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3. Nieuw bestuurslid: Bert van der Zwaluw 
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5. Veldkartering in Sint Kruis in augustus 

6. Congres over Slot Haamstede 22 september 

7. Erfgoed en Omgevingswet 

 

1. Inleiding 

De zomer is losgebarsten! En juist in deze zomermaanden staat een echte AWN-

activiteit op het programma: het zoutzieden op Terra Maris, waar we als groep 

een aantal dinsdagen demonstraties verzorgen. Ook de maanden daarna staat 

er van alles gepland, dus als het goed is gaan we elkaar regelmatig zien in de 

tweede helft van 2022. Nu natuurlijk maar hopen dat we alle virussen een 

beetje op afstand kunnen houden.  

We wensen u namens het bestuur van AWN Zeeland-West-Brabant een heel 

mooie zomer! Blijf uw eigen aankondigingen voor de nieuwsbrief sturen naar 

nieuwsbrief@awnzeeland.nl 

Hartelijke groet namens het voltallige regiobestuur, 

Ariane Lafort-de Lepper 

 

2. ZAAD-dag 

Schrijf het alvast voorzichtig met potlood in uw agenda: het ziet ernaar uit dat 

de jaarlijkse ZAAD-dag gehouden zal worden op zaterdag 12 november.  We 

houden de dag in het gebouw van EZ aan de Looierssingel in Middelburg.  

Rond die tijd zullen we ook een mooie excursie maken naar Brugge, naar de 

expositie Brugge in het jaar 1000; een excursie die we al eerder voorzichtig 

aankondigden. We willen deze excursie combineren met een stadsrondleiding 

voor degenen die dat daar willen. We geven u zo snel mogelijk de definitieve 

data door, ook voor de ZAAD-bijeenkomst!  



3. Nieuw bestuurslid 

AWN Zeeland-West-Brabant heeft een nieuw bestuurslid! Bert van der Zwaluw 

is de nieuwe veldcoördinator van de AWN Zeeland-West-Brabant. Bert 

studeerde archeologie in Deventer en Leiden, waar hij zijn master behaalde. Hij 

is nu werkzaam bij het Vlaamse archeologisch bureau BAAC. In de volgende 

Zuidwesterheem een uitgebreid interview met hem. We zijn blij dat je ons 

bestuur komt versterken, Bert! 

4. Terra Maris 

Het is bijna zover! Over anderhalve week staan we als AWN Zeeland-West-

Brabant weer voor het eerst dit jaar als middeleeuwse zoutzieders op het 

Middeleeuws Festijn bij natuurmuseum Terra Maris in Oostkapelle. Het was de 

bedoeling dat het evenement aanstaande dinsdagmiddag 19 juli weer voor het 

eerst zou worden gehouden, maar deze middag is uit voorzorg afgelast vanwege 

de verwachte zeer hoge temperaturen. Volgens de planning gaat het daarom nu 

om deze dinsdagmiddagen: 26 juli en 2, 9 en 16 augustus.   

We zullen op het festijn in middeleeuwse kledij het zoutzieden demonstreren. 

Een ontzettend leuk, muzikaal en demonstratief evenement in de buitenlucht 

waar soms meer dan 1000 bezoekers op af komen….. en natuurlijk ook een 

gezellige dag voor AWN-leden die samen meedoen aan de demonstratie. Voor 

een natje en een droogje wordt gezorgd. We staan er per dinsdag telkens  met 

een kleine ploeg, maar extra deelnemers zijn zeker welkom. Meld u aan op 

secretariaat@awnzeeland.nl. 

5. Wie gaat er mee? Veldcartering in Sint Kruis in augustus 

 In de tweede helft van augustus gaan we met onze afdeling een veldkartering 
uitvoeren  op een akker aan de Molenweg in Sint Kruis. Op die akker ligt een 
vindplaats uit de midden-steentijd (mesolithicum). Het doel van de veldkartering 
is om vuurstenen voorwerpen te verzamelen die aan de oppervlakte liggen, deze 
in kaart te brengen en daarmee de vindplaats zo goed mogelijk te begrenzen. De 
boer verleent toestemming voor een groep van zo’n 15 personen.  
 
We kunnen de akker pas betreden als de tarwe van het land is; dat is rond half 
augustus, wanneer trouwens in het zuidelijk deel van het land de scholen weer 
beginnen. Half augustus laat  de boer definitief weten welke dagen we op zijn 
akker terecht kunnen. Opgeven kan bij Hans Jongepier van Erfgoed Zeeland. Zijn 
emailadres is j.jongepier@erfgoedzeeland.nl. 
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6. Congres Slot Haamstede 22 september 
 
Na coronatijden kan het toch eindelijk plaatsvinden: donderdag 22 september is 
er in de Hervormde kerk van Haamstede een congres rondom het nieuwe boek 
over Slot Haamstede, dat vorig jaar uitkwam onder de titel: Slot Haamstede 
tussen zand en zout. Geschiedenis, bouwgeschiedenis en archeologie van een 
kasteel op Schouwen. De organisatie van het congres nodigt iedereen van harte 
uit om dit congres bij te wonen.  
De titel van het congres is: Rondom Slot Haamstede. 2000 jaar geschiedenis en 
archeologie op de Kop van Schouwen, Zeeland. 
Alle informatie over het congres is te vinden op de website van het congres: 
https://rondomslothaamstede.nl/ 
Als je op de link hierboven klikt, kom je direct op de site. Via de site kun je ook 
direct een toegangsbewijs aanschaffen. De kosten bedragen € 17,50 inclusief 
koffie en thee, een heerlijke lunch en borrel na afloop. 
 

7. Erfgoed en Omgevingswet 
 

De landelijke AWN, de Nederlandse Archeologievereniging en Heemschut 
werken al langer samen rond het thema Erfgoed en de nieuwe Omgevingswet. 
Een simpele omschrijving: Deze nieuwe wet bundelt en actualiseert alle 
vergunningsregelingen die er nu zijn, en heeft Heemschut coördineert een 
cursus voor betrokken erfgoedorganisaties Er is een divers aanbod om 
vrijwilligersorganisaties beter toe te rusten bij erfgoedbehoud (waaronder 
archeologisch) onder de omgevingswet. 
Bijgaand ons aanbod voor leden en relaties zoals historische 
kringen, plaatselijke/regionale belangenbehartigers landschap en erfgoed) van 
jullie afdelingen . 
De aanmeldingen lopen via Heemschut. Aanmelden voor de digitale cursus kan 
bij Hans Buis van Heemschut door een mail te sturen naar buis@heemschut.nl. 
------- 

Dat was ‘m weer, tot de volgende nieuwsbrief voor september-oktober. 

Definitieve data van evenementen worden tussendoor en zo snel mogelijk 

doorgegeven! 

 

 

https://rondomslothaamstede.nl/

