Actieve raadsinformatie
Registratienummer 2022-36
Datum:
Van collegelid:
Aan:
Onderwerp:

29 maart 2022
Yasemin Cegerek
Raads- en commissieleden
Jaaroverzicht archeologie 2019

Inleiding
Voor u ligt het Archeologisch jaaroverzicht van de gemeente Heerde 2019. Dit overzicht is opgesteld
door onze erfgoedvrijwilliger Dirk Haasjes. In deze actieve raadsinformatie wordt u geïnformeerd
over het jaaroverzicht archeologie. Dit biedt een mooie kans om u ook wat meer te vertellen over de
rol en werkzaamheden van onze erfgoedvrijwilliger.
Kernboodschap
Jaaroverzicht archeologie 2019
In het jaaroverzicht wordt verslag gedaan van de daadwerkelijke werkzaamheden op het gebied van
archeologie in onze gemeente in het jaar 2019. Door dit verslag komt deze informatie gebundeld
beschikbaar voor onze inwoners. De werkzaamheden volgden vooral uit voorgenomen ruimtelijke
initiatieven. Dit verslag geeft inzicht in het aantal onderzoeken dat in een jaar wordt gedaan. En het
geeft inzicht in wat een archeologisch onderzoek nu zoal inhoudt. Uit het overzicht blijkt dat in 2019
alleen boor- en bureauonderzoeken plaats hebben gevonden.
Bijzonder nog om te vermelden is het bodemradaronderzoek op de verwachte locatie van het
voormalige klooster Hulsbergen (Wapenveld). Een geofysisch onderzoek (bodemradar) komt niet
vaak voor. Door dit onderzoek is duidelijk geworden dat het landschap hier bewust door mensen is
ingericht. Ook is vastgesteld dat er behoorlijke hoeveelheden puin in de grond zitten die naar alle
waarschijnlijkheid van het klooster afkomstig zijn.
Erfgoedvrijwilliger
Dirk is in 2019 voor onze gemeente als erfgoedvrijwilliger aan de slag gegaan. Hij is vooral actief op
het gebied van archeologie. Hij neemt zelf initiatief en ondersteunt onze regio-archeoloog, Harry
Pape-Luijten. Wat doet hij zoal? Hij zoekt oude informatie op over verloren gegane vondsten en
spoort deze zo mogelijk op. Hij complementeert bestaande informatie. Hij fungeert als vraagbaak
voor archeologische onderzoekers binnen onze gemeente. Hij ondersteunt handhaving en toezicht
op het gebied van archeologie door een oogje in het zeil te houden. Dirk participeert in grote
erfgoedonderzoeken die onze gemeente raken, zoals bijvoorbeeld het Citizen Science
(burgerwetenschap) project Erfgoed Gezocht, dat ook in het jaaroverzicht aan de orde komt.
Erfgoed Gezocht is met name bedoeld om prehistorische grafheuvels en akkercomplexen (de
zogenaamde raakakkers of celtic fields) op te sporen die tot nu toe onbekend zijn gebleven.
Maar misschien nog wel het belangrijkste is dat Dirk een verbindende factor is. Zijn komst als
erfgoedvrijwilliger heeft geleid tot meer burgerparticipatie in onze gemeente op het gebied van
archeologie. En ook tot meer contact tussen betrokken partijen zoals de overheid en Gelders
Landschap en Kasteelen (GLK), Erfgoed Gelderland maar ook bijvoorbeeld de gemeente Zwolle waar
Dirk ook erfgoedvrijwilliger is. Een mooi voorbeeld van de kracht van burgerparticipatie!

Dit sjabloon is bedoeld voor actieve informatieverstrekking aan de raad. Vragen hierover kunnen worden gesteld tijdens de
rondvraag van de eerstvolgende commissievergadering, of gevraagd kan worden de memo ter bespreking te agenderen voor
een eerstvolgende commissievergadering.

Bijlagen:
1. Archeologisch Jaaroverzicht van de Gemeente Heerde 2019.
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