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Opening eigen ruimte AWN 17 + open dag Depot 
Zaterdag 26 september 12-17 u 

  
 
Met groet 
Het bestuur. 
 

                         
 
 
Opening eigen ruimte AWN Afdeling 17 en open dag Depot, zaterdag 26 september, 
Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem, 12-17 u 
 
In Juni, Juli en Augustus is door een beperkt aantal leden hard gewerkt aan de nieuwe AWN afdeling 
17 ruimte in het Archeologische Depot in de Hazekamp 66 in Arnhem. 
Zuid. Deze inspanningen zijn gerechtvaardigd omdat we mogelijk tot en met 2017 in het Depot 
kunnen blijven.Een bijzonder woord van dank aan 
Theo Luising, die het bouwproces op gang en in 
gang heeft gehouden; zeker in de eerste moeilijke 
fase toen alles nog niet zo vaststond: wat mag wel en 
wat mag niet. Gelukkig bleek er op een gegeven 
moment duidelijkheid te ontstaan en konden we de 
ruimte zoals wij hem idealiter wilden hebben 
realiseren. Dit betekende wel muren afbreken en op 
andere plaatsen opbouwen, grote deuren 
verplaatsen, het plafond totaal opnieuw inbouwen, 
compleet met verlichting, muren verven en plinten 
aanbrengen en, last but not least, de elektra 
aanleggen. Dit laatste geschiedde onder de 
deskundige leiding van Jan Verhagen. Vanwege de verborgen leidingen was dit een hele puzzel. 
Geregeld werd dat alle AWN spullen opgeslagen in de kelder van het Stadhuis naar de Hazenkamp 
66 gebracht werden. In het bijzonder onze antieke Gispen apotheek vitrine van 6 bij 2,5 meter, die nu 
als een gigantische 3D legpuzzel op ervaringsdeskundigen ligt te wachten. Kortom we beschikken 
weer over een met de Nijhoffstraat te vergelijken ruimte. Nu de taak aan ons alle om de goede tijden 
van Vroeger te laten herleven. De eerste contacten met de Gemeentelijke archeologen zijn 
veelbelovend voor wat betreft "echt" opgraafwerk. De recente opgraving van de WOII Koch bunker bij 



het Gemeentemuseum is de eerste zwaluw in deze. Laten we hopen dat deze en andere activiteiten 
ook voor nieuw, en vooral jong, amateur archeologen bloed zal zorgen. 
 
Uiteraard laten we de ruimte officieel openen en in samenwerking met de gemeentelijke 
archeologische dienst houden we zaterdag 26 september van 12-17 u open dag. Het programma ziet 
er voorlopig als volgt uit: 
 

• 12.00 u Inloop met eenvoudige lunch 

• 14.00 u De wethouder voor bouwen, wonen en sport van Arnhem, Gerrie Elferink, die ook 
verantwoordelijk is voor cultuur en erfgoed zal de openingshandeling verrichten. 

• Tentoonstelling van diverse Arnhemse opgravingen 

• Lezing over recente opgravingen in Arnhem 

• Rondleidingen door het depot  

• Demonstraties tekenen en archeologisch lesmateriaal 

• Opgraven voor kinderen 

• 16.00 u Receptie 

• 17.00 u Einde 
 
Via een persbericht zullen ook geïnteresseerden uitgenodigd worden om te komen. Komt dus allen 
om de opening luister bij te zetten ! 
 
 
Korte samenvatting zomerveldwerk week 29 en 33 2015 
 
Hier volgt nadere informatie over de resultaten van het 
zomerveldwerk van AWN-17 in de weken 29 en 33. In week 29 
hebben we met succes geboord naar een noord-zuid geul bij de 
Boswaaijsestraat in Herwen. Zie het verkregen doorsnede-profiel op 
het plaatje. In de vulling van de restgeul troffen we gyttja (spreek uit: 
jutja) aan, zwarte organische resten: een mooie uitbreiding van 
onze veldervaring! Het kan zijn dat deze geul de Romeinse loop van 
de Rijn is, maar de geul kan ook jonger zijn. De C14-datering van 
een monster dat vorig jaar uit de gyttja is opgeboord, had als 
resultaat 5e of 6e eeuw AD. Dit hoeft nog niet uit te sluiten dat de 
rivier zelf hier in de Romeinse tijd heeft gestroomd. 
In week 33 is geboord naar het verloop van een andere, in april 
ontdekte, geul in de Geitenwaard bij de Herwense dijk. Deze geul                                                                                                                                

