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Open dag opgraving Ede 7 november, t.o. Sportlaan 
62, Ede 

Jaarafsluiting 21 november van 13.30 – 17.00 u 
Esserenhuis, Cafe de Gracht, Marktstraat 1 

in 's-Heerenberg  
  
 
Met groet 
Het bestuur. 
 

                         
 
Foto-impressie en verslag  Maand van de Geschiedenis Droom en Daad, Dag van de 
Arnhemse Geschiedenis, zaterdag 17 oktober 
 

Op zaterdag 17 oktober kwam de Arnhemse 
geschiedenis tot leven tijdens de Dag van de 
Arnhemse Geschiedenis. Het landelijk thema 
van de Maand van de Geschiedenis, Tussen 
Droom en Daad, werd deze dag vertaald naar 
activiteiten in Rozet, Sint Petersgasthuis, het 
ASM terrein en ’t Veerhuis de Praets in 
Meinerswijk. Van 10.00 tot 16.00 uur kon je 
volop genieten van de Arnhemse 
geschiedenis. 

 
Het Veerhuis  De Praets in Meinerswijk was het centrum van lezingen, rondleidingen en excursies. 
Om 10.00 uur gingen de deuren van de Praets open en stonden de eerste bezoekers al voor de 
deur. 
De Gildegidsen konden meteen op pad. 
 
De eerste lezing in de ochtend, verzorgd door Jan Verhagen, [AWN-17 bestuurslid] had als 
onderwerp: 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 werd  ingegaan op de argumenten voor 
deze identificatie. 
 
Inmiddels waren de ‘wandelaars’  weer terug en 
sloten aan bij de lezing. 
Men luisterde aandachtig naar het boeiende verhaal en de visie hierop van Jan. 
 

Aan het begin van de middag gaf Geert Visser, 
[voorzitter van de Historische Kring Elden] de lezing:  
De geschiedenis van de Praets. De Praets heeft 
eeuwen lang deel uitgemaakt van de Heerlijkheid 
Meinerswijk. De Heerlijkheid heeft een aantal 
beroemde Heren gekend, zoals Maarten van 
Rossum, Barthold van Gendt, Graaf van Ranzow en 
Koning Willem II. Het Huis Meinerswijk, afgebroken 
in 1853, is lang de belangrijkste plek in het gebied 
geweest. Het buurtschap de Praets heeft een 
interessante ontwikkeling doorgemaakt. Via de 

schipbrug was de Praets eenvoudig vanuit de stad bereikbaar. De Paaschweide bij de Praets werd 
gebruikt als evenemententerrein voor de stad; zoals voor de kermis, het circus en Vitesse had daar 
het eerste voetbalveld.  
De Praets was tot de opheffing van de schipbrug in 1935 een belangrijk verkeersknooppunt. Het 
begon in 1609 met de trekvaart de Grift, een kanaal van Arnhem naar Nijmegen. Het jaagpad van het 
kanaal is de voorloper geweest van de  oude Rijksweg naar Nijmegen. Vanaf 1907 tot 1935 was de 
Praets de opstapplaats voor de Betuwse Stoomtram. Daarom is het niet verwonderlijk dat de horeca 
op de Praets tot 1935 enorm floreerde. 
 
De laatste lezing van de DAG, nogmaals door Jan Verhagen met als onderwerp:  
Romeinse ingrepen in de Rijndelta: watermanagement avant la lettre, leverde een levendige 
discussie op. 
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. 
 
De lezingen werden goed bezocht, er 
moesten zelfs stoelen bij geschoven worden. 

 



De 2 excursies naar het Castellum en Romeinse tuin [Steenen Camer] sloten prima aan op de 
lezingen van Jan. Zelfs na 16.00 uur wilde er nog een groepje mensen onder begeleiding van een 
vrijwilliger van de ‘Vrienden van Meinerswijk’ op pad naar het Castellum en Romeinse tuin. 
Bij het Castellum werden de deelnemers van de excursie, opgewacht door de ‘Romeinen’ en 
begeleidt naar de Romeinse tuin.  
 
