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Leeswijzer 
De probleemschets geeft een kort overzicht van de wetgeving en problematiek omtrent vondstmeldingen en de 

aanleiding voor het onderzoek.  

 

Vervolgens worden de onderzoeksresultaten besproken voor achtereenvolgens de Rijksdienst voor Cultureel 

Erfgoed, het Provinciaal Depot en Archeologiecentrum, gemeenten, de Amateurverenigingen en het PAN-Project. 

Daarna wordt de situatie geschetst bij provincies met een centraal meldpunt voor vondstmeldingen. Het rapport 

sluit met een conclusie en aanbevelingen. 

Probleemschets 
De provincie Noord-Holland wil gemeenten ondersteunen bij het uitvoeren van hun wettelijke taken; een daarvan 

is de zorg voor het archeologische erfgoed.  

 

Hiervoor is het noodzakelijk dat gemeenten op de hoogte zijn van de archeologische voorraad in hun gemeente. 

Deze kennis is opgebouwd met informatie uit zowel officiële archeologische onderzoeken als 

amateurwaarnemingen. De meeste archeologische vondsten worden in Nederland gedaan tijdens officiële 

archeologische opgravingen. Particulieren doen echter ook archeologische vondsten; per toeval, of omdat ze er 

naar op zoek gaan. Conform de huidige Erfgoedwet en haar voorlopers dienen vondsten waarvan de vinder 

redelijkerwijs kan vermoeden dat het om een archeologische vondst gaat, door de vinder te worden gemeld. 

Conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet dient dit te gebeuren bij het centraal archeologisch informatiesysteem. 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beheert daartoe ARCHIS, waarin naast de officiële opgravingen ook 

toevalsvondsten kunnen worden gemeld. In de praktijk blijken toevalsvondsten echter niet altijd te worden 

gemeld. Hierdoor gaat archeologisch informatie verloren, waarvan in het verleden is gebleken dat zij cruciaal is 

voor het aanvullen van onze kennis van de bewoningsgeschiedenis van Noord-Holland. Dit betekent dat 

gemeenten geen compleet beeld hebben van de archeologische waarden waarvoor zij de wettelijke zorgplicht 

hebben. Deze kennislacune hindert hen bij het uitvoeren van hun wettelijke taak.  

 

In een paar provincies bestaat een centraal meldpunt voor particulieren. Noord-Holland heeft een dergelijk 

meldpunt niet. De provincie heeft het Steunpunt gevraagd om te inventariseren wat de stand van zaken is met 

betrekking tot particuliere vondstmeldingen in Noord-Holland. Vinden vondstmeldingen plaats en zo ja waar? Hoe 

verloopt de verwerking van deze vondstmeldingen? Is het nodig om aanvullende maatregelen te treffen voor 

Noord-Holland? 

 

In opdracht van de provincie Noord-Holland ondersteunt het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-

Holland gemeenten bij het behoud en beheer van ondergronds en bovengronds erfgoed. Dit onderzoek staat in 

het kader van deze ondersteuning.  

 

Dit rapport beschrijft de huidige stand van zaken met betrekking tot vondstmeldingen in Noord-Holland. Het kijkt 

met name naar gemeenten zonder vaste gemeentelijk archeoloog of regioarcheoloog. De situatie bij gemeenten 

met vaste gemeentelijk archeoloog of regioarcheoloog wordt apart beschreven. 

 

Het inventariseren van vondstmeldingen kent drie doelen: 

1. Het genereren van kennis 

2. Het inventariseren van vondstlocaties 

3. Het genereren van direct contact met het publiek 

 

Wanneer vondstmeldingen niet worden gemeld, of niet goed worden verwerkt, worden deze doelen niet bereikt.   
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Werkwijze 
 

Voor dit onderzoek zijn verschillende methoden gehanteerd. 

 

1. Bureauonderzoek naar de online informatie over het doen van vondstmeldingen. 

2. Uitsturen van vragenlijsten aan de gemeenten in Noord-Holland. Binnen Noord-Holland is een aantal 

gemeentelijk archeologen en archeologische diensten met opgravingsbevoegdheid actief. De andere 

gemeenten maken gebruik van vaste externe adviseurs en adviseurs op ad hoc basis. Dit onderscheid is 

binnen dit onderzoek meegenomen. 

3. Interviews met: 

-het provinciaal depot en het archeologiecentrum van Noord-Holland 

-vrijwilligersorganisaties in de archeologie  

-coördinator van het PAN-project  

-provincies met een centraal meldpunt. 

4. Bureauonderzoek naar de aanwezigheid van amateur-archeologen en metaaldetector-amateurs op social 

media en internet. 

 

De resultaten van dit onderzoek staan in dit rapport vermeld. 

In de bijlagen zijn de resultaten per gemeente opgenomen alsmede achtergrondinformatie over wetgeving en 

relevante social media groepen. Het rapport sluit af met conclusies en aanbevelingen. 
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Onderzoeksresultaten 
 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
In de Erfgoedwet is bepaald dat toevalsvondsten moeten worden gemeld in het Centraal archeologisch 

informatiesysteem. Dit systeem, ARCHIS, wordt onderhouden door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE).  

Particulieren kunnen een vondst direct melden via het Vondstmeldingsformulier, dat gevonden kan worden op de 

archeologie website van RCE.1 Het formulier is duidelijk, maar vraagt specialistische kennis, zoals locatiebepaling 

door middel van xy-coördinaten, determinatie van de vondst, datering en materiaal. Een particulier beschikt 

meestal over weinig specialistische kennis en zal met dergelijke vragen moeite hebben. De kans dat een 

particulier uiteindelijk de melding voltooit wordt hierdoor aanzienlijk verkleind. Op de website wordt niet duidelijk 

aangegeven wat er vervolgens met deze melding gebeurt.  

Het provinciaal depot Noord-Holland 
In het kader van het onderzoek is Martin Veen, depotbeheerder van het Provinciaal depot voor archeologie 

Noord-Holland, geïnterviewd.  

