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Inleiding  
 
De Stichting Archeologische Werkgroep Zwartewaterland (SAWZ) is een stichting met 
vrijwilligers. De stichting stelt zich als doel het beschermen en behouden van het 
archeologisch- en cultuurhistorisch erfgoed in de gemeente Zwartewaterland en omstreken. 
De stichting richt zich daarnaast op het bevorderen van archeologische kennis aan derden en 
het uitoefenen van de archeologie en haar hulpwetenschappen.  

 
De SAWZ is een lokale werkgroep, aangesloten bij de landelijke vereniging voor vrijwilligers 
in de archeologie, de AWN, en werkt in regionaal verband nauw samen met andere 
archeologische werkgroepen en/of historische verenigingen. Daarnaast is de SAWZ een 
onderdeel van de landelijke ArcheoHotspots met als doel een breed publiek laagdrempelig 
kennis te laten maken met de plaatselijke cultuurhistorie.  

 
Tevens zijn een we een dependance van de PAN (Portable Antiques of the Netherlands), 
waarbij losse artefacten landelijk worden geregistreerd in een openbare database. De SAWZ 
heeft de beschikking over een eigen werkruimte met expositieruimte, gelegen in het 
centrum van Hasselt aan de Rosmolenstraat 4. Hier is ook onze ArcheoHotspot gevestigd. 
Om de geschiedenis leefbaar te houden, realiseert de SAWZ ook projecten in de openbare 
ruimte op gebied van cultuurhistorie en verzorgt zij door middel van lesbrieven, educatie 
aan basisscholen. 

 
Daarnaast deelt de SAWZ ook haar kennis via nieuwsbrieven, een eigen website: 
www.archeologiezwartewaterland.nl en een Instagram account: erfgoedzwartewaterland. 
Ten slotte verzorgt de SAWZ ook vondstmeldingen van derden richting het bevoegd gezag.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.archeologiezwartewaterland.nl/
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Doelstellingen 
 
Dit is te vertalen in de volgende doelen voor 2023-2027: 

1. Het adviseren van gemeenten, planontwikkelaars en bureauonderzoeken ter 
bescherming van archeologisch erfgoed. 

2. Het actief bijdragen aan het onderhoud en restauratie van archeologisch- en 
cultuurhistorisch erfgoed binnen de gemeente Zwartewaterland.  

3. Het vergroten van, de kennis van de archeologische wetenschappen, en, de 
participatie bij projecten door middel van publicaties en educatie.  

4. Het professionaliseren van de stichting door middel van het vergroten van de 
archeologische kennis onder vrijwilligers en het vergroten van de financiële 
mogelijkheden.  
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Plannen 
Deze doelstellingen trachten wij te bereiken door aan de volgende zaken aandacht te 
besteden bij onze uitoefening.  
 

Advisering 
De stichting adviseert stakeholders bij het beschermen van archeologisch erfgoed. Door 
middel van een actuele en relevante kennis van de Omgevingswet en de Erfgoedwet kan zij 
zowel gemeenten als plannenmakers in een vroegtijdig stadium van passend advies voorzien 
in de mogelijke consequenties van voorliggende plannen.  
Daarnaast is de stichting een partner van de gemeente Zwartewaterland bij de 
archeologische begeleiding van graafwerkzaamheden door particulieren en organisaties. Op 
deze manier kan de kans worden verkleind dat archeologisch erfgoed wordt gemist bij 
graafwerkzaamheden.  
 

Restauratie 

De stichting heeft als doel om archeologisch erfgoed te beschermen en behouden. Naast het 
geven van advies, doet zij dit ook door actief mee te denken over en te participeren in 
projecten om monumenten en erfgoed te herstellen.  
Door middel van de inzet van kundige vrijwilligers kunnen de kosten voor archeologische 
restauraties worden verminderd en draagt dit tegelijkertijd bij aan een beter besef van de 
archeologische waarde voor inwoners met hun omgeving. Vrijwilligers kunnen bijvoorbeeld 
ondersteunen bij eigen waarnemingen door het beschrijven en categoriseren van gevonden 
voorwerpen. Bij professionele opgravingen worden deze werkzaamheden door professionals 
opgepakt.  
 

Educatie 
Een belangrijk onderdeel van onze doelstelling is het vergroten van de kennis over 
archeologisch erfgoed. Dit doen we door bij vergunningverlenende partijen zoals de 
gemeente, het belang te onderstrepen van het behoud van archeologisch erfgoed.  
Daarnaast geven we periodiek een nieuwsbrief uit waarin we het publiek op de hoogte 
houden van onze activiteiten in de afgelopen periode. Op deze manier hopen we het 
enthousiasme voor archeologie binnen Zwartewaterland te vergroten. We sluiten ons aan bij 
de jaarlijkse archeologiedagen en ontwikkelen mogelijkheden voor scholen via een gastles of 
excursie om het belang van archeologisch erfgoed onder de aandacht te brengen. Ook is 
onze ArcheoHotspot vrij toegankelijk. 
Bovenstaande heeft als doel om naast het vergroten van de kennis, ook de participatie in de 
archeologische wetenschappen te vergroten.  
Daarnaast zijn we in 2023 bezig met de afronding van ons nieuwe onderkomen, waarin ook 
ruimte komt voor exposities om de kennis van bezoekers te vergroten over het 
archeologisch erfgoed binnen Zwartewaterland.  
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Professionalisering 
De stichting is niets zonder haar vrijwilligers. 
Daarom wordt er de komende jaren extra 
aandacht besteed aan het vergroten van de 
kennis van onze vrijwilligers. Dit is 
bijvoorbeeld mogelijk door het aanbieden 
van cursussen of het doen van veldwerk 
onder begeleiding van een                
(amateur-)archeoloog. De stichting kent 
naast subsidiemogelijkheden ook donateurs. 
Om het aantal donateurs uit te breiden zijn 
wij in 2022 begonnen met de 
voorbereidingen voor een ANBI-aanvraag. 
Het zijn van een Algemeen Nut Beogende 
Instelling toont potentiële donateurs dat de 
stichting zich inzet voor het algemeen 
belang. Daarnaast kent een ANBI-status 
fiscaal gunstige voorwaarden voor het doen 
van een schenking aan de stichting door 
zowel particulieren als bedrijven. Het 
vergroten van het aantal donateurs zorgt 
ervoor dat de stichting ook in de toekomst 
het archeologisch- en cultuurhistorisch 
erfgoed kan beschermen en behouden.  
 
Het bestuur.  
 

 


