundigen Archeologie van SIKB. SIKB is een
netwerkorganisatie waarbinnen overheid en bedrijfsleven samen
praktijkgerichte kwaliteitsrichtlijnen maken en kennis uitwisselen
voor bodem, water, archeologie, bodembescherming en
datastandaarden.

Lees verder

Uit het CCvD van 14 december 2020
Maandag 14 december vergaderde het CCvD voor de laatste maal dit jaar. Er werd afscheid van enkele
leden genomen, een nieuw lid werd welkom geheten en een volle agenda afgewerkt.

Lees de impressie

Nieuw CCvD lid stelt zich voor:
Henk van der Velde
Sinds 1994 werk ik in de Nederlandse archeologie. Eerst als
veldtechnicus bij de gemeente Nijmegen, daarna als projectleider
bij de ROB en vanaf 1998 het ADC. In al die jaren heb ik me met
bijna alle facetten van de uitvoerende archeologie beziggehouden.
Daarnaast aan een promotietraject bij de Vrije Universiteit.
Bovendien heb ik de hele transitie meegemaakt van waar de
Nederlandse archeologie vandaan komt tot waar het nu staat. In
dat opzicht geen reden om je te vervelen want stil is het in dit
proces nooit geweest. 

Terugkijkend denk ik dat we trots mogen zijn op wat we bereikt
hebben. Tegenwoordig wordt meer onderzoek uitgevoerd dan ooit.
Bovendien gaat het volgens controleerbare standaarden, wordt
het onderzoek gepubliceerd en gedeponeerd, hoe moeilijk die
processen soms ook zijn. Ieder die hier ontevreden over is raad ik
aan eens een opgraving van (zeg maar) 30 jaar geleden ter hand
te nemen en te kijken hoe de administratie toen verzorgd werd en
hoe goed nu alles nog in een depot terug te vinden is!
 

 
 

Henk van der Velde – eigen foto

Tegelijkertijd merk ik in toenemende mate dat procedures wel de overhand krijgen en de academische
nieuwgierigheid van de archeoloog ondergeschikt dreigt te worden in het bestel. Tel daarbij de enorme
prijsdruk in een markt waarin lang niet alle deelnemers het met elkaar eens zijn. In dat opzicht is er best
nog wel wat werk te doen en ik hoop dat de komende jaren namens de NVAO op een constructieve manier
vorm te kunnen geven in de CCvD.  
 

Webinar: Kwaliteitssysteem - 10 december 2020
De KNA is niet vergelijkbaar met een kookboek met panklare recepten, stapsgewijs toegelicht en
geïllustreerd met smakelijke foto’s. Het heeft meer van een culinair vademecum dat alle ingrediënten voor
een mooi diner bevat, maar de juiste bereiding daarvan aan de kok overlaat. Dat is het beeld dat oprijst na
dit webinar over kwaliteitsborging. En zelfs het vademecum zelf is niet heilig, dat mag en moet worden
aangepast wanneer de tijdgeest daarom vraagt.

Lees de impressie

Webinar: Innovatie binnen ons kwaliteitssysteem
- 2 december 2020
Het bleek een inspirerende aflevering op 8 oktober jongstleden. Toen werden de velddialogen archeologie
uitgezonden in het kader van het digitale jaarcongres van SIKB. Deze velddialogen – in de vorm van een
rondetafelgesprek – stonden in het teken van de evaluatie van het kwaliteitssysteem en innovatie in de
archeologie. Een bijzonder gesprek met op de achtergrond live beelden van een lopende opgraving op
een bedrijventerrein in Nieuwegein, waar eerder dit jaar een slagzwaard van ongeveer 900 jaar oud was
gevonden. Dit gesprek vroeg om een vervolg. 

Lees de impressie
 

Dolf Jansen, foto Janita Sassen

Uitnodiging kerstspecial Bodem en Ondergrond
Op 24 december verzorgt Dolf Jansen een speciale bodem en ondergrond kerstspecial! In een klein
halfuur kijkt hij terug op het Jaarcongres SIKBeter. Over archeologische opgravingen in
Nieuwegein. 
 
‘In Nieuwegein? Ja in Nieuwegein!’ Over bodembescherming, want ‘kennelijk maken we dingen die dan
ook wel eens lekken’. Over bodemdata om te delen, of voor jezelf te houden. En natuurlijk over
bodembeheer. Kortom: Dolf Jansen over wat hem opvalt aan onze sector. Om, met een knipoog uiteraard,
wat van te leren. En vooral om lachend met elkaar dit jaar af te sluiten. Zie het als ons digitale kerstcadeau
aan jullie, de echte ‘schatten van de bodem’, zonder wie we deze Jaarcongres-reeks niet hadden kunnen
maken.

Kijk mee op 24 december om 12.00 uur en chat live met de andere kijkers. www.sikbeter.nl

Veel plezier en alvast een fijne kersttijd! 

info@sikb.nl    /   www.sikb.nl
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