Uit het gesprek bleek dat ook bij het Provinciaal depot weinig particuliere meldingen binnen komen. Het depot 

geeft aan dat het depot als opdracht heeft om vondsten uit regulier archeologisch onderzoek te beheren en 

behouden. Het aannemen van particuliere vondstmeldingen valt niet onder deze opdracht. Individuele 

vondstmeldingen worden in de regel doorverwezen naar het PAN-Project.2 Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt 

er door het depot direct contact opgenomen met de RCE. 

Archeologiecentrum Noord-Holland 
Het Huis van Hilde, archeologiecentrum van de provincie Noord-Holland, organiseert maandelijks het 

ArcheoVondstenSpreekuur. Tijdens dit spreekuur kunnen mensen hun vondsten langs brengen om er meer 

informatie over te krijgen. Het depot verleent hierbij assistentie. Archeologen vertellen vinders over hun vondst en 

over wet en regelgeving. Informatie over dit spreekuur staat echter niet prominent op de website. Bovendien staat 

er bij het artikel een datum, wat de suggestie wekt dat het een oud bericht is dat mogelijk niet meer actueel is. 

Gemeenten 

Informatievoorziening: resultaten 
De informatievoorziening op de websites van de gemeenten in Noord-Holland voor particulieren over archeologie 

is beperkt. In de zoekfunctie zoeken op ‘archeologie’, ‘vondstmelding’, en aanverwante zoektermen, levert in de 

meeste gevallen weinig resultaat op (zie Bijlage 1). Bij ongeveer de helft van de websites was tijdens het 

onderzoek helemaal geen informatie te vinden.3 Bij veruit de meeste gemeentelijke websites waar wel informatie 

over archeologie wordt gegeven, is deze informatie bestemd voor projectontwikkelaars, bouwbedrijven en andere 

professionele belangenpartijen. Informatie over de rechten en plichten van particulieren wordt niet gegeven, 

behalve een korte tekst op de website van Amsterdam.4 De overkoepelende archeologische dienst van West-

Friesland geeft wel goede informatie op hun eigen website, maar hier wordt niet naar verwezen op de websites 

van de gemeenten die hierbij zijn aangesloten.   

 

                                                           
1 www.cultureelerfgoed.nl/domeinen/archeologie 
2 Het PAN-Project wordt later in de tekst beschreven 
3 Zoekresultaten die verwijzen naar verslagen en beleidsstukken zijn hier buiten beschouwing gelaten. 
4 Amsterdam heeft een eigen archeologische dienst 

https://formulier.cultureelerfgoed.nl/archis/vondstmeldingsformulier
http://www.cultureelerfgoed.nl/domeinen/archeologie
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Gemeenten met eigen archeoloog 
In Noord-Holland is in 16 gemeenten sprake van een eigen gemeentelijk archeoloog of wordt door een 

samenwerkingsovereenkomst gebruik gemaakt van een gemeentelijke archeologische dienst. De overige 

gemeenten in Noord-Holland laten zich bijstaan door archeologische adviseurs; het opvolgen van 

vondstmeldingen valt veelal niet binnen hun takenpakket. 

 

De vijf gemeentelijke archeologen of diensten die deze gemeenten bedienen zijn aangeschreven. Hiervan 

hebben er twee gereageerd. Aanvullend is bij alle vijf de informatie op de website geïnventariseerd.  

 

De gemeente Haarlem houdt al 40 jaar spreekuur. Meldingen komen binnen via dit spreekuur, en via het 

archeologisch museum van Haarlem. Gemiddeld komen er 15 meldingen per jaar binnen. Deze worden 

geregistreerd voor zover de vondsten binnen Haarlem gedaan zijn.  

Op de website van Haarlem is geen informatie te vinden voor particulieren en wordt ook niet naar het spreekuur 

verwezen. Op de website van Archeologisch Museum Haarlem wordt op twee plaatsen verwezen naar het 

spreekuur: via de tab Erfgoed Haarlem, en via de contactpagina.  

 

De gemeentearcheoloog van Alkmaar vermeldt dat er niet veel meldingen worden gedaan. Er is niet of nauwelijks 

sprake van toevallige vondsten, de meldingen zijn afkomstig van detectoramateurs en amateurs. De meeste 

vondsten zijn afkomstig uit de Nieuwe Tijd. Deze worden door de gemeentelijk archeoloog niet in Archis 

aangemeld. Op de website van de gemeente Alkmaar staat geen informatie voor particulieren over 

vondstmeldingen. 

 

Op de website van Amsterdam is snel te vinden dat ook particulieren bij een archeologische vondst een melding 

moeten doen. Deze informatie is echter wel erg summier, en verdere uitleg wordt niet gegeven. Het aantal 

particuliere vondstmeldingen is ons niet bekend.  

 

De regio West-Friesland heeft een eigen website voor de archeologie. Deze bevat een eigen pagina voor 

particuliere meldingen, die eenvoudig te vinden is. Er is een kort formulier waarmee particulieren makkelijk een 

melding kunnen doen. De aantallen particuliere vondstmeldingen zijn ons niet bekend. 

 

De gemeente Zaanstad heeft een gemeentelijke archeoloog. Deze is ook gemeentelijk archeoloog voor Oostzaan 

en Wormerland. De website van de gemeente beschrijft kort de werkzaamheden van de gemeentelijk archeoloog, 

en de verplichting tot archeologisch onderzoek bij bodemverstorende werkzaamheden binnen gebieden van 

archeologische waarde. Ook kan de archeologienota van Zaanstad vrij gemakkelijk worden gevonden. Er is 

verder geen informatie specifiek voor particulieren en vondstmeldingen.   

 

Gemeenten zonder eigen archeoloog 
Wanneer de gemeentelijke website geen informatie heeft voor particulieren over archeologische 

vondstmeldingen, is de informatiebalie het eerste contactpunt voor particulieren. Hieraan is via mail gevraagd om 

doorverwijzing of contactinformatie van de juiste persoon voor het doen van een archeologische vondstmelding. 

