
 
 
 

 
AWN- VERENIGING VAN VRIJWILLIGERS IN DE ARCHEOLOGIE 
Afdeling 17. Zuid- Veluwe en Oost- Gelderland 
Secretariaat, Van der Molenallee 131,  6865 CC Doorwerth 
���� secretaris@archeologiemijnhobby.nl 
www.archeologiemijnhobby.nl               werkplaats Depot, Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem  
NL25 INGB 0001 7609 93, t.n.v. AWN-17 vereniging van vrijwilligers in de Archeologie 

 

 
Editie Januari 2016 

 
    PRIKBORD     
     

HERINNERING 

   

Het bestuur wenst u een gelukkig en gezond 2016 !! 
Lezing 20 Januari Lourens van der Feijst en Carel 

Ferdinand Versluis Opgraving het Looveld te Huissen, 
ism Afd. 16 en Hist. Kring Huissen 
  
 
Met groet 
Het bestuur. 
 

                         
 
Lezing 20 januari, Opgraving en film het Looveld te Huissen door Lourens van der Feijst en 
Carel Ferdinand Versluis  
20.00 u, Onder de Toren, Sint Maartenstraat 34, 6661 DA Elst  
 
In samenwerking met Afdeling 16 en Historische Kring Huissen 
organiseren we een lezing en film over deze interessante opgraving.  
 
Al eerder heeft Lourens van der Feijst (ADC) de AWN een inkijkje 
gegeven op de vindplaats Huissen-Loovelden. Daar zijn niet alleen 
resten van een nederzetting maar vooral bijzondere graven 
aangetroffen in het riooltracé van de nieuwe woonwijk. Deze resten 
waren van dusdanige aard dat door verschillende AWN-afdelingen, 
samen met het landelijk bestuur, actie is ondernomen om de site te 
redden voor de bouw uit. Velen hebben nadien meegeholpen bij de 
opgraving van het grafveld en de resultaten daarvan zullen woensdag 
20 januari worden vertoond; niet alleen in een lezing van Lourens van 
der Feijst, maar ook door het vertonen van een speciaal gemaakte film 
door Carel Ferdinand Versluis. Komt allen!  
 
 
Lezing: Lourens van der Feijst (ADC-archeoprojecten) 
 
Het leek een eenvoudige exercitie in Huissen-Loovelden: bescherming van de Romeinse 
vindplaatsen door het opbrengen van grond en alleen de diep te verstoren delen (riooltracé) 



archeologisch onderzoeken. Immers, een kijkje door een sleutelgat zou weinig inzicht kunnen 
verlenen in de aard, datering en functie van de vindplaatsen en eerder meer vragen dan antwoorden 
opleveren, zo was de verwachting. Niets is minder waar gebleken.  
Afgelopen jaren is door verschillende partijen archeologisch onderzoek uitgevoerd en heeft de 
bodem meer prijs gegeven dan verwacht. De spectaculaire vondst van een kamergraf noopte zelfs 
tot het integraal opgraven van het grafveld binnen het plangebied van de nieuwe wijk. 
Binnen het grafveld vallen - net als in de nederzettingen – meerdere opvallende en bijzondere zaken 
te signaleren. In deze lezing, speciaal verzorgd voor de vrijwilligers die hebben meegeholpen bij het 
onderzoek, zal op een aantal van deze zaken dieper worden ingegaan. 
 
 
Film opgraving Looveld Huissen. Carel Ferdinand Versluis (Afd. 15) 
 
Deze 50 minuten durende film, laat een nagenoeg volledig beeldverslag zien van alle facetten die er 
zich bij deze opgraving voor hebben gedaan. Er is getracht dit op een zo goed mogelijke volgorde te 
monteren. Van het begin tot het eind laten de beelden zien hoe het vlak word aangelegd, de sporen 
worden blootgelegd en vervolgens vakkundig worden aangekrast en ingemeten. Daarna zijn coupes 
over de sporen gezet en kon het bergen van de vondsten worden uitgevoerd. 
Ook de verwerking van de data waaronder het reinigen van de vondsten en het zeven van 
vondstmateriaal komen in de film aan bod. Verder geven metaalspecialisten uitleg bij de behandeling 
en conservering van de metaalvondsten. Tot slot volgt nog een beeldend overzicht van de vondsten, 
die in schappen zijn opgeslagen voor verdere uitwerking. 
De door Carel Ferdinand Versluis ingesproken teksten geven enige uitleg, en verder zijn de beelden 
ondersteund door sfeermuziek. De filmmaker hoopt een ieder met dit inmiddels bewegend 
archiefstukje te kunnen plezieren!! 
 
 
Lezing Het ‘leesbaar maken’ van het landschap Lunteren in de prehistorie, door Charlotte 
Peen; Dinsdag, 23 februari 2016, 20.00 u  in het Westhoffhuis, Dorpsstraat 28, Lunteren  
De entreeprijs, inclusief koffie/thee, bedraagt € 6,00. 
Deze lezing is het initiatief van de Culturele Kring, de Vrienden van het Luntersche Buurtbosch, de 
Vereniging Oud Lunteren en het Westhoffhuis. 
 
