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Webversie?
Klik dan hier

In deze nieuwsbrief Ondertussen in de archeologie onder andere aandacht voor het SIKB
Jaarcongres met voor archeologen veel interessante sessies. Een impressie van een
rondetafelgesprek over het omgaan met menselijke resten. En een reactie van het CCvD op het
advies van de Raad voor Cultuur: Archeologie bij de tijd.

 

SIKB Jaarcongres: veel aandacht voor
archeologie 

Op het SIKB Jaarcongres 2022, op 29 september in de Maaspoort te ’s-Hertogenbosch, zullen we in
verschillende parallelsessies aandacht schenken aan archeologische thema’s. Zoals aan de suggestie
van de Raad voor Cultuur dat ‘een (interdisciplinair) onderzoeksplan (....) de kwaliteit van het
archeologisch onderzoek verder ten goede kan komen’. Aan de vraag ‘Hoe leren we meer van elkaars
meet- en screeningstechnieken? - met onder andere aandacht voor het project ‘ArcFieldLab’. En aan de
vraag ‘Hoe moet de nieuwe KNA er uit zien?’ 

Genoeg onderwerpen dus om deel te nemen aan dit Jaarcongres. Klik op onderstaande buttons voor het
programma en gratis aanmelden. Deelname telt mee als nascholing in het kader van de
Actorregisterstatus. 

Hoe om te gaan met menselijke botresten 
Impressie van een rondetafelgesprek

Foto deelnemers - Esther Wieringa

Archeologisch onderzoek aan menselijke resten levert wetenschappelijk belangrijke informatie op over
leven en dood in het verleden. In het omgaan met menselijke resten vormt ook het ethos van piëteit een
belangrijk aandachtspunt– voor de archeologen zelf, voor het publiek, voor de opdrachtgever en voor de
overheid. En dit, ondanks dat archeologische werkzaamheden vaak onder grote tijds- en gelddruk moeten
plaatsvinden. Hierover organiseerden RCE en SIKB gezamenlijk een rondetafelgesprek.

Lees verder

Kennisbijeenkomst over dendrochronologie 
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging
Bodembeheer/Centraal College van Deskundigen Archeologie en de stichting Erkende
Restauratiekwaliteit Monumentenzorg verzorgen gezamenlijk op 2 november 2022 in Amersfoort een
bijeenkomst over nut en noodzaak van goed dendrochronologisch onderzoek en het vastleggen en delen
van goed gedocumenteerde meetgegevens. Ingegaan wordt op vragen als: ‘Hoe stel ik als
eigenaar/opdrachtgever, archeoloog, restaurator, museummedewerker of bouwhistoricus de juiste eisen
aan een dendrochronologisch onderzoek?’ En ‘Welke kwaliteitseisen zijn te stellen aan de uitvoering van
de datering?’ Dit wordt belicht door een breed palet van sprekers, afkomstig uit de wereld van kunst,
archeologie en architectuur. Afsluitend wordt een praktische handreiking met een checklist
gepresenteerd. 

Lees verder
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CCvD kan zich vinden in groot deel adviezen
Raad voor Cultuur
Het CCvD Archeologie kan zich vinden in een groot deel van de adviezen tot aanpassing van het bestel,
zoals in het rapport Archeologie bij de tijd van de Raad voor Cultuur (RvC) wordt voorgesteld. Maar het
ziet geen meerwaarde in het door de Raad voorgestelde Beroepsregister.

‘Het al bestaande Actorregister Archeologie (met daarin meer dan 800 KNA actoren en met een
verplichting tot nascholing) volstaat daarin en functioneert naar behoren’, schrijft het CCvD in haar reactie
aan de staatssecretaris van OCW. Het CCvD ondersteunt het belang van ruimte voor (meer) innovatief
onderzoek. Het genoemde innovatiefonds en onderzoekscentrum ziet het CCvD als een goede stap, mits
beide geen ‘ivoren torens’ zijn. Het CCvD ondersteunt het belang van publieksbereik én participatie, maar
vindt het geen logische stap om de verplichting tot publieksbereik en participatie via het Programma van
Eisen (PvE) bij de certificaathouders neer te leggen. Daartoe is eerst een wettelijke verankering vereist,
waarna dit geborgd kan worden via het ‘verstoorder betaalt’ principe. Daarna pas kan verankering via het
PvE of (aanvullende) onderzoeksplan plaatsvinden. Gemeentelijke en provinciale depots zouden naar de
mening van het CCvD een sleutelrol moeten spelen bij de invulling van publieksbereik en participatie.