Fred van der Stap [voorzitter van de Romeinse tuin] maakt met dit 
project de Limes in Arnhem zichtbaar. 
De Romeinse tuin in het volkstuin- , boomgaard- en wijkpark “de 
Steenen Camer”, ligt op kleine afstand van het Castellum.  
Aangekomen in de tuin vertelde Fred over het wonen, leven en eten 
van de Romeinen. In de tuin worden Romeinse gewassen geteeld en 
verkocht. In de schuur kregen wij soep [uit eigen tuin] en een lekker 
stuk brood aangeboden. 
 
De DAG van de Arnhemse Geschiedenis 2015 is een initiatief van het 
Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur. De organisatie 
ligt in handen van Prodesse Conamur, Historische Kring Elden,  
het Gilde Arnhem, Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie 
[AWN-17], Bibliotheek Arnhem, Erfgoedcentrum, Volksuniversiteit 
Arnhem, Kunstbedrijf Arnhem, Stichting Beheer Rozet. 
 
Wij als organisatie van de DAG, kijken terug op een zeer geslaagde 
dag!Een geslaagde dag met veel geïnteresseerden ! 
 
 
Archeologische opgravingen in Ede-Zuid: zaterdag 7 november open dag van 11-15 u; Het 
graafterrein is gelegen aan de Sportlaan in Ede op een oud voetbalterrein tegenover Sportlaan 62 
 
Aan de Sportlaan in Ede zijn maandag 19 oktober de 
archeologische opgravingen gestart. De opgravingen duren 
ongeveer vier weken en zijn een vervolg op een eerder 
archeologisch onderzoek in het voormalige sportpark Oranje in 
2014. Op de plek waar nu de eerste kavels zijn bebouwd, werden 
toen veel vondsten en sporen gevonden. 
 
De afgelopen weken zijn archeologen van bureau RAAP samen 
met vrijwilligers op zoek gegaan naar eeuwenoude sporen van 

bewoning. Inmiddels zijn delen van drie boerderijen uit de 
middeleeuwen opgegraven en vier boerderijen uit de ijzertijd. 
De vondst van zoveel middeleeuwse boerderijen is boven 
verwachting. Bijzonder zijn ook de vele opslaggebouwtjes die 
zijn blootgelegd. Deze werden gebruikt voor de opslag van 
gewassen, zoals graan en hooi. 
 
RESULTATEN BEKIJKEN Benieuwd naar de opgravingen? Op 
zaterdag 7 november houdt de gemeente tussen 11.00 en 
15.00 uur een open middag. Iedereen is dan van harte welkom 
om de opgravingen en resultaten te bekijken. 
 

Op de hoogte? Volg dan Awn-archeo Gelderland op Facebook  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009848043170&ref=ts&fref=ts  
 
 
 



 
Archeologische opgravingen in Hummelo en Loenen 
 

De archeologische werkgroep uit Zelhem onder bezielende leiding van 
Nico van Dalfsen was actief bij de opgraving Hummelo. Er zijn veel 
verstoorde graven gevonden die zoveel mogelijk gedocumenteerd 
moesten worden. Een achttal graven zijn schoongemaakt, 
beschreven, gefotografeerd, getekend en in zakken gedaan. Op de 
valreep is het meest gave skelet gevonden waarbij  alleen 1 stuk 
onderbeen en 1 hand mistte. Bijgaand een foto van dit skelet. Om dit 
plaatje te mogelijk de maken lig je met twee man een halve dag op je 
buik om dat vrij te leggen. Het klinkt vreemd, maar dan ben je nadien 
wel blij met afgeleverde product. 
 
