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Aan de burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn, 

De Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal (HKHN) en Afdeling Twente van de 
Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN) richten zich gezamenlijk in deze brief 
tot u. De HKHN is als plaatselijke organisatie genoegzaam bij u bekend. De AWN is een 
landelijke vereniging van vrijwilligers in de archeologie die al ruim 60 jaar bestaat. Er zijn 20 
regionale afdelingen en werkgroepen waaronder de Afdeling Twente. Alle leden hebben een 
passie voor archeologie en leveren als vrijwilliger een belangrijke bijdrage aan 
archeologisch onderzoek en archeologische monumentenzorg. 

Alle vroegere bewoners van ons land hebben in de loop der tijden hun sporen nagelaten in 
de vorm van archeologische resten in de bodem, het zogenaamde bodemarchief. De 
aanwezigheid van een beekdal met een stuwwalcomplex binnen de gemeentegrenzen is een 
uniek gegeven. Het vormde een ideaal gebied waar mensen zich konden vestigen op droge 
grond en dicht bij water. Recente vondsten van onder andere vuurstenen werktuigen, kleine 
jagerkarnpementjes en zelfs een complete nederzetting uit de prehistorie hebben dit 
aangetoond. Archeologische resten in de bodem maken deel uit van ons cultureel erfgoed en 
verdienen daarom een goede bescherming. De Wet op de archeologische monumentenzorg 
heeft deze taak aan de gemeente opgelegd, zoals u ongetwijfeld bekend is. 

Voorgaande houdt in dat bij elke dreigende verstoring van de bodem van enige importantie 
archeologisch onderzoek dient te worden gedaan ter voorkoming van het vernietigen van het 
bodemarchief. Het opstellen van enige vorm van een cultuurhistorische waardenkaart met 
expliciete aandacht voor archeologie valt vanuit dat oogpunt sterk aan te bevelen. Door het 
opstellen van zo'n waardenkaart en daarbij de nodige beleidsinspanningen te doen kan 
breed draagvlak onder de bevolking worden gecreëerd, wat zich later uitbetaalt in minder 
bezwaar en beroep en minder kritische vragen uit pers, gemeenteraad en andere overheden, 
zoals de provincie. Tevens kan dit voorkomen dat onnodig duur professioneel archeologisch 
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onderzoek moet worden verricht op plaatsen waarvooreen lage archeologische verwachting 
geldt. Daar kan namelijk veelal volstaan worden met een onderzoek door ervaren 
vrijwilligers in de archeologie, zoals leden van de AWN in combinatie met die van de HKHN, 
zoals overigens al gedaan is bij.o.a. Visschebelt en Kruidenwijk-Zuid. 

Een archeologische waardenkaart kan daarnaast een belangrijk hulpmiddel zijn in het kader 
van toerisme en recreatie. De moderne recreant is niet alleen geïnteresseerd in de natuur 
van het gebied dat hij bezoekt, maar wil ook weten waar en hoe onze voorouders leefden. 
Op wandel- en fietskaarten kan vermeld worden wat er vroeger geweest is en op borden 
langs de route kan dit worden getoond. Voor educatieve doeleinden is dit ook goed 
bruikbaar. Geschiedenislessen over de eigen leefomgeving hebben op kinderen een grotere 
impact dan de algemene geschiedenis van Nederland. 

De HKHN en de AWN verzoeken u hierbij vriendelijk over te gaan tot het laten maken van 
een archeologische waardenkaart. Wíj realiseren ons dat een deel van het werk gedaan zal 
moeten worden door een externe instantie, maar het is ook goed mogelijk een aantal van 
deze werkzaamheden door vrijwilligers te laten uitvoeren. Daarvoor bieden wij u onze 
medewerking aan, tevens om zitting te nemen in een gemeentelijke adviesgroep. 

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw aandacht. 

voorzitter Historische Kring 
Hellendoorn-Nijverdal 

P.Janse 
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K. de Rooij 

voorzitter AWN afdeli Twente 
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