Doel van deze aanpak was het verkrijgen van een beeld van de kennis bij de informatiebalies. Weten de 

medewerkers waar ze terecht kunnen wanneer een vraag over archeologie wordt gesteld? Hieruit bleek dat in 

ongeveer 2/3 van de gevallen de email werd beantwoord met de contactinformatie van de verantwoordelijk 

ambtenaar, of deze nam zelf contact op (zie Bijlage 2). In een aantal gevallen werd de vraag doorgestuurd naar 

de archeologisch adviseur van de gemeente.  

 

 

 

 

 

https://www.amsterdam.nl/kunst-cultuur/monumenten/vragen/archeologie/archeologisch-object/
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Bij contact met de verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente zijn de volgende vragen gesteld:  

 

1. Is er binnen de gemeente een meldpunt waar vinders een melding kunnen doen? Zo ja, waar? 

2. Indien de gemeente geen meldpunt heeft, is er een informatiepunt waar vinders worden doorverwezen 

naar een provinciaal of nationaal meldpunt? Zo ja, waar? 

3. Is er binnen de gemeente een procedure indien iemand een vondstmelding doet? (vb. weet men waar 

de melding naartoe gestuurd kan worden? Wat wordt er vervolgens met de melding gedaan?) 

4. Is er binnen de gemeente behoefte aan meer duidelijkheid m.b.t. de (provinciale of landelijke) procedure 

bij vondstmeldingen? 

5. Indien er een handreiking wordt gemaakt met relevantie informatie en links (voor het publiek en/of 

medewerkers van de gemeente), zou hier dan gebruik van worden gemaakt? 

 

Uit de antwoorden op deze vragen kwam al vrij snel een eenduidig beeld naar voren. Geen van de gemeenten 

heeft een centraal informatiepunt of meldpunt waar particulieren terecht kunnen met vondstmeldingen of vragen 

met betrekking tot archeologie. Ook is er in de meeste gevallen geen vaste procedure; eventuele meldingen 

worden per geval behandeld. Vragen kunnen worden gesteld bij het gemeentelijk servicepunt, die de melding 

vervolgens doorstuurt naar de verantwoordelijke ambtenaar. Deze krijgt echter zelden of nooit particuliere 

vondstmeldingen binnen. In veel gevallen had de verantwoordelijk ambtenaar zelfs nog nooit een dergelijke 

melding gekregen. In de meeste gevallen gaf de contactpersoon aan dat zij in het geval van een losse melding 

contact opnemen met de archeologisch adviseur van de gemeente. De gemeente Waterland gaf aan dat in 

dergelijke gevallen de melder wordt doorverwezen naar de lokale tak van de Vereniging van Vrijwilligers in de 

Archeologie (AWN). Niet alle ambtenaren waarmee gesproken is waren echter zeker over hun taak en de 

procedure in het geval van een vondstmelding. Met name bij contactpersonen die pas recent archeologie in hun 

takenpakket hadden gekregen heerste veel onduidelijkheid, en zelfs onzekerheid. Het verloop van de procedure 

lijkt dan ook voor een groot deel afhankelijk van de ervaring en kennis van de verantwoordelijk ambtenaar.  
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Niet-overheidsactoren 
Nederland kent een groot aantal amateurarcheologen en detectoramateurs, waarvan er ook veel in Noord-

Holland actief zijn. Amateurarcheologen zijn grotendeels verenigd in lokaal of regionaal verband, en meestal bij 

de AWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie, kortweg de AWN genoemd. Detectoramateurs zijn ook 

deels aangesloten bij deze verenigingen, maar opereren relatief vaak alleen of in los verband. De populariteit van 

internetfora, websites, Facebook groepen en YouTube kanalen voor detectoramateurs en magneetvissers maakt 

duidelijk dat dit een populaire hobby is.5 

 

De Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie 
De AWN is een landelijke vereniging voor amateurarcheologen. De vereniging bestaat uit 24 afdelingen van 

verschillende grootte, verspreid over heel Nederland. De AWN-afdelingen organiseren bijeenkomsten en 

voorlichtingsdagen, nemen deel aan opgravingen, en doen zelf onderzoek. De communicatie met de lokale 

overheid varieert.  

 

In het kader van het onderzoek zijn alle AWN-afdelingen in Noord-Holland aangeschreven. Met drie ervan is 

telefonisch contact geweest. Enkele AWN-afdelingen zijn nog actief in het veld, en melden hun vondsten bij het 

PAN-Project. Het aantal kan sterk verschillen per afdeling. Sporadisch melden particulieren hun (toevals-

)vondsten bij de lokale AWN-afdeling, die dit vervolgens meldt bij de gemeente. Voor het doormelden aan de 

gemeente is een goede verstandhouding van belang. In de gemeente Waterland is het proces juist andersom: in 

het geval van een melding wordt meestal contact opgenomen met de lokale AWN. De gemeente zet de amateur 

archeologen in om deze meldingen op te volgen door locatiebezoek,  aangezien deze snel kunnen komen kijken, 

en makkelijker toegang krijgen omdat ze geen gemeente/overheid zijn.  

 

De officiële informatievoorziening voor particulieren wordt door de AWN niet als positief ervaren. Particulieren 

blijken niet te weten waar ze terecht kunnen met een archeologische vondst of vraag, of hoe ze dit moeten 

melden. Krantenartikelen helpen mensen om hun weg naar leden van de AWN te vinden.  

 

Ook wordt opgemerkt dat niet iedereen graag een melding doet. Dit is met name het geval bij detectoramateurs. 

Dit heeft onder andere te maken met de verplichte locatiemelding in Archis, en met het Vondstmeldingsformulier 

voor particulieren. Veel detectoramateurs hebben een favoriete locatie waar ze graag zoeken, en willen deze niet 

delen uit angst dat ook anderen de plek ontdekken. Bovendien kost het doen van een melding erg veel tijd. Een 

amateur die een aantal vondsten wil invoeren is daar al snel een middag aan kwijt. Dit hebben veel mensen er 

niet voor over. 
 