De omgeving van Lunteren ligt bezaaid met archeologische schatten. Dat heeft grotendeels te maken 
met de landschappelijke omgeving die al vroeg gunstige condities bood voor menselijke bewoning. 
Veel archeologische resten liggen nog altijd verborgen in de (onder)grond. Toch wordt er in Lunteren 
de laatste jaren flink geïnvesteerd in het ‘leesbaar maken’ van het prehistorisch landschap. Zo is 
enkele jaren geleden aan de Vijfsprongweg op initiatief van het 
Geldersch Landschap & Kasteelen (de reconstructie van) een boerderij 
uit de IJzertijd gebouwd, terwijl momenteel ook de Germaanse Put 
wordt aangepakt. Waar baseren we deze reconstructies op? En wat 
zegt archeologisch onderzoek?  
Op deze en andere vragen zal Charlotte Peen in haar lezing verder 
ingaan. Aan de hand van diverse vondsten geeft zij aan hoe Lunteren 
er in de prehistorie uitzag. In dat kader komt ook recent archeologisch 
onderzoek naar het gebruik van de Celtic Fields op de Goudsberg aan 
bod. Verder zullen de resultaten van de opgravingen aan de Poelakker 
in Lunteren de revue passeren. Tot slot komt de vormgeving van het 
westelijk deel van het Veluwemassief, zoals die ontstond na de laatste ijstijden, aan de orde. 
 
 
 
 
 
 



Maandelijks werkzaterdagmiddagen  Ede/Wageningen; diverse dagen 13.30-16.30 u. 
 
I.v.m. de uitwerking van de vondsten bij de opgraving in 
Ede en het verlaten van onze stek in Ede, gaan we 
voorlopig op zaterdagmiddagen projecten uitwerken op het 
Depot in Arnhem, Hazenkamp 66. De volgende dagen zijn 
gepland: 23-1, 27-2 (start 12 u ivm diplomauitreikingen!), 
26-3, 23-4 en 28-5 (de vierde zaterdag van de maand), 
van 13.30-16.30. De scherven zijn al gewassen.  
Mogelijk dat ook de archeologische werkgroep Wageningen 
aanschuift om hun projecten uit te werken. De 
koffie/thee/koek staan klaar ! 
 
 
 

Facebook 
adres: Awn-archeo Gelderland. Voeg u bij de meer dan 142 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 12 januari 2016 
 
Naast de gestage opbouw van de Gispenkast door enthousiaste leden en het afbouwen van de 
werkruimte, zullen vanaf 12 januari de reguliere werkdinsdagen op het Depot in Arnhem weer 
starten. 
 
 
Uitreiking diploma’s Basis cursus Archeologie op 27 februari  
 
De afdelingen 16 en 17 van de AWN hebben eind 2015 een cursus verzorgd voor de 
vrijwilligers/leden van de AWN die inhoudelijk meer willen weten van onze mooie "vak"; de (amateur) 
Archeologie. Op 27 februari om 12 u vindt er een feestelijke uitreiking van de diploma’s plaats in de 
werkplaats Depot, Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem. 
 
Oproep ! 
We hebben nog steeds twee vacatures in het bestuur. We zoeken daarom nog leden, die het bestuur 
willen versterken ! 
 
 
Jaaragenda  
 
Dinsdag 12 januari: 10.00 u start werkdinsdagen werkplaats Depot, Hazenkamp 66, 6836 BA 
Arnhem 
 
Woensdag 20 januari, 20.00 u. Lezing Opgraving en film het Looveld te Huissen door Lourens van 
der Feijst en Carel Ferdinand Versluis, Onder de Toren, Sint Maartenstraat 34, 6661 DA Elst 
 
Zaterdag 23 januari; 13.30 u werkmiddag Ede/Wageningen, Depot, Hazenkamp 66, 6836 BA 
Arnhem 
 
Dinsdag, 23 februari 2016, 20.00 u  Lezing Het ‘leesbaar maken’ van het landschap Lunteren in de 
prehistorie, door Charlotte Peen; in het Westhoffhuis, Dorpsstraat 28 Lunteren; De entreeprijs, 
inclusief koffie/thee, bedraagt € 6,00. 
 



Zaterdag 27 februari; 12.00 u inhuldiging cursisten Basiscursus Archeologie en werkmiddag 
Ede/Wageningen, Depot, Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem 
 
Woensdag 9 maart, 20.00 u Jaarvergadering en lezing (nog te bepalen). Depot, Hazenkamp 66, 
6836 BA Arnhem 
 
Zaterdag 26 maart, 23 april en 28 mei; 13.30 u werkmiddagen Ede/Wageningen, Depot, 
Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem 
 
 
 
 