 
 
 
 

Ook in Loenen is meegegraven. Op de 
open dag kwam een massa mensen af 
op deze unieke opgraving met zeer veel 
sporen van  schuren, huizen, waterput, 
kringgreppel en restanten van 
ijzerovens. 
De kranten en tv-ploeg waren aanwezig. Het bergen van een urn door de 
toekomstige bewoners van deze locatie kon vastgelegd worden. 
 
 
Jaarafsluiting Zaterdag 21 november; 13.30 – 17.00 u Esserenhuis, Cafe de Gracht, Marktstraat 1 
in ’s-Heerenberg 
 
 Alle leden, donateurs en sponsoren zijn van harte uitgenodigd 
om op zaterdag 21 november het jaar af te sluiten met een 
bijeenkomst van 13.30 – 17.00 u in het Esserenhuis, Cafe de 
Gracht, Marktstraat 1, in 's-Heerenberg. Vooral afgevaardigden 
van de diverse werkgroepen zijn van harte uitgenodigd om een 
korte voordracht te geven van hun werkzaamheden: 
 
Programma 
13.30 – 14.00 uur; inloop met koffie/ thee 
14.00 – 14.15 uur; welkom door de voorzitter, Rob Nijsse en 

historische vereniging Bergh Johan Lukkassen 
14.15 – 16.00 uur; presentaties, werkgroepen uit de regio 
vertellen over hun werkzaamheden max 15 min inclusief           
vragen en discussie  
16.00 – 17.00 uur; afsluiting met een drankje  
 
Willen werkgroepen die wat willen presenteren en deelnemers 
aan de jaarafsluiting  dit opgeven vóór 20 november bij 
Secretariaat: p/a P.L. Weegels, 
secretaris@archeologiemijnhobby.nl ? 
 

 
 
 



 
Werkavonden Ede: ivm vondsten elke donderdagavond 19.30 
Maurits Kazerne, Nieuwe Kazernelaan 2, 6711 JC Ede, de witte routebordjes ‘Werkgroep 
Archeologie Ede (AWN)’ volgen tot Arthur Koolkazerne (‘gebouw 11’). 
 
I.v.m. de uitwerking van de vondsten bij de opgraving in Ede, zullen er op 12, 19 en 26 november en 
3, 10 en 17 december werkavonden zijn in de werkruimte Ede (dus elke week, ipv om de week). Voor 
diegenen die nog niet op een werkavond zijn geweest: u bent van harte welkom. Uiteraard zijn de 
meegravers ook welkom. De koffie/thee/koek staan klaar ! 
 
Oprichting WOII Werkgroep 

Bij het vrijgraven van de Koch bunker (soort mitrailleursnest bunker) op het 
terrein van het Gemeentemuseum in Arnhem om het toegankelijk te 
maken voor het  publiek is besloten met de opgravers om een WOII 
werkgroep op te 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. In Januari zal de eerste bijeenkomst gepland  
worden. 

 
Facebook 
adres: Awn-archeo Gelderland. Voeg u bij de meer dan 124 vrienden: bent u er al een 
van ? Zo kunnen we nog sneller berichten over en weer sturen ! 

 
Werkdinsdagen werkruimte Arnhem: ivm afronden verbouwing start weer in januari 2016 
Naast de gestage opbouw van de Gispenkast door enthousiaste leden en het afbouwen van de 
werkruimte, zullen in januari de reguliere werkdinsdagen op het Depot in Arnhem weer starten. 
 
 
Jaaragenda  
 
Zaterdag 7 November 11-15 u; Open dag opgraving Sportpark Reehorst, Ede, t.o. Sportlaan 62, 
Ede 
 
Zaterdag 7 november AWN afgevaardigden dag Amersfoort 
 
November/December basiscursus Archeologie  
 
Zaterdag 21 November 13.30 – 17.00 u Esserenhuis, Cafe de Gracht, Marktstraat 1 
in 's-Heerenberg: Jaarafsluiting met korte voordrachten 
 
December: Kerstborrel      
 

 
 
 
 
 
       