Het PAN6-Project 
Het PAN-Project is gestart met als primair doel om oudheidkundige vondsten in privé-bezit te documenteren en 

online te publiceren. Het gaat hier met name om metaalvondsten gevonden met een metaaldetector. Op deze 

manier worden de vondsten en hun locatie beschikbaar voor onderzoek en geïnteresseerden. De aanleiding voor 

dit project was dat de eerste generatie detectoramateurs inmiddels op hoge leeftijd is, en hun collecties verloren 

dreigen te gaan.  

 

Voor dit onderzoek is Stijn Heren, coördinator van het project, geïnterviewd over de wijze waarop PAN het doen 

van particuliere vondstmeldingen stimuleert, en binnen het project verwerkt.  

 

                                                           
5 Bron: Stijn Heeren (coördinator van het PAN-project) en Anton Cruysheer (Programmamanager Erfgoed bij Landschap 

Erfgoed Utrecht). Zie Bijlage 3 voor een overzicht van Facebook groepen en websites.  
6 Portable Antiquities of the Netherlands 
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Direct contact met de detectoramateurs speelt bij PAN een grote rol. Het project heeft een actief social media 

beleid op Facebook. Om detectoramateurs te bereiken die bij voorkeur alleen opereren, wordt informatiemateriaal 

verspreid via verkooppunten van metaaldetectors. 

 

Werkwijze vondstmeldingen: momenteel kan een melding bij PAN worden gedaan door contact op te nemen met 

de vondstregistrator van de regio. Deze neemt vervolgens contact op met de vinder om de volgende stap te 

bespreken. Voordat vondsten worden gepubliceerd wordt met de melder afgesproken tot in welk detail de 

vondstlocatie publiek weergegeven mag worden. Deze kan ervoor kiezen de exacte locatie niet openbaar te 

maken. Door in te loggen bij PAN kunnen archeologen wel toegang krijgen tot de exacte locatie. De naam van de 

melder wordt (publiek) niet weergegeven.  

 

PAN beschrijft en registreert niet alle vondsten. De privécollecties die worden behandeld zijn soms erg groot. In 

een dergelijk geval is het te kostbaar om elk object in detail te beschrijven en meten. Er wordt dan een selectie 

gemaakt van de objecten. Van de objecten die worden ingemeten wordt ook (lang) niet alles in Archis aangemeld.  

 

Stijn Heeren noemt een aantal aandachtspunten:  

Hoewel er bij PAN meer meldingen worden gedaan dan bij de gemeenten en RCE, vallen de aantallen nog 

steeds tegen bij de organisatoren. Voornaamste reden is vermoedelijk wantrouwen onder detectoramateurs. 

Binnen het veld van amateurarcheologen bestaat twijfel of PAN in staat zal zijn om de vondstlocaties 

daadwerkelijk afgeschermd te houden voor niet-wetenschappers op de lange termijn. Dit gevoel wordt versterkt 

door de aankomende koppeling aan het systeem van de RCE.7 

 

Het is voor amateurs niet altijd eenvoudig om te achterhalen waar wel en niet gezocht mag worden. Wie goed 

zoekt kan bij de meeste gemeenten een kaart met (archeologische) monumenten vinden. Maar dit is niet bij alle 

gemeenten het geval. Bovendien is het mogelijk dat een gemeente ook andere gebieden heeft aangeduid als 

verboden gebied. Deze kaarten zijn echter moeilijk of niet te vinden.  

 

De toekomst van PAN 

Eind 2019 lanceert PAN in samenwerking met de RCE een app om het melden nog makkelijker te maken. De app 

biedt daarnaast de technische mogelijkheid om vondstmeldingen (semi-)automatisch te bezorgen bij de 

provinciaal- regio- of gemeentearcheoloog in wiens beheersgebied de vondsten worden gedaan.   

Om gebruik van en ondersteuning door dit nieuwe hulpmiddel in goede banen te leiden, is een 

samenwerkingsverband nodig: het zogeheten Pact van Amersfoort. Deelnemers aan dit Pact krijgen de garantie 

dat ze op de hoogte worden gebracht van alle PAN-app-vondstmeldingen in hun gemeente, regio of provincie, en 

beloven op hun beurt om de eigen verwerking van vondstmeldingen ook via PAN te laten verlopen.8 Het 

voornemen is dat in de toekomst alle losse vondstmeldingen bij PAN worden gedaan. Deze worden dan dus niet 

meer in Archis ingevoerd. Archis zal blijven functioneren als registratiepunt en database voor officiële meldingen. 

  

                                                           
7 Het project wordt momenteel gecoördineerd door de Vrije Universiteit Amsterdam. Op 3 oktober 2019 wordt het Pact van 

Amersfoort gesloten waarmee de samenwerking tussen RCE en PAN een feit wordt.  
8 https://www.cultureelerfgoed.nl/domeinen/archeologie/agenda/2019/10/03/pact-van-amersfoort-nieuwe-app-stroomlijnt-
weerbarstige-vondstmeldingspraktijk 

https://www.cultureelerfgoed.nl/domeinen/archeologie/agenda/2019/10/03/pact-van-amersfoort-nieuwe-app-stroomlijnt-weerbarstige-vondstmeldingspraktijk
https://www.cultureelerfgoed.nl/domeinen/archeologie/agenda/2019/10/03/pact-van-amersfoort-nieuwe-app-stroomlijnt-weerbarstige-vondstmeldingspraktijk
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Provinciale Meldpunten  
Drie provincies in Nederland hebben een provinciaal meldpunt voor archeologie: Utrecht, Noord-Brabant, en 

Zeeland. In de overige provincies wordt verwezen naar de meldingsplicht bij RCE. Provincie Zeeland heeft niet 

gereageerd op het verzoek om informatie. 

