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Gooi en Vechtstreek, 11/12 april 2021 
 
Aan:  College B&W en gemeenteraad Gooise Meren, Huizen, Blaricum, Laren, Hilversum, Weesp en Wijdemeren  
Van:  Nederlandse Archeologievereniging AWN: afdeling Naerdincklant 
  […] 
  secr.naerdincklant@gmail.com  
                             
Betreft:  Impuls archeologisch erfgoedbewustzijn bij gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek 
Bijlage:  Aanbieding archeologisch magazine Schatrijk Gooi en Vechtstreek * 
 
  
Beste lezer, 
 
Aandacht voor ons ondergronds erfgoed is momenteel belangrijker dan ooit tevoren. Grootschalige trends zoals de energietransitie, 
de bouw van nieuwe woningen en de omvorming van landbouwgronden naar natuur hebben effect op de ondergrond en zorgen 
daarmee voor risico’s op het verstoren en vernietigen van archeologische, bodemkundige en geologische fenomenen. Gooi en 
Vechtstreek kunnen bogen op een rijk archeologisch verleden, dat het verdient om ook in de toekomst zorgvuldig behandeld te 
worden. In de Erfgoedwet en de Omgevingswet is het archeologisch belang binnen het brede ondergronds en bovengronds erfgoed 
goed gefundeerd. Maar, de daadwerkelijke operationalisering daarvan in Omgevingsvisies en ander gemeentelijk beleid, vraagt om 
voortdurende aandacht, kennis en bewuste keuzes van lokale ambtenaren en bestuurders. 
  
AWN Naerdincklant is onderdeel van de landelijke AWN – Nederlandse Archeologievereniging en heeft als missie “Het bevorderen en 
uitdragen van de regionale archeologie”. Vanuit deze missie zien wij het als onze taak om binnen de gemeenten van Gooi, 
Vechtstreek en Eemland en bij de provincies het archeologisch bewustzijn te vergroten. Recent is vanuit de provincie Noord-Holland 
een prachtige uitgave verschenen van het magazine Schatrijk over de archeologie van Gooi en de Vechtstreek. Namens het bestuur 
van AWN Naerdincklant bieden wij u graag deze uitgave aan, met als doel om u te informeren over de grote archeologische rijkdom 
van ons gebied én om duidelijk te maken dat archeologie zich niet aan gemeentegrenzen houdt en derhalve om intergemeentelijke 
afstemming en samenwerking vraagt. 
  
Wij hopen hiermee een bescheiden impuls te geven aan het archeologisch erfgoedbewustzijn bij de gemeenten, en wellicht een 
eerste stapje op weg naar een verdere – in onze ogen broodnodige – professionalisering van het archeologisch bestel binnen de 
regio Gooi en Vechtstreek, bijvoorbeeld door het faciliteren van professionele kennis bij gemeenten.  
 
Wij wensen u veel plezier met het doornemen van dit prachtige magazine. Moge het een stimulans zijn tot zorgvuldige omgang met, 
en langdurig behoud van ons archeologisch erfgoed. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Bestuur AWN afdeling Naerdincklant 

     Sander Koopman, voorzitter 
     Ton Kok 
     Marja Krukziener 
     Hetty Laverman-Berbée 
     Marianne van der Weerd 

Mede ondersteund regionaal Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE). (TVE stimuleert de cultuurhistorische belangstelling voor het Gooi, Vechtstreek en 

Eemland. Binnen TVE werken ca.40 lokale en regionale organisaties samen.),  Vereniging Vrienden v.h. Gooi, St. Vrienden v.d. Vecht, St. Stad en Lande 
van Gooiland en per gemeente ook lokale stichtingen of verenigingen.  
                                                              
 
* De digitale versie van het magazine is via de onderstaande link te downloaden: 
https://www.steunpunterfgoednh.nl/inhoud/uploads/2020/11/Archeoglossy-SCHATRIJK-Gooi-en-Vechtstreek-Steunpunt-
Monumenten-en-Archeologie-Noord-Holland-.pdf 
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