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Opgraving Ede v.a. 19 oktober, Erfgoedbeurs 

Bredevoort 2 november, Cursus werkruimte Ede 7 
november 

  
 
Met groet 
Het bestuur. 
 

                         
 
 
 
 

Fotoimpressie opening eigen ruimte AWN Afdeling 17 en 
open dag Depot, zaterdag 26 september 
 
 
Onze eigen ruimte is zaterdag 26 september feestelijk 
geopend. Tot onze verrassing en blijdschap had de afdeling 
een paar mooie bossen bloemen ontvangen. Na de inloop met 
eenvoudige lunch werd door Johan van der Laak de 
openingshandeling verricht. Hij heeft een grote bijdrage 
geleverd aan het bouwen van de ruimte. Scherven brengen 
geluk was het motto. Hierna volgde een interessante lezing 

over de opgravingen – de eerste in hun 
soort op een dergelijk vervuild terrein -  op 
het Gasfabriekterrein in Arnhem door Jos 
van Dalfsen en een rondleiding door het 
depot door Jan Verhagen. We hebben 
afgesloten met een gezellige borrel. 
Helaas was de  opkomst ondanks 
aankondigingen in de pers gering. 

 
 



 
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: Hoewel er al hulp is, zoeken we nog extra hulp om de lasten verder te verdelen.  
 Opgeven kan bij Anneke Ruterink a.ruterink@gmail.com. 
 
Voor het hele dagprogramma zie de website: https://sites.google.com/site/dageschiedenis/ 
 
 



 
Opnieuw archeologische opgravingen in Ede-Zuid vanaf 19 oktober: helpers gezocht 
 
Op maandag 19 oktober a.s. start een archeologische opgraving in het plangebied Park Reehorst in 
Ede-Zuid. De opgraving is een vervolg van eer eerder archeologisch onderzoek op de plek van de 
nieuwbouw in het voormalige Sportpark Oranje. De verwachtingen voor de tweede fase zijn bijzonder 
hoog.  
 
De eerste fase van het onderzoek werd uitgevoerd in 2014. De resultaten van het onderzoek zijn 
ondertussen bekend. Waar nu de eerste kavels zijn bebouwd, werden de restanten van een grafveld 
en van drie boerderijen opgegraven. Tussen 350 en 200 voor Chr. blijken er mensen in het terrein 
begraven te zijn. Bijzonder is dat één graf, dat werd gerekend tot hetzelfde grafveld, veel ouder is 
(ca. 1500 voor Chr.). De opgegraven boerderijen waren in een heel ander tijdperk in gebruik; rond de 
9e en 10e eeuw. Mogelijk gaat het om de middeleeuwse voorgangers van de in de 20e eeuw 
gesloopte boerderijen De Oude Hof en Het Raetsgoed in de latere Edese buurt Maanen.  
 
Het archeologische werk wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door archeologen van het 
bedrijf RAAP uit Zutphen. Zij werken samen met archeologische vrijwilligers van de AWN. De tweede 
fase duurt ongeveer 4 weken en is zo ingepland dat het onderzoek geen vertraging kan opleveren 
voor de bouw. 

 
Bent u ook nieuwsgierig? Het is mogelijk om aan de 
opgraving mee te werken. U kunt dan zelf ontdekken 
welk materiaal er in de grond verborgen ligt en hoe u 
dat als archeoloog onderzoekt. U kunt zich tot en met 
16 oktober aanmelden met naam, adres en leeftijd 
aan Rob Nijsse nijsse@bart.nl.  
 
Op zaterdag 31 oktober organiseren RAAP, de 
vrijwilligers en de gemeente van 11.00 tot 15.00 uur 
een open middag. Dan kan iedereen de resultaten van 
de opgravingen komen bekijken.  
Voor de laatste nieuwtjes over de opgraving gaat u 
naar facebook-pagina Awn-archeo Gelderland. 

https://www.facebook.com/people/Awn-archeo-Gelderland/ 
 
 
Maandag 2 november Erfgoedbeurs  
13.15 tot 17.30 uur in de Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG in Bredevoort 
 
De gemeenten Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk 
stellen nieuw erfgoedbeleid op.  
Daarover willen wij graag in overleg met 
monumenteneigenaren, organisaties 
en bedrijven die zich bezighouden met het 
erfgoed in onze gemeenten. 
Ook de AWN Afd. 17 is daar vertegenwoordigd. Daarom nodigen wij u uit voor een Erfgoedbeurs op 
2 november 2015. De beurs vindt plaats van 13.15 tot 17.30 uur in de Koppelkerk, 
Koppelstraat 35, 7126 AG in Bredevoort. 
 
 
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, die de weken ervoor zijn opgegraven in Ede. De 
cursus is bedoeld voor alle geïnteresseerden in Ede/ Wageningen e.o. 
 
Afgevaardigdendag zaterdag 7 november 
 
Hoofdthema voor het ochtenddeel van de Afgevaardigdendag van zaterdag 7 november a.s. is de 
per 2016 intredende Erfgoedwet. Wat betekent deze wet voor de amateurarcheologie in Nederland. 

Er zal aandacht zijn voor de door de RCE uitgegeven brochure “De 
kracht van vrijwilligers”- Samenwerking van gemeenten en vrijwilligers 
in de archeologie. Deze brochure is gemaakt door Tonnie van de Rijdt, 
Channa Cohen Stuart en Isabel van Lent van de Projectgroep 
Archeologie voor Gemeenten. De brochure biedt goede handvatten 
voor de AWN om samen met gemeente actief archeologie te bedrijven. 
Het middagprogramma is geheel gewijd aan de activiteiten van 
afdelingen. AWN is wat de afdelingen doen en we willen deze middag 
successen uitwisselen. 

Hopelijk kunnen 7 november twee afgevaardigden van onze afdeling aanwezig zijn: zijn er leden die 
hier naar toe willen ? Het bestuur is druk met de cursus in Ede op dezelfde dag. De reiskosten op 
basis van OV worden vergoed. 
De Afgevaardigdendag vindt zoals gewoonlijk plaats bij de RCE - Amersfoort. De uitnodiging en de 
agenda worden binnenkort naar alle afdelingen verzonden. Aanmeldingen kunnen vanaf nu worden 
doorgegeven aan de secretaris van de AWN: secretaris@awn-archeologie.nl. Aub ook aan de 
secretaris van de afd. 17 doorgeven: Peter Weegels secretaris@archeologiemijnhobby.nl.  
 

 
Facebook 
 We gaan een nieuw tijdperk in! Facebook is een feit! welkom 
adres: Awn-archeo Gelderland. Voeg u bij de meer dan 100 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  
 
 
 
Zaterdag 17 oktober Maand van de Geschiedenis Droom en Daad, minisymposium in in Arnhem-
Zuid samen met activiteit 
 
Maandag 2 november Erfgoedbeurs 13.15 tot 17.30 uur in de Koppelkerk, 
Koppelstraat 35, 7126 AG in Bredevoort 
 
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’). 
 
Zaterdag 7 november AWN afgevaardigden dag Amersfoort 
 
November/December basiscursus Archeologie  
 
Zaterdag 21 November, ‘s Heerenberg: Jaarafsluiting met korte voordrachten 
 
December: Kerstborrel            