 

Utrecht 
Landschap Erfgoed Utrecht (het LEU) is sinds 1 oktober 2007 ontstaan uit een fusie tussen Erfgoedhuis Utrecht 

en Landschapsbeheer Utrecht. Uitgangspunt is dat erfgoed en landschap onlosmakelijk verbonden zijn met 

elkaar.9 In samenwerking met het Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht (STAMU) is het Meldpunt 

Archeologie gecreëerd. Hier kan iedereen een archeologische melding doen. Dit kan gaan om vondstmeldingen, 

maar ook inseinen over bouwwerkzaamheden op locaties waar mogelijk archeologische waarden in de grond 

aanwezig zijn. De archeoloog van het meldpunt geeft informatie, of onderneemt indien nodig actie. Indien nodig 

komt het meldpunt aan huis.  

 

Een melding wordt gedaan via een registratieformulier. Hierin wordt de naam versleuteld in een alias. Hiermee 

wordt beoogd ook melders te trekken die hun vondsten hebben gedaan voor de invoering van de Erfgoedwet. De 

exacte vondstlocatie wordt niet openbaar gemaakt.  

Meldingen komen binnen naar aanleiding van eigen onderzoek van het STAMU en via het netwerk dat is 

opgebouwd. De voornaamste methoden voor het uitbreiden van het netwerk zijn contact en onderwijs. De meeste 

meldingen zijn afkomstig van hobbyisten die niet zijn aangesloten bij een AWN of andere organisatie. Een 

voorbeeld hiervan zijn detectoramateurs. Dit in tegenstelling tot de periode voor de invoering van de Erfgoedwet, 

toen de meeste meldingen van amateurarcheologen van de AWN afkomstig waren. 

Na melding ontvangt de vinder van het meldpunt een reportage van de vondst. Deze procedure is vergelijkbaar 

met die van PAN. Er wordt een selectie gemaakt van het materiaal van een collectie. Materiaal van voor 1500 

wordt zoveel mogelijk verwerkt, materiaal van na 1500 wordt grotendeels niet verwerkt. Meldingen worden 

gedaan in PAN, en soms ook in Archis3. Om meldingen te stimuleren worden onder andere informatiemiddagen 

georganiseerd. STAMU heeft geconstateerd dat het teruggeven van informatie en erkenning aan publiek en 

vinders erg belangrijk is.  
 

Noord-Brabant10 
Bij de provincie Noord-Brabant kunnen sinds 1998 officieel archeologische bodemvondsten worden gemeld.  

Sinds 2005 bestaat het Provinciaal Meldpunt Archeologische Bodemvondsten Meldpunt Archeologie Brabant 

(MAB). Dit meldpunt registreert vondstmeldingen van particulieren en vrijwilligers. De pagina verwijst naar het 

particuliere vondstmeldingsformulier, maar het is ook mogelijk om een meldpuntarcheoloog op locatie of thuis te 

laten komen. Het meldpunt publiceerde ook elke twee/drie jaar een jaarverslag, waarin alle vondsten worden 

getoond die in de betreffende periode bij het meldpunt waren verwerkt, en waarin het belang van 

vondstmeldingen door particulieren wordt benadrukt.11 

 

Vinders van bodemvondsten kunnen contact opnemen met het MAB. Alleen meldingen van particuliere vinders 

worden door het MAB in behandeling genomen. Vervolgens schat de MAB in of de vondst bij ARCHIS of PAN 

gemeld moet worden. Als dit het geval is, wordt op de vondstlocatie of bij de vondstmelder thuis afgesproken om 

de vondsten te bekijken en de informatie over de vindplaats en de omstandigheden (bijvoorbeeld metaaldetectie 

of bouwwerkzaamheden) vast te leggen. 

  

 

                                                           
9 https://www.nlbif.nl/nl/nlbif-data/organisaties/landschap-erfgoed-utrecht 
10 Met dank aan Renate de Boer van het MAB. 
11 De laatste jaren is er geen editie verschenen. 

https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/cultuur/erfgoed-en-monumenten/archeologie/provinciaal-meldpunt-archeologische-bodemvondsten
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De gegevens worden genoteerd in het Archis format. Vervolgens wordt beoordeeld of de vondsten gemeld 

moeten worden. In de overweging wordt meegenomen: 

- de locatie van de vondsten. Was deze al bekend? Liggen ze verspreid over een (te) groot gebied?; 

- de betrouwbaarheid van de melding;  

- of de informatiewaarde een toevoeging is op de reeds gemelde vondsten / archeologisch onderzochte 

terreinen in ARCHIS 

- of de vondsten niet uit verstoorde context komen. 

  

Het MAB determineert in principe zelf de vondsten en voegt achtergrondinformatie toe. Vaak wordt ook collegiaal 

contact opgenomen met specialisten van de betreffende periode. MAB kan ook besluiten om de vondsten in zijn 

geheel te laten determineren door een materiaalspecialist. Nadat de gegevens zijn ingevoerd in ARCHIS vindt er 

terugkoppeling plaats met de vondstmelder. 

 

MAB merkt op dat het bij metaalvondsten vaak de keuze maakt om de melding over te dragen aan PAN; ARCHIS 

is te eenvoudig te doorzoeken door kwaadwilligen door het ontbreken van voldoende bescherming en 

detectoramateurs vrezen dan ook ‘hun’ stek kwijt te raken  

 

  



Particuliere vondstmeldingen binnen de provincie Noord-Holland 

12 
 

Conclusies en aanbevelingen 
 
In Nederland bestaat er een wettelijke verplichting tot het melden van archeologische toevalsvondsten.  
Het onderzoek laat zien dat er in Noord-Holland sprake is van grote verschillen als het gaat over particuliere 
vondstmeldingen. Over het algemeen melden particulieren vondsten niet vaak bij gemeenten. Er is een verschil 
tussen gemeenten met en zonder een eigen, vaste archeoloog.   
In het algemeen krijgen gemeenten met een eigen archeoloog iets meer meldingen binnen. Bovendien is bij deze 
gemeenten de informatievoorziening voor particulieren over vondstmeldingen vaak uitgebreider en duidelijker 
vindbaar. 
 