(Wil Kuijpers Fotografie Babberich) 

kan wat ouder zijn dan de hierboven 
genoemde geul, maar dat weten we 
nog niet. We hebben bij het boren 
verschillende profielen in beeld 
gebracht en ook monsters voor C14-
datering verzameld. Plaatselijk is tot 
6,5 meter diepte geboord met behulp 
van de gutsboor en was de bodem 
van de geul nog niet bereikt. Ook dit 
was weer een mooie uitbreiding van 
onze ervaring. De geul bleek een heel 
forse te zijn, met een breedte van 
meer dan 150 meter. Met het 
boorwerk hebben we de geul nu over 

een afstand van ca. 800 meter van zuidoost naar noordwest getraceerd. 
Komende weken worden de veldgegevens verder geïnterpreteerd. In week 38 is de laatste van de 
drie weken van het zomerveldwerk gepland. 



Kleine opgraving van de Kochbunkers bij Museum Arnhem (vh MMKA) en oproep tot 
oprichting WOII Werkgroep 
 

Tijdens de serieuze zomerstorm van 25 juli laatstleden 
zwoegden vijf AWN-ers onder de krakende en wild 
bewegende bomen om een zogenaamde Koch bunker 
(soort mitrailleursnest bunker) vrij te graven op het terrein 
van het Gemeentemuseum in Arnhem en toegankelijk te 
maken voor het  publiek. Met een metaaldetector werd 
alles zorgvuldig nagezocht op metaal; gevonden werd 
onder andere een Zeeuwse duit uit 1749. Meest bijzondere 
vondst een snoepzak met de uiterste houdbaarheidsdatum 
in 1983. Het bestuur van de AWN afdeling 17 beraadt zich 
over het oprichten van een werkgroep die zich vooral bezig 
zal gaan houden met de WO II archeologie in Arnhem en 

omstreken. In Nijmegen bestaat zo'n werkgroep al. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij de 
veldwerkcoordinator Rob Nijsse; nijsse@bart.nl. 
 
 
Zaterdag 17 oktober Maand van de Geschiedenis Droom en Daad, Dag van de Arnhemse 
Geschiedenis; Veerhuis Meinerswijk, De Praets 35 
 

Veerhuis Meinerswijk is het centrum van 
veel activiteiten tijdens de Dag van de 
Arnhemse Geschiedenis 2015. Het is de 
plek waar lezingen worden gegeven en het 
is het startpunt voor een aantal historische 
excursies door Meinerswijk en de 
Stadsblokken. 
Die dag zijn de volgende lezingen 
geprogrammeerd: 
 

Veerhuislezingen 
11.00-11.30 uur: Jan Verhagen: Het castellum van Arnhem-Meinerswijk en de nieuwe inzichten in de 
Gelderse limes. 
Nadat de Romeinen rond 40 na Chr. afzagen 
van de verovering van Germanië, hebben ze 
de Rijn tot rijksgrens gemaakt, de limes, met 
een reeks forten (castella).  
De overgeleverde informatie over de 
afstanden tussen Romeinse plaatsen in dit 
gebied is onlangs opnieuw geanalyseerd. Castra Herculis blijkt de naam van militair Romeins 
Nijmegen te zijn en niet de naam van Arnhem-Meinerswijk. Welke naam heeft het Arnhemse 
castellum dan gehad? De meest voor de hand liggende naam is Levefanum. In de lezing zal worden 
ingegaan op de argumenten voor deze identificatie. 
 

15.00-15.30 uur: Jan Verhagen: Romeinse ingrepen in de Rijndelta: 
watermanagement avant la lettre. 
In de Romeinse tijd gingen de belangrijkste transporten over het water, omdat met 
schepen gemakkelijk grote hoeveelheden konden worden vervoerd. Niet alleen de 
rivieren werden benut, maar er werden ook routes gecreëerd door het graven van 
kanalen. In onze streken zijn de waterwerken van Drusus, uitgevoerd vanaf 12 
voor Chr., heel bekend. Deze werken speelden een rol bij de toen nog beoogde 
onderwerping van Germanië. Jan Verhagen doet een promotieonderzoek naar de 
Romeinse waterwerken in de Rijn-Maas delta. Aan de hand van een inventarisatie 



van oude theorieën en door het uitvoeren van verschillende vormen van bodemonderzoek, ontstaan 
er nieuwe inzichten. Spreker zal een overzicht van de stand van zaken geven. 
 
