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Werkgroep Archeologie en Monumenten (WAM) 

 

Algemeen 

De werkgroep WAM (Werkgroep Archeologie en Monumenten) is een onderdeel van de 

Heemkundekring “De Drijehornick”, gevestigd in de gemeente Nuenen c.a. en werkt daarin samen 

met overige werkgroepen op haar interessegebied. 

Doelstelling van de werkgroep: 

Het bijdragen aan de bescherming en het zichtbaar maken van ons cultuurhistorische erfgoed met 

een specifieke nadruk op beschermde en nog te beschermen monumenten en op archeologische 

vindplaatsen, vondsten en historie binnen de gemeente Nuenen c.a. 

De werkgroep laat zich daarbij leiden door de beginselen uit (internationale) verdragen ten aanzien 

van archeologie en monumenten zoals die van Malta (1992), Faro (2005) en de nieuwe 

Omgevingswet (2023). 

Daarin is o.a. bepaald dat archeologische en cultuurhistorische waarden van meet af aan moeten 

worden meegewogen in plannen voor ruimtelijke inrichting, dat archeologische resten zoveel 

mogelijk in de bodem bewaard moeten blijven en dat een actieve borging van ons cultureel erfgoed 

van maatschappelijk belang is.  

 

Specifieke taakomschrijving m.b.t. Monumenten: 

1. Het als vaste genodigde deelnemen in de Monumentencommissie van onze gemeente 

namens onze heemkundekring en het geven van input daarin over onze zienswijze op nieuwe 

en aan te passen monumentenprojecten. 

2. Het aandragen en beschrijven van (potentiële) monumenten die voor bescherming in 

aanmerking komen. 

3. Het doen van onderzoek naar en het toegankelijk maken van onze monumenten via onze 

website en middels publicaties in regionale media. 

4. Het saneren, actualiseren, toegankelijk maken en registreren van archiefstukken van de sector 

Monumenten. 

5. Het (mede)organiseren van de jaarlijkse Monumentendag in de gemeente met activiteiten en 

personele ondersteuning. 

6. Het zichtbaar maken van ons culturele erfgoed ten behoeve van de eigen inwoners middels 

“terugbeelden”, bezoekroutes en andere middelen in afstemming met de gemeente. 
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Specifieke taakomschrijving m.b.t. Archeologie: 

1. Het doen van archiefonderzoek naar mogelijke archeologische vindplaatsen binnen onze 
gemeente. 

2. Het beschrijven, determineren en toegankelijk maken van archeologische vondsten in onze 
gemeente in het collectiebeheersysteem van de HKK.  

3. Het deelnemen aan archeologisch onderzoek in het veld (na goedkeuring uitvoerende 

archeoloog). 

4. Het monitoren van bouwprojecten op archeologische sporen binnen onze gemeentegrenzen 

en het aanmelden van (belangrijke) bedreigde vondsten of sporen bij regioarcheoloog en 

contactpersoon binnen de gemeente Nuenen c.a. 

5. Het zoeken naar en determineren van oppervlaktevondsten (Landesaufnahme= 

veldverkenning) op het grondgebied van onze gemeente. 

6. Het ondersteunen en aanleveren van archeologische en cultuurhistorische inventarisaties 

ten behoeve van het beschermen van het cultureel erfgoed binnen onze gemeente. 

7. Het zichtbaar maken van archeologische en cultuurhistorische projecten, objecten en 

wetenswaardigheden ten behoeve van de inwoners van onze gemeente. 

8. Het organiseren van lezingen over archeologisch onderzoek binnen onze gemeente in 

samenwerking en afgestemd met de lezingen commissie. 

9. Het onderhouden van reguliere contacten en afstemming met de betreffende. 

Gemeenteambtenaren over onze activiteiten, projecten en vondsten. 

10. Het samenwerken met en ondersteunen van overige archeologische activiteiten van 

zusterorganisaties zoals de AVKP en werkgroepen van andere heemkundekringen. 

 

 

Frequentie van vergaderen en bijeenkomsten: 

1. 1x per maand op de eerste donderdag van die maand met een maximum van twee uur per 

vergadering met de werkgroep WAM. (Uitgezonderd juli en augustus) 

2. Elke dinsdag om 10 uur met geïnteresseerde leden voor de vastlegging en beschrijving van 

archeologische vondsten in het Zijper documentatiesysteem.  

3. Ad hoc bij projecten en andere werkgroep activiteiten. 
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