Heeft u een archeologische vondst gedaan?
Dit moet u doen.

Gemeld!
→ En nu?
Metaal
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→ Waar is het gevonden?
Wees zo exact mogelijk.
→ Hoe is het gevonden?
→ Maak indien mogelijk foto’s van
de locatie en de vondst.

Bewaren
→ Doe de vondst bij voorkeur in een (schoon)
papieren zakje, of plastic zakje met gaatjes.
→ Spoel de vondst niet af! Sommige
oude materialen kunnen hier niet tegen.

IJzer, tin, koper, zilver en goud, en
mengsels hiervan komen vaak als
roestklompen of groengekleurde
vlekken in het zand voor. Zeer kwetsbaar
materiaal, kan breken en in delen
uiteenvallen.

Aardewerk

Gebakken klei van wisselende hardheid.
Soms versierd of gekleurd. Vanaf
de middeleeuwen komt geglazuurd
aardewerk voor. Prehistorisch zacht
gebakken aardewerk is zeer kwetsbaar.

Maak foto’s
van de locatie en
de vondst

Één enkele vondst kan
archeologen soms al veel
vertellen. Melden helpt niet
alleen archeologen, maar ook
de gemeente. Zo weet de
gemeente bijvoorbeeld dat
ze in dat gebied extra
voorzichtig moeten
zijn als er gebouwd wordt.

Bot
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Melden: bij de gemeente
→ Neem contact op met de gemeente
waarin u de vondst gedaan heeft.
→ Of: neem contact op met het Steunpunt
Monumenten & Archeologie Noord-Holland.
(info@steunpunterfgoednh.nl)
Zij kunnen u in contact brengen met de
erfgoed-ambtenaar van de betrokken gemeente

Ontwerp en illustraties - Lonneke Beukenholdt, Blikveld grafische vormgeving

Neem z.s.m.
contact op met
de gemeente
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Melden: bij PAN
→ Neem contact op met het PAN-project
om uw vondst te laten registreren:
portable-antiquities.nl
→ Of registreer uw vondst zelf met de PAN-app!

of met
het PAN-project

Mensen- of dierenbotten kunnen geheel
of gedeeltelijk uit het zand steken. In
geval van verbranding kunnen er grijszwarte of helderwitte sporen te zien zijn.
Zeer kwetsbaar materiaal.

Zo draagt uw vondst bij aan
het beschermen van
archeologie, en aan onze kennis
van de geschiedenis van
Nederland!

Hout

Tekent zich vaak als donkere of bruine
band af in het zand. Het kan gaan
om vlechtwerk, gereedschappen,
bouwconstructies en vaartuigen.
Houtskool geeft een zwart spoor. Zeer
kwetsbaar materiaal.

Meer weten over archeologie
in Noord-Holland?
Neem eens een kijkje in het

Glas

!

Een paar regels
→ Archeologische vondsten zoeken of oprapen
mag alleen op publieke grond,
en niet op of rond een monument.
Ga altijd eerst de lokale regels na.
→ U mag maximaal 30cm diep graven.
→ Als u een (mogelijk) archeologische vondst doet,
bent u wettelijk verplicht om dit te melden.
→ Wees voorzichtig als u munitie of wapens vindt!
Let op explosiegevaar.
Neem bij twijfel contact op met de lokale politie.
→ Zoeken naar vondsten onder water of
bij archeologische opgravingen mag niet.

We vragen u wel om de
vondst 6 maanden
beschikbaar te houden
voor eventueel
wetenschappelijk onderzoek.
Dit doen we zodat we iets
van uw vondst kunnen leren.

Archeologiemuseum Huis van

Oud glas heeft vaak een patina, een
laagje dat vaak lijkt op veelkleurige
olievlekken. Het is heel kwetsbaar. Het
kan bijvoorbeeld onderdeel zijn geweest
van vensterglas, een flesje of kraal.

Hilde!

Dank voor uw
oplettendheid

Steen

Vuursteen of andere soorten natuursteen
werden gebruikt voor gereedschappen.
Kan in concentraties voorkomen.
De meest voorkomende materialen staan hier vermeld.
Andere vondsten van textiel, leer, glas, baksteen en
dergelijke zijn ook mogelijk.

Foto’s - Open Data Provinciaal depot voor archeologie Noord-Holland/ Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
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Informatie verzamelen

Is de vondst gedaan
op publieke grond? Dan mag
u het houden! Is de vondst
gedaan op privégrond?
Dan is dit afhankelijk van
uw afspraak.