Binnen gemeenten zonder eigen archeoloog is onduidelijkheid over afhandeling van een melding; niet alle 
gemeenten weten hoe hiermee om te gaan. Dit brengt verwarring teweeg, zowel bij gemeenten als particulieren. 
Daardoor bestaat de kans dat een particulier een volgende keer geen vondstmelding meer zal doen. Hierdoor 
blijft lokaal verkregen kennis van de archeologische voorraad en potentie van gebieden onbenut. 
 
Het is voor veel gemeenten onduidelijk wat precies de rechten en plichten zijn rondom archeologische 
vondstmeldingen. Dit belemmert hen bij de uitvoering van hun wettelijke taak. Er is een kennislacune bij 
erfgoedambtenaren over omgang met vondstmeldingen en over de potentiële betekenis van vondstmeldingen. 
Hierdoor belanden lang niet alle vondstmeldingen in het centrale systeem ARCHIS. In een enkel geval verwijst de 
gemeente door naar een AWN-groep voor het in ontvangst nemen of opvolgen van een vondstmelding. Of dit 
vervolgens ook weer in het centrale systeem terecht komt wordt niet gemonitord; dit blijkt ook lang niet altijd het 
geval. Het gevolg is een incompleet beeld van de archeologische vondsten wat uiteindelijk kan leiden tot 
onvoldoende onderzoek en foute beleidskeuzes12. 
Uit het onderzoek blijkt ook dat de informatievoorziening voor particulieren over archeologie en vondstmeldingen 
op gemeentelijke websites in veel gevallen ontbreekt of ontoereikend is Het vondstmeldingsformulier van de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is te ingewikkeld, wat het doen van meldingen door particulieren hindert. Dit 
maakt het voor particulieren niet makkelijk of aantrekkelijk om een melding te doen. 
 
Binnen het onderzoek is ook nagedacht over oplossingen, en vragen hierover zijn ook voorgelegd aan de 
gemeenten. De meeste respondenten bij gemeenten reageerden positief op de vraag of zij behoeften hebben aan 
meer duidelijkheid met betrekking tot hun rol bij eventuele particuliere vondstmeldingen. 
Een kennisdocument voor intern gebruik door erfgoedambtenaren en collega’s binnen de gemeente, kan een 
handvat bieden wanneer er een vondstmelding binnenkomt. De meeste gemeenten geven ook aan dat zij graag 
een voorstel ontvangen voor informatie voor burgers die op de gemeentewebsite kan worden geplaatst. Deze 
informatie moet duidelijk en uitnodigend zijn, met zowel de plichten als de rechten helder omschreven. Een 
melder moet het gevoel hebben dat ze serieus worden genomen. Terugkoppeling is hiervoor heel belangrijk.  
De ervaring van PAN heeft geleerd dat netwerk en reputatie erg belangrijk zijn. Dit geldt vooral voor actieve 
particulieren, en dan met name amateurarcheologen en detectoramateurs die niet zijn aangesloten  bij een AWN. 
Momenteel heerst er bij met name detectoramateurs nog veel wantrouwen ten opzichte van de overheid. Leg de 
nadruk op de voordelen voor de melder, in plaats van de nadelen. Een archeologische vondst melden is verplicht, 
maar dit is niet de enige reden waarom iemand een vondst moet willen melden. Door terugkoppeling te geven na 
een melding krijgt een vinder in ruil voor hun melding informatie en erkenning. Daarmee krijgt het doen van een 
melding een pull-factor.  
 
Betere informatievoorziening kan voor het doen van vondstmeldingen een groot verschil maken. 
Dit geldt zowel voor de interne gebruiker binnen de gemeenten, als voor de particulier die een vondst wil melden. 
Door ook het depot voor bodemvondsten te betrekken in de informatievoorziening is de koppeling met eventuele 
deponering van vondsten ondervangen. De informatie en de procedure van vondstmeldingen, zou ook actief met 
de archeologische werkgroepen en PAN moeten worden doorgesproken. Door gelijkluidende informatie en 
procedures op meerdere punten te communiceren, kan een eenduidige en heldere omgang met particuliere 
vondstmeldingen binnen de provincie Noord-Holland worden verkregen. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd 
aan een optimale kennisborging die voor gemeentelijke informatie en het erfgoedbeleid van belang is.  
   

                                                           
12 Indien ARCHIS niet volledig is, blijven er ‘witte vlekken’. Dit vertaalt zich door naar archeologische onderzoeken waarin 

ARCHIS wordt benut om te komen tot een archeologische verwachting voor een plangebied. Zeker in gebieden waarvan weinig 
andere archeologische onderzoeksgegevens voorhanden zijn, kunnen vondstmeldingen belangrijk zijn om de archeologische 
verwachting vast te stellen, en zelfs beslissend zijn bij het nemen van een selectiebesluit. 
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Bijlage 1: Online informatie archeologie bij gemeenten 
 
In de tabel is weergegeven welke gemeenten in Noord-Holland informatie op de website hebben over 

archeologie. De tabel maakt onderscheid tussen algemene informatie en informatie voor projectontwikkelaars, en 

informatie over vondstmeldingen voor particulieren. Zoekresultaten in rapporten en beleidsstukken zijn buiten 

beschouwing gelaten. Ook geeft de tabel aan of er een link naar het vondstmeldingenformulier van de RCE op de 

website hebben.  

