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AANKONDIGING 

   

Uitnodiging lezing: Opgravingen in Arnhem 
binnenstad en Groesbeek 

  
 20.00 u in Bezoekerscentrum, Zijpendaalseweg 24a, 6814 CL   Arnhem 

 
Met groet 
Het bestuur. 
 

                         
 
 
 
Lezingen Woensdag 27 mei: 20.00 u in Bezoekerscentrum, Zijpendaalseweg 24a, 6814 CL   
Arnhem. Mini symposium over  opgravingen Overstraat/Arnhem en Hüsenhof/Groesbeek 
 
Jeroen Loopik, ADC 
De Oeverstraat ontwikkeld 
 
 In opdracht van de gemeente Arnhem is tussen 6 en 22 juli 2010 en 8 augustus en 9 september 
2011 het veldwerk uitgevoerd van de opgraving ‘Arnhem Rozet’. Deze locatie bevindt zich binnen de 
historische binnenstad van Arnhem, op de overgang  van stuwwalafzettingen naar rivierafzettingen. 
Tijdens het onderzoek zijn 
bewoningssporen aangetroffen 
vanaf de 12e eeuw. Deze vroegste 
resten bestaan uit diverse kuilen, 
greppels en een waterkuil. In de 
14e eeuw wordt het gebied 
vervolgens stelselmatig 
opgehoogd. In en op deze 
ophogingpaketten zien we de 
eerste duidelijke sporen van 
bewoning terug, in de vorm van 
vakwerkhuizen.  Bebouwingsresten 
van baksteen volgen in de 15e 
eeuw. Deze resten behoorden tot een aantal panden, beer- en waterputten en mogelijk meerdere 
(brouwers)ovens. Deze stadswijk werd gedomineerd door de aanwezigheid van een versteende 
Jansbeek, waaraan de huizen zijn gebouwd.  



Momenteel is de uitwerking van het project in een vergevorderd stadium en is het rapport naar 
verwachting in de loop van 2015 klaar. 
 
Roderick Geerts, ADC 
Een grafveld en een Romeinse Einzelhof in de Hüsenhof te Groesbeek 
 
Enkele jaren geleden is een Groesbeek een grootschalige opgraving uitgevoerd. Deze opgraving 
heeft resten uit het verleden blootgelegd onder te verdelen in drie perioden. De oudste vondsten 
betreffen een structuur, waarschijnlijk een huisplattegrond, uit het Midden-Neolithicum met wat 
verspreid vondstmateriaal in de omgeving daarvan. In de Vroege IJzertijd ontstaat op de Hüsenhoff 
een grafveld. Dit grafveld lijkt te relateren te zijn aan waarnemingen en onderzoeken in de naaste 

omgeving. Hierdoor bestaat het sterke vermoeden dat in de 
omgeving zich een groot grafveld heeft bevonden. Ook zijn in 
enkele graven wapens aangetroffen. Het grafveld blijft in 
gebruik tot het einde van de Romeinse tijd. Laat in de 2e eeuw 
n. Chr. wordt net ten noorden van het grafveld een Romeinse 
Einzelhof gesticht. Bij deze Einzelhof is veel mooi 
vondstmateriaal aangetroffen, zoals een Minerva beeldje, 
gewichten, maalstenen en veel aarden vaatwerk. De Einzelhof 
wordt in de tweede helft van de 3e eeuw verlaten.  
 

 
 
Zomerveldwerk Afdeling 17 
Evenals voorgaande jaren zal AWN-17 weer zomerveldwerk organiseren. Zo zal het booronderzoek 
naar de limesweg bij Herwen (Carvium) dat in 2013 en 2014 is uitgevoerd, een vervolg krijgen. Het 
prik- en duikonderzoek in de Bijland naar de resten van het castellum zal voorlopig geen vervolg 
krijgen. Wel kan het zijn dat er bij Herwen een proefsleuf zal worden gegraven, dicht bij de plek waar 
een oude riviergeul en een Romeinse scherf zijn aangeboord. 
Voorlopig gaan de gedachten uit naar drie veldwerkweken, in juli, augustus en september. De exacte 
weken moeten nog worden bepaald. Heb je interesse om mee te doen en wil je dat we rekening 
houden met werk / vakanties geef je (on)mogelijkheden dan door aan Jan Verhagen. Eind mei willen 
we de weken van het veldwerk vastleggen. 
 
