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    PRIKBORD     
     

   

Lezing do 21 April 20.00 u., Een Romeins Castellum in 
Driel? Door Joris Habraken; De Oldenburg aan het 

Hofplein 1, Driel 
  
 
Met groet 
Het bestuur. 
 

                         
 
 
NB: mocht men problemen hebben met vervoer naar de activiteiten van de afdeling, laat het 
dan tijdig weten aan de secretaris Peter Weegels secretaris@archeologiemijnhobby.nl en we 
zo goed als mogelijk vervoer/meerijden te regelen ! 
 
 
 
Een Romeins Castellum in Driel? 
Heeft er in Driel een Romeins Castellum gestaan? Deze vraag heeft 
menig archeoloog hoofdbrekens bezorgd. Regio-archeoloog Joris 
Habraken zal alle vóór- en tegenargumenten de revue laten passeren. 
Tevens zal op basis van aanvullend bronmateriaal een nieuwe stelling 
worden geponeerd. Hierna mag u zelf uitmaken wat of wie u gelooft. 
 
Op donderdagavond 21 april organiseert Historische Kring Driel 
gezamenlijk met AWN-17 een voordracht over de vraag of er in Driel ooit 
een Romeins Castellum heeft gestaan. De lezing zal worden verzorgd 
door Joris Habraken de regio-archeoloog van de gemeente Arnhem, 

Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, 
Rozendaal, Westervoort en Zevenaar.  
 
Voor zijn onderzoek heeft Joris Habraken eerder verschenen 
wetenschappelijke publicaties over het Romeins Castellum in Driel 
met elkaar vergeleken en reeds eerder opgegraven bodemvondsten 
uit Driel bestudeerd. Ook bracht hij een bezoek aan de locatie waar 
het Romeins Castellum eventueel zou hebben gestaan om zo ook het 
landschap te duiden. 



 
De voordracht begint om 20.00 uur en vindt plaats in De Oldenburg aan het Hofplein 1 (v.h. 
Aussumstraat 7) in Driel. Voor leden van Historische Kring Driel en AWN-17 is de toegang gratis, 
niet-leden betalen ter bestrijding van de kosten € 2,50. 
 
Archeohotspot Arnhem 
 
ArcheoHotspots wil  het maatschappelijk draagvlak voor archeologie in de Nederlandse samenleving 
verbreden en versterken op een eenvoudige en hedendaagse manier. ArcheoHotspots leggen  
verbindingen tussen archeologisch onderzoek, het uitwerkingsproces en de resultaten. Ze maken  
archeologie voor iedereen aanraakbaar en toegankelijk.  
 
ArcheoHotspots zijn verrassende ontmoetingsplaatsen waar vrijwilligers en professionals, liefhebbers 
en experts, jong en oud elkaar op de Hotspot zelf, online (bv skype en social media) en on site 
(letterlijk op de opgraving) kunnen treffen. 
Op de locatie zijn professionele archeologen en vrijwilligers werkzaam. 
Het publiek kan hen aan het werk zien en met hen in gesprek gaan. De 
ArcheoHotspots zijn tevens locaties waar verschillende 
vrijwilligersgroepen elkaar kunnen ontmoeten, van elkaars kennis en 
activiteiten kunnen profiteren en gezamenlijk nieuwe activiteiten kunnen 
starten. 
 
Vrijwilligers kunnen in een ArcheoHotspots verschillende functies 
vervullen, aanvullend op en in goede afstemming met de professionele 
archeologen.  
Te onderscheiden zijn de functies van:  
• Gastvrouw / gastheer 
• Assistentie bij vondstverweking en depotwerkzaamheden 
• (Assistentie bij) Educatieve activiteiten   
• Vraagbaak en het opnemen vondstmeldingen. 
Functies kunnen worden gecombineerd en de precieze invulling is steeds afhankelijk van  het op dat 
moment al dan niet aanwezig zijn van professionele archeologen en de vaardigheden  van de 
aanwezige vrijwilligers. 
Er gaat een ArcheoHotspot komen in Arnhem, namelijk in het Erfgoedcentrum in Rozet. Dit voorziet 
in een laagdrempelige manier waarop belangstellenden kennis kunnen maken met archeologie en er 
ook aan deelnemen. Op verschillende plaatsen in Nederland zijn al Archeohotspots actief en de 
eerste ervaringen zijn positief.  
De realisering in Arnhem komt dichterbij. Als AWN-17 maken we deel uit van een projectgroep, die in 
de loop van dit voorjaar een eerste versie van de archeohotspot als pilot wil realiseren. Het is de 
bedoeling dat de archeohotspot in belangrijke mate werkt met vrijwilligers. Wil je meedoen aan een 
archeohotspot ? Meld je dan aan bij Jan Verhagen jangmverhagen@planet.nl.  
 