Gemeente Informatie op website 

  Algemeen / gericht op bouw Particulier Link 

Aalsmeer Ja Nee Nee 

Alkmaar Ja Nee Nee 

Amstelveen Ja Nee Nee 

Amsterdam Ja Ja (summier) Ja 

Beemster Ja Nee Nee 

Bergen (BUCH) Nee Nee Nee 

Beverwijk Ja Nee Nee 

Blaricum (BEL) Ja Nee Nee 

Bloemendaal Nee Nee Nee 

Castricum (BUCH) Ja Nee Nee 

Diemen Nee Nee Nee 

Drechterland Ja Nee Nee 

Edam-Volendam Ja Nee Nee 

Enkhuizen Ja Nee Nee 

Gooise Meren Nee Nee Nee 

Haarlem Ja Nee Nee 

Haarlemmermeer Nee Nee Nee 

Heemskerk Nee Nee Nee 

Heemstede Nee Nee Nee 

Heerhugowaard Nee Nee Nee 

Heiloo (BUCH) Nee Nee Nee 

Den Helder Nee Nee Nee 

Hilversum Ja Nee Nee 

Hollands Kroon Nee Nee Nee 

Hoorn Ja Nee Nee 

Huizen Nee Nee Nee 

Koggenland Nee Nee Nee 

Landsmeer Ja Nee Nee 

Langedijk Ja Nee Nee 

Laren (BEL) Nee Nee Nee 

Oostzaan Ja Nee Nee 
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Opmeer Ja Nee Nee 

Ouder-Amstel Nee Nee Nee 

Purmerend Ja Nee Nee 

Schagen Ja Nee Nee 

Stede Broec Ja Nee Nee 

Texel Nee Nee Nee 

Uitgeest Ja! Nee Nee 

Uithoorn Nee Nee Nee 

Velsen Ja Nee Nee 

Waterland Ja Nee Nee 

Weesp Nee Nee Nee 

Wijdemeren Ja Nee Nee 

Wormerland Nee Nee Nee 

Zaanstad Ja Nee Nee 

Zandvoort Nee Nee Nee 
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Bijlage 2: Resultaten vragenlijst bij gemeenten zonder 
archeologische dienst 
 

In verband met de privacy is deze bijlage niet beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Margot de Haan: m.dehaan@hotmail.com   
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Bijlage 3: Een overzicht van relevante websites social 
media pagina’s voor en door amateurs 
 
 
De populariteit van websites en social mediakanalen gericht op amateurarcheologen, detectoramateurs en 
metaalvissers laat zien hoe populair deze hobby’s zijn, ook onder jongeren. Dit overzicht van een selectie van 
deze actieve websites en kanalen laat dit goed zien. Deze pagina’s geven bovendien een inzicht in de mentaliteit 
van de amateurs die hierop actief zijn. 
 

Facebook groepen  

Op volgorde van aantal leden. Groepen met minder dan 10 berichten per week en/of minder dan 300 leden zijn 
buiten beschouwing gelaten. 
Metaaldetector groep zoekvrienden (7,5 duizend leden, > 10 berichten per dag) 
Metaaldetectors Gebruikersforum (5,7 duizen leden, >10 berichten per dag) 
Metaaldetector Nederland WatchDutch MD (4,1 duizend leden, > 10 berichten per dag) 
Metaaldetectorhobby (3,6 duizend leden >10 berichten per dag) 
The Dutch Metal Hunters – Metaaldetector (2,4 duizend leden, >10 berichten per dag) 
Metaaldetector bodemvondsten (1,8 duizend leden, 14 berichten per week) 
Metaaldetector marktplaats (1,6 duizend leden, 3 berichten per dag) 
Vraag en aanbod metaaldetectors (1,1 duizend leden, 3 berichten per dag) 
Metaaldetecor zoekdagen (938 leden, 3 berichten per dag) 
Metal Detector Hunters Holland (725 leden, 2 berichten per dag) 
Garret Metaaldetector & Accessoires Marktplaats (695 leden, 11 berichten per week) 
Metaaldetectorgroep “Dutchdetect” (370 leden, 2 berichten per dag) 
Quest metaaldetector groep holland (348 leden, 8 berichten per dag) 
Metaaldetector groep Noord-Holland (338 leden, > 10 berichten per dag) 
 
Websites en online Fora voor detectoramateurs 

De tien meest uitspringende resultaten, op alfabetische volgorde. Websites van verkopers zijn buiten 
beschouwing gelaten.  
BodemVondsten Hogeland 
Bodemvondstenwereld.nl 
De Detector Amateur  
Jozeferman.nl 
Metaaldetector Startpagina 
Metaaldetectortips.nl 
Metaaldetectorvondsten.nl  
Munthunter.nl  
PiepPiep.nl (metaaldetectie en magneetvissen) 
Vondsten.nl (werkt samen met PAN)  
wo2 forum 
 
Advertenties op marktplaats voor metaaldetectors: 1.072 resultaten 
 
YouTube kanalen 

Kanalen met minder dan 200 abonnees en/of waarvan het meest recente filmpje meer dan een jaar oud is zijn 
buiten beschouwing gelaten.  
AlldayMD (+/- 16,5 duizend abonnees) 
Detector Power (+/- 415 abonnees) 
DutchDigger (+/- 280 abonnees) 
Floris van Vugt (+/- 1,8 duizend abonnees) 
Goud Zoeker (+/- 240 abonnees) 
Hunting Coins (+/- 2 duizend abonnees) 
Limes MD (+/- 360 abonnees) 
magneet beumes (+/- 305 abonnees) 
Magneetvissen (+/- 850 abonnees) 
magneetvissen noordholland (+/- 200 abonnees) 
Magneetvisteam Groningen (+/- 1,3 duizend abonnees) 