Excursies 
- 12.00-13.00 uur  
- 14.00-15.00 uur: 
Castellum en Romeinse tuin 
Excursie per step naar het Castellum Meinerswijk en de Romeinse tuin in het volkstuin boomgaard- 
en wijkpark  “de Steenen Camer”, op kleine afstand van het Castellum.  
Met dit project wordt de Limes in Arnhem zichtbaar gemaakt.  
De excursie wordt begeleid door een gids van de AWN-17. 
 
OPROEP: Er is hulp nodig in dagdelen: 10.00 - 13.00 uur / 13.00 – 16.00 uur 
 
• PR-tafel in Rozet  [2 personen] 
• PR-tafel in Meinerswijk  [2 personen] 
• Mensen voor gastenontvangst [2 personen] 
• Ondersteuners voor de gids [2 personen] 
 Opgeven kan bij Anneke Ruterink a.ruterink@gmail.com. 
 
Voor het hele dagprogramma zie de website: https://sites.google.com/site/dageschiedenis/ 
 
 
Cursus in werkruimte Ede op Zaterdag 7 November 13.30-16 u 
Maurits Kazerne, Nieuwe Kazernelaan 2, 6711 JC Ede, de witte routebordjes ‘Werkgroep 
Archeologie Ede (AWN)’ volgen tot Arthur Koolkazerne (‘gebouw 11’). 
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. De cursus is bedoeld voor alle geïnteresseerden in Ede/ Wageningen e.o. 
 

 
Facebook 
 We gaan een nieuw tijdperk in! Facebook is een feit! welkom 
adres: Awn-archeo Gelderland. Voeg u bij de 79 vrienden: bent u er al een van ? Zo 
kunnen we nog sneller berichten over en weer sturen ! 
 

 
Basiscursus Archeologie. 
 
De afdelingen 16 en 17 van de AWN verzorgen eind 2015 een cursus voor de vrijwilligers/leden van 
de AWN die inhoudelijk meer willen weten van onze mooie "vak"; de (amateur) Archeologie. Het gaat 
om de volgende data en onderwerpen: 
 
Les 1. Het archeologische proces, van vinden tot deponeren. op di. 3 november 2015 van 20.00 tot 
22.00 in het Archeologisch Depot te Nijmegen. 
 
Les 2. Archeologisch Onderzoek, methoden en technieken. op di. 10 november 2015 van 20.00 tot 
22.00 in het Archeologisch Depot te Arnhem. 
 
Les 3. Meten en Tekenen, theorie. op di. 17 november 2015 van 20.00 tot 22.00 in het Archeologisch 
Depot te Arnhem. 
 
Les 4. Meten en Tekenen, praktijk! op zat. 28 november van 9.00 tot 13.00 op een lokatie in de 
omgeving Arnhem, bij slecht weer binnen, in het Archeologisch Depot te Arnhem. 
 



Les 5. Veldopname, praktijk!. op zat. 5 december van 9.00 tot 13.00 op een 
archeologisch interessant terrein rond Nijmegen gaan we op zoek naar 
archeologisch materiaal, bij zeer slecht weer wordt dit naar later verplaatst. 
 
Les 6. Determineren van vondsten. op zat. 19 december van 9.00 tot 13.00 
in het Archeologisch Depot in Nijmegen gaan de vondsten gedaan tijdens 
de veldopname van 5 december onder deskundige leiding (proberen te) 
determineren.  
 
Het cursusgeld bedraagt 30 euro, hiervoor krijg je koffie en cursusmateriaal 
waaronder het boek "Van bodemvondst tot database, handboek voor de 
amateur archeoloog" (uitgeverij Matrijs, 2009). Aanvullende informatie en 
opgeven tot 15 oktober 2015 bij de cursusleider Rob Nijsse, e-mail: 
nijsse@bart.nl. 

 
 
Jaaragenda  
 
 
Week 38: zomeropgraving 
 
Zaterdag 26 september 12-17 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 Arnhem-
Zuid samen met activiteit 
 
Zaterdag 7 November 13.30-16 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            