 
 
Oproep 1: AWN leden en donateurs die mee hebben opgegraven in Arnhem, Ede en 
omgeving. 
Nu we in de twee werkplaatsen er aan toekomen om opgravingen uit te werken, soms van 10 jaar en 
meer geleden, komen we er achter dat wel alles redelijk goed is gedocumenteerd, maar dat soms de 
achtergrond er bij ontbreekt. Daarom roepen we iedereen op die aan die opgravingen heeft 
meegewerkt om informatie te verstrekken: aub doorgeven aan het Secretariaat: p/a P.L. Weegels, 
van der Molenallee 131, 6865 CC Doorwerth; E-mail: secretaris@archeologiemijnhobby.nl 
 
Oproep 2: Archiefonderzoek 
Onze oud-secretaris Govert Boomsma, gepensioneerd archivaris, is bereid gevonden een groepje 
AWN-leden wegwijs te maken in de archiefwereld. In eerste instantie gebeurt dit voor het project 
Herwen-Bijland / Geitenwaard, maar ook bij andere AWN-projecten bestaat behoefte aan 
archiefonderzoek. Wie interesse heeft voor deelname, wordt verzocht contact op te nemen met Jan 
Verhagen: jangmverhagen@planet.nl of tel. 0316-344241. 
 
Oproep 3: Opgraving Bunkers WOII KMKA terrein 
Op zaterdag 30 mei is er hulp nodig bij de opgraving van de bunkers op het KMKA terrein. Vanwege 
de oorlogshandelingen ten tijde van de operatie Market Garden een belangrijke plek. Nadere 
informatie volgt (veldwerkcoördinator Rob Nijsse Nijsse@bart.nl). 



 
Oproep 4: AWN organiseert diverse opgravings kampen in het buitenland 
In de weken 33 tm 39 zijn er divere opgravingskampen in het buitenland (Kerkhove/België, 
Pulheim/Midden- en Visbeck/Noord Duitsland). Vondsten van mesolithicum tm middeleeuwen liggen 
in het verschiet. Opgeven kan bij: Henk Rebel, awnutrecht@yahoo.com    
Vermeld: naam, adres, m/v, geb. datum, AWN-afdeling, aantal jaren actief in de archeologie, 
opgraafervaring, wel/niet auto voor vervoer beschikbaar, welke opgraving uw interesse heeft en 
welke week, mate van aanspreekbaarheid in het Duits (voor de opgravingen in Duitsland). 
 
Woensdag 27 mei: Eerste Wereldoorlog door  Jos van Raan en Jorge Groen een tweede lezing 
verzorgen over Nederlanders die in de Grote Oorlog meevochten ; Bennekom  zaal de Brink aan 
de Krulweg; Toegang: gratis; aanvang: 20 uur 
Jos van Raan is bestuurslid van het Studiecentrum Eerste Wereldoorlog (SSEW) en heeft recent een 
boek geschreven over Ede in de jaren van de Grote Oorlog. Nadere info volgt op  
www.oudbennekom.nl/agenda 
 
 
Jaaragenda  
 
Woensdag 20 mei Stichting Heemkunde Renkum: Archeologie: Kasteel Grunsfoort, Oude Kerk 
Oosterbeek en baggeren vijvers Oosterbeek. Joris Habraken,  Zalencentrum Lebret, Lebretweg 51, 
Oosterbeek. Zaal open 19.30, start 20.00 u; toegang 5€, donateurs Heemkunde vrije toegang 
 
Woensdag 27 Mei 20.00 u: minisymposium; Jeroen Loopik De Oeverstraat te Arnhem ontwikkeld; 
Roderick Geerts, Een grafveld en een Romeinse Einzelhof in de Hüsenhof te Groesbeek.  
Bezoekerscentrum, Zijpendaalseweg 24a, 6814 CL   Arnhem 
 
Woensdag 27 mei: Eerste Wereldoorlog door  Jos van Raan en Jorge Groen een tweede lezing 
verzorgen over Nederlanders die in de Grote Oorlog meevochten ; Bennekom  zaal de Brink aan 
de Krulweg; Toegang: gratis; aanvang: 20 uur 
 
Juli/Augustus: zomeropgraving 
 
September/December basiscursus Archeologie (nog te bepalen) 
 
Zaterdag 17 oktober (NB gewijzigde datum !) Maand van de Geschiedenis Droom en Daad, 
minisymposium in in Arnhem-Zuid samen met activiteit 
 
Zaterdag 21 November, ‘s Heerenberg: Jaarafsluiting met korte voordrachten 
 
December: Kerstborrel               