Link naar de brief

Plan van Aanpak vastgesteld voor KNA 5.0
Het CCvD Archeologie heeft op 8 juni ingestemd met het Plan van Aanpak voor een omvangrijke
herziening van de KNA, uitmondend in een modulaire en meer moderne KNA 5.0. Vastgesteld werd onder
meer dat de KNA (en daarmee samenhangend de BRL) met de jaren is gegroeid tot een omvangrijk
geheel, waarin weinig ruimte bestaat voor flexibiliteit. Een fundamentele herziening is nodig om te komen
tot een modulaire KNA die meer bij de tijd is qua structuur, de indeling van de hoofdstukken,
vraaggestuurd en innovatief onderzoek mogelijk maakt en vooral het gebruiksgemak ervan vergroot. 

De herziening ‘KNA 5.0 Modulair en Modern’ omvat alle deelprocessen en specificaties in de huidige KNA
protocollen Land- Waterbodems. Voor de herziening ‘Een modulaire KNA’ wordt een KNA
Begeleidingscommissie samengesteld die in de eerste fase de nieuwe structuur ontwikkelt en voorlegt
aan het CCvD. In de tweede fase wordt deze met behulp van kleinere werkgroepen uitgewerkt. Het CCvD
besluit dan enkel over de inhoud en niet meer over de structuur. Het gehele proces kan, naar verwachting,
na de zomer van 2024 worden afgerond.

Inventarisatie nascholingsbehoefte KNA Actoren

Foto: SIKB Themabijeenkomst over residuanalyse 

Een van de uitkomsten van de evaluatie van de KNA is dat uitvoerend actoren het nascholingsprincipe
goed vinden, maar dat het aanbod onvoldoende toereikend is. Femke Tomas van SAXION heeft op
verzoek van het CCvD in kaart gebracht welke specifieke nascholingsbehoefte er bestaat.

Zij constateert onder andere dat (niet)actoren verschillende eisen stellen aan de nascholing. Er is
behoefte aan nascholingscursussen op basaal niveau voor de aankomende actoren, waarin de laatste
wetenschappelijke ontwikkelingen worden gemeld: periodespecifiek, materiaalspecifiek, idealiter ook met
een regionale focus. Verder is er behoefte aan nascholing op het gebied van wetgeving, vaak genoemd in
relatie tot de RO en de omgevingswet. Tevens geeft men aan nascholing te wensen op het thema
Materiaal, dit staat bij de niet-actoren en de (senior)KNA-archeologen in de top drie van genoemde
thema’s. 
Als er geen coronabeperkingen worden opgelegd, dan hebben de meeste respondenten een duidelijke
voorkeur voor nascholing in de vorm van een fysieke cursus van maximaal twee dagen op locatie of voor
een symposium, aldus Tomas.

Het rapport met de inventarisatie naar de nascholingsbehoefte is eind juli via deze link te vinden.

Programmabureau SIKB krijgt
archeologische versterking
Archeoloog Kasper van den Berghe (49) gaat het SIKB-
programmabureau versterken. Hij zal programmasecretaris
Archeologie Esther Wieringa ondersteunen bij verschillende
werkzaamheden en daarnaast een aantal taken zelfstandig
uitvoeren. Daaronder de ontwikkeling van de KNA Leidraad
Stadskernonderzoek, het actualiseren van bestaande KNA
Leidraden en kennisdocumenten en het begeleiden van de
actualisering van de KNA eisen aan conserveren.

Lees verder
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