 
Maandelijks werkzaterdagmiddagen  Ede/Wageningen; diverse dagen 13.30-16.30 u. NB 23 
maart doorgeschoven naar zaterdag 2 april ivm pasen 
 
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: 2-4 (ivm Pasen), 23-4 en 28-5 (de vierde 
zaterdag van de maand), van 13.30-16.30. De scherven 
zijn al gewassen.  
De koffie/thee/koek staan klaar ! 
 



 
 
Woensdag 30 maart LEZING OVER HET ONZE LIEVE VROUWEKLOOSTER VAN RENKUM 
(1405 – circa 1585) Jacques Tersteeg (door Stichting Heemkunde gemeente Renkum) 
Kapel Oranje Nassau’s Oord, Kortenburg 4, Wageningen, ingang revalidatie/somatiek 
Aanvang       : 20.00 uur, kapel open 19.30 uur 
 

De lezing behandelt de zoektocht naar de 
voorgeschiedenis en achtergronden van de Onser 
Liever Vrouwen Capelle te Redinchem, de mogelijke 
herkomst en wederwaardigheden van het Mariabeeld, 
de schenking van Karel VI en de stichting en verdere 
geschiedenis van het klooster.  
Hoewel het Renkumse Santa Mariaklooster slechts een 
180-tal (1405- ca. 1585) jaren bestond, vormen de uit 
het kloosterarchief bewaard gebleven gegevens de spil 
waaromheen een groot deel van de geschiedenis van 
het dorp Renkum tussen 970 en vandaag kan worden 
gedocumenteerd en  begrepen. Met behulp van deze 
gegevens wordt geprobeerd met name de 
middeleeuwse structuur van het dorp en de latere, 
hierop gefundeerde ontwikkeling in beeld te krijgen. 

Tijdens de lezing zal er ook aandacht besteedt worden aan de opgravingen te Wageningen, waar de 
Renkumse nonnen na de verwoesting van het klooster van ca. 1585 tot 1635 een huis bewoonden in 
de latere Eerste Kloostersteeg.  
Aanmelden: secretariaat Heemkunde tel. 026-3336669, e-mail: derodermouton@hetnet.nl. 
Donateurs van Redichem en Heemkunde hebben gratis toegang. Voor overige belangstellenden 
bedraagt de toegangsprijs € 5,00. 
 
 
 
Zaterdag 30 juli 12.00-16.00 u IJzertijdevenement IJzertijdboerderij Wekeromsezand Lunteren 
  
Bij de ijzertijdboerderij aan de Vijfsprongweg bij de ingang van het 
Wekeromse Zand. Geldersch Landschap & Kasteelen organiseert in 
samenwerking met de gemeente Ede, PRAE, AWN-17, Beleef 
Lunteren en Museum Lunteren een dag met diverse 
ijzertijdactiviteiten voor jong en oud. Meer informatie in volgende 
nieuwsbrieven. 
 
 

Facebook 
adres: Awn-archeo Gelderland. Voeg u bij de meer dan 216 vrienden: bent u er al een 
van ? Zo kunnen we nog sneller berichten over en weer sturen ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jaaragenda  
 
Donderdag 21 april, 20.00 u Een Romeins Castellum in Driel? Door Joris Habraken, De Oldenburg 
aan het Hofplein 1, Driel. 
 
Zaterdag  2  en 23 april en 28 mei; 13.30 u werkmiddagen Ede/Wageningen, Depot, Hazenkamp 
66, 6836 BA Arnhem 
 
Zondag 12 juni Romeinse Limes Zomer 12-17 u. Romeinse Tuin Elderveld, Hannestraatje 2a, 
Arnhem. 
 
Zaterdag 30 juli 12.00-16.00 u IJzertijdevenement IJzertijdboerderij Wekeromsezand Lunteren 
 
RESERVEER: Zaterdag 17 september excursie naar het 'huis van Hilde' in Castricum. 
 
Zaterdag 15 oktober Dag van de Arnhemse Geschiedenis 12-17 u 
 
 


