De archeologische wereld krijgt een eigen inloopspreekuur
Loop zomaar binnen bij een archeoloog en krijg uitleg over een op pijpenkop die je in je tuin hebt
gevonden. Of zie hoe aardewerk wordt gerestaureerd en help mee met het sorteren van
zeefmonsters. Dit kan allemaal op een ArcheoHotspot, een plek waar je binnen de reguliere
openingstijden zonder afspraak en gratis binnen kunt lopen en waar altijd 1 of meerdere
archeologen werkzaam zijn. Dit is iets wat op dit moment nergens in Nederland mogelijk is. Het is
een initiatief van het Allard Pierson Museum in samenwerking met de AWN- Vereniging van
Vrijwilligers in de Archeologie en Erfgoed Brabant en maakt archeologie voor iedereen tastbaar.
Het is laagdrempelig en het archeologisch materiaal mag ook daadwerkelijk worden aangeraakt.
De bedoeling is dat het project in heel Nederland wordt opgepakt zodat er uiteindelijk een
landelijk netwerk van ArcheoHotspots ontstaat. De eerste ArcheoHotspot wordt over een jaar
geopend.
De eerste drie ArcheoHotspots starten in het centrum van Amsterdam (Allard Pierson Museum), ’sHertogenbosch (het Groot Tuighuis) en Eindhoven (Archeologisch Centrum Eindhoven Helmond).
Vier grote landelijke cultuurfondsen (Mondriaan Fonds, Stichting Dioraphte, VSBfonds, Stichting
DOEN) ondersteunen dit initiatief met 250.000 euro.
Een Archeohotspot is meer dan een fysieke plek, het is mede een community en een database. De
ArcheoCommunity verbindt via social media verschillende archeologische ontmoetingsplaatsen met
elkaar. Zo kan men skypen met een archeoloog op een opgraving in Griekenland of in Eindhoven of
via de website op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom spectaculaire vondsten.
ArcheoScope is een door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ontwikkelde interactieve kaart en
database, waar men kan zien waar archeologische vondsten zijn gedaan of opgravingen hebben
plaatsgevonden en nu (gaan) plaatsvinden. De kaart is interactief omdat gebruikers reacties kunnen
posten en bepaalde projecten kunnen liken of kunnen voorzien van en verrijken met eigen posts
(foto’s video’s).

***

Noot voor de redactie:

Op donderdag 10 april om 12 uur vindt het kick-off event plaats. U bent daar voor van harte uitgenodigd.
Adres: Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 127
Aanmelden voor de kick-off en/of vragen: Amber van Schagen, a.e.vanschagen@uva.nl 020-5252555 / 0630058181

AWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie

In samenwerking met: Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Gemeente Amsterdam - Bureau Monumenten
en Archeologie, Stichting Archeologie en Publiek, Amsterdams Archeologisch Centrum, Diachron bv.