https://www.facebook.com/groups/371897586280544/
https://www.facebook.com/groups/metaaldetectorsgebruikersforum/
https://www.facebook.com/groups/831470653679569/
https://www.facebook.com/groups/metaaldetectorhobby/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/1834125500163500/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/bodemvondsten/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/625011154254694/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/2014301558631709/
https://www.facebook.com/groups/297200444209390/
https://www.facebook.com/groups/1536059030026641/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/1606638606051510/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/search/groups/?q=metaaldetector&epa=SERP_TAB
https://www.facebook.com/groups/763553504005271/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/metaaldetectorNH/?ref=br_rs
http://www.bodemvondstenhogeland.nl/index.html
http://www.bodemvondstenwereld.nl/
https://www.detectoramateur.nl/
https://www.jozefherman.nl/
https://metaaldetector.startpagina.nl/
https://www.metaaldetectortips.nl/
http://metaaldetectorvondsten.nl/
http://munthunter.nl/
https://www.pieppiep.nl/forum/index.php
https://vondsten.nl/
https://wo2forum.nl/viewforum.php?f=90
https://www.marktplaats.nl/z.html?query=metaaldetector&categoryId=0&postcode=&distance=0
https://www.youtube.com/channel/UCaBXuXGHCpAzJM8Zt3pyg-w/featured
https://www.youtube.com/channel/UClBbV5Bt0v5xVVev2tInR1g
https://www.youtube.com/channel/UCRVUpytb8ksRN7n5_bONdig
https://www.youtube.com/channel/UCfdeSSUM7x8HSytA5NguuQQ
https://www.youtube.com/channel/UCg6B8WaPzhGrKSV_tw8LtTA
https://www.youtube.com/channel/UCpUYX1sENN14gquAgV9jDog
https://www.youtube.com/channel/UCgKVbelH2Se1Qj9yh2LwNdw
https://www.youtube.com/channel/UCfjiRbISqS3q_RwCgZX7rnw
https://www.youtube.com/channel/UCEr6EbqSXyM87_yKtrLv6lw
https://www.youtube.com/channel/UC3X9qpXQc2MtcXf6BMBmUCQ
https://www.youtube.com/channel/UClO_kt0Hv13pAZuvUm8m84g
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Metaaldetectie The pinpointer Ww2 relichunters (+/- 345 abonnees) 
Metaaldetector hunter (+/- 620 abonnees) 
Metaal Kanaal (+/- 290 abonnees) 
magneet vissers (+/- 1 duizend abonnees) 
stardigger metaaldetectie (+/- 470 abonnees) 
The Black Crow (+/- 3,5 duizend abonnees) (magneetvissen) 
The Dutch Metal Hunters Metaaldetector (+/- 3,2 duizend abonnees) 
The Toy Soldier metaaldetectie (+/- 6,5 duizend abonnees) 
Twentedigger (+/- 550 abonnees) 
WatchDutch MD (+/- 85,5 duizend abonnees) 
 

  

https://www.youtube.com/channel/UCT2ObG9e2g2gEhOkHVVuiTQ
https://www.youtube.com/channel/UCeGOW8zBrW2RT7ti8NV7MfA
https://www.youtube.com/channel/UCUOA5jcdofJU8DUlj7xp7uQ
https://www.youtube.com/channel/UCprTLf0i8SAcWkOukEKttrQ
https://www.youtube.com/channel/UCmsKKI43-hArJXDfCxWp61w
https://www.youtube.com/channel/UC3KZWCHVRk-hz-rchcV0yTw
https://www.youtube.com/channel/UCQqIkwC4-AkqS6pQKLDGvHg
https://www.youtube.com/channel/UC3wGyOYRj5-pViGs9aWBGtg
https://www.youtube.com/user/twentedigger/feed
https://www.youtube.com/channel/UCvVy9kh9KMmAp9s7yCcI5Zw
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Bijlage 4: Wetgeving 
 
Paragraaf 5.4 en van de erfgoedwet: Artikel 5.10-5.13 
 
§ 5.4. Meldingsplicht archeologische toevalsvondst of waarneming 

 
Artikel 5.10. Archeologische toevalsvondst 

1. Degene die anders dan bij het verrichten van opgravingen een vondst doet waarvan hij weet dan wel 
redelijkerwijs moet vermoeden dat het een archeologische vondst betreft, meldt dit zo spoedig mogelijk 
bij Onze Minister. 

2. De gerechtigde tot een archeologische vondst als bedoeld in het eerste lid, is gehouden de vondst 
gedurende zes maanden, te rekenen van de dag van de in het eerste lid bedoelde melding, ter 
beschikking te houden of te stellen voor wetenschappelijk onderzoek. 

 
Artikel 5.11. Waarneming   

Degene die bij het opsporen van archeologische monumenten, zonder het verrichten van een opgraving, 
waarnemingen doet, waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat die waarnemingen van 
belang zijn voor de archeologische monumentenzorg, meldt die waarnemingen zo spoedig mogelijk bij 
Onze Minister. 

 
§ 5.5. Centraal archeologisch informatiesysteem en wijze van melding 

 
Artikel 5.12. Informatiesysteem 

1. Onze Minister houdt een Centraal archeologisch informatiesysteem in stand waarin in ieder geval 
worden opgenomen: 
a. het rijksmonumentenregister voor zover dat archeologische monumenten betreft; 
b. de beslissingen op de aanvragen om vergunning als bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de 

Monumentenwet 1988 zoals die wet luidde voor inwerkingtreding van deze wet; 
c. het rapport, bedoeld in artikel 5.6, vierde lid; en 
d. de meldingen, bedoeld in de artikelen 5.6, eerste en tweede lid, 5.10, eerste lid, en 5.11. 

2. Het Centraal archeologisch informatiesysteem kan door eenieder worden geraadpleegd. 
3. Het auteursrecht op de rapporten, bedoeld in artikel 5.6, vierde lid, en de daarin opgenomen werken is 

voorbehouden. 
4. Het auteursrecht en het databankenrecht, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Databankenwet, op het 

Centraal archeologisch informatiesysteem zijn voorbehouden. 
5. Voor de verstrekking van informatie uit het Centraal archeologisch informatiesysteem kunnen kosten in 

rekening worden gebracht, volgens door Onze Minister vast te stellen tarieven. 

 
Artikel 5.13. Wijze van melding 
 

Onze Minister kan regels stellen over de wijze waarop een melding als bedoeld in artikel 5.6, 5.10 of 
5.11 plaatsvindt. 
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Bijlage 1: Informatie vondstmeldingen 

 

  

info@steunpunterfgoednh.nl | www.steunpunterfgoednh.nl 

Het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland is een samenwerking tussen MOOI Noord-Holland en Stichting NMF 
en wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Holland en de RCE. 


