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PRIKBORD

AANKONDIGING

Programma AWN 17 2e helft 2015
Met groet
Het bestuur.

In de tweede helft van 2015 hebben we weer een aantal leuke en interessante activiteiten in petto.
Beleef de bodem
Geen saaie presentatie maar 2 korte lezingen die je dichter bij de bodem brengen waar je als
Arnhemmer en Gelderlander op leeft, recreëert, van eet, uit drinkt en van geniet. Het leert je over de
archeologie in de stad en specifiek de plek waar Rozet is gebouwd. De aan ARTEZ afgestudeerde
sopraan Tineke Roseboom zingt enkele liederen die een relatie hebben met het thema.
Lezing 1: Aan de rand van de stad - Archeologisch
onderzoek Rozet / Martijn Defilet, Stadsarcheoloog
Gemeente Arnhem
Voorafgaand aan de bouw van een misschien wel
toekomstig monument (Rozet) is gedurende een periode
van vijf weken archeologisch onderzoek uitgevoerd. Ruim
2000 m2 is tot een diepte van 4 onder maaiveld
onderzocht op sporen uit het verre verleden. Hoe laat de
bewoninggeschiedenis zich op deze locatie, de overgang van stuwwal naar Rijndal, reconstrueren?
Kunnen we in termen van vroege stadsontwikkeling spreken van een centraal of meer perifeer
gelegen deel? En hoe passen de onderzoeksgegevens in de reconstructie van Arnhems vroege
vestingwerken? Op deze en gerelateerde vragen wordt tijdens de lezing ingegaan.
Lezing 2: Bodemprofielen van de wereld en ingezoomd naar Arnhem en Omgeving / Stephan Mantel,
ISRIC-Wageningen
De inhoud van deze lezing betreft de vorming van de bodem over de hele wereld en inzoomend op
de bodems in de omgeving van Arnhem/Wageningen. En natuurlijk ook iets over; hoe maak je een
bodemprofiel, van ingewikkeld tot "do try this at home!!!"
Verzorgd door: IVN Arnhem en Gemeente Arnhem
Datum: donderdag 11 juni 2015

Tijd: 20:00 tot 21:30
Locatie: de Bibliotheek Rozet - Auditorium
Plaatsen:meer dan 10 plaatsen beschikbaar
Prijs € 3.50
Ledenkorting € 1.00
Zomerveldwerk Afdeling 17
Zoals in de vorige nieuwsbrieven al is aangekondigd, zal AWN-17 ook in 2015 weer zomerveldwerk
organiseren. Als onderdeel hiervan zal het booronderzoek naar de limesweg bij Herwen (Carvium)
dat in 2013 en 2014 is uitgevoerd, een vervolg krijgen. Misschien wijken we één of enkele dagen uit
naar Arnhem-Meinerswijk, om ook daar te boren naar de Romeinse weg. Ook is het de bedoeling dat
vlakbij Herwen een proefsleuf wordt gegraven, dicht bij de plek waar een oude riviergeul en een
Romeinse scherf zijn aangeboord. Verder zal er ook worden geboord om relevante oude riviergeulen
nader in beeld te brengen.
De weken waarin het zomerveldwerk wordt uitgevoerd, zijn als volgt:
Week 29: 13 t/m 17 juli
Week 33: 10 t/m 14 augustus
Week 38: 14 t/m 19 september
Wat er precies in welke week wordt gedaan, is nog niet te zeggen, omdat dit afhangt van de stand
van het gewas (vooral gras) op de verschillende percelen. De leiding is in handen van Jan Verhagen,
Dénes Beyer en Rob Nijsse. Wie mee wil doen, kan zich aanmelden bij Jan Verhagen, 0316-344241
of jangmverhagen@planet.nl onder opgave van de dagen van deelname.
Behuizing Depot Arnhem: opening AWN ruimte Zaterdag
26 september 12-16 u
Zoals eerder aangekondigd, zal in het Depot in Arnhem een
ruimte voor de AWN gebouwd worden. Hiermee is een
bouwploeg al aan de gang. We willen dan een demonstratie
geven van de AWN activiteiten. Nadere informatie zal in de
nieuwsbrief van augustus/september volgen
Zaterdag 17 oktober!) Maand van de Geschiedenis Droom
en Daad, minisymposium in Rozet en de Praats ArnhemZuid. Samen met de historische vereniging Elden organiseert de AWN een activiteit. Hiervoor
zoeken we nog hulp. Aanmelden bij Anneke Ruterink a.ruterink@gmail.com.
Facebook
We gaan een nieuw tijdperk in! Facebook is een feit! welkom
adres: Awn-archeo Gelderland. In drie dagen al 27 vrienden: bent u er al een van ?
Zo kunnen we nog sneller berichten over en weer sturen !

Cursus in werkruimte Ede op Zaterdag 7 November 12-16 u
Op deze activiteit wordt een onderdeel van de basiscursus Archeologie gegeven over een
onderwerp, mogelijk determineren van scherven. Dit proberen we te combineren met een
veldonderzoek.
Basiscursus Archeologie.
Het voorlopige programma van de beginnerscursus Archeologie die AWN Afd. 17 samen met AWN
Afd. 16 organiseert, is bekend:

Di 3-11 introductie, algemeen.
Di 10-11 opgraven etc.
Di 17-11 theorie meten en tekenen.
Zat 21-11 praktijk meten en tekenen.
Zat 28-11 veldopname praktijk.
Zat 05-12 Determinatie vondsten veldopname.
Afwisselend in Nijmegen en Arnhem
De data kunnen nog wijzigen. In de volgende nieuwsbrief zullen de definitieve data en
aanmeldingsbrief verschijnen. Verder informatie bij: Rob Nijsse Nijsse@bart.nl.
Jaaragenda
Donderdag 11 juni, 20:00 tot 21:30 Beleef de bodem, Bibliotheek Rozet – Auditorium
Week 29, 33 en 38: zomeropgraving
Zaterdag 26 september 12-16 u Behuizing Depot Arnhem: opening AWN ruimte. Hazenkamp 66,
6836 BA Arnhem.
Zaterdag 17 oktober Maand van de Geschiedenis Droom en Daad, minisymposium in in ArnhemZuid samen met activiteit
Zaterdag 7 November 12-16 u; Cursus in werkruimte Ede; Maurits Kazerne, Nieuwe Kazernelaan 2,
6711 JC Ede, de witte routebordjes ‘Werkgroep Archeologie Ede (AWN)’ volgen tot Arthur
Koolkazerne (‘gebouw 11’).
November/December basiscursus Archeologie
Zaterdag 21 November, ‘s Heerenberg: Jaarafsluiting met korte voordrachten
December: Kerstborrel

