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    PRIKBORD     
     

   

Zomeropgraving Park Reehorst II 11-22 juli;  
open dag op zaterdag 16 juli 

en fijne zomervakantie ! 
  
 
Met groet 
Het bestuur. 
 

                         
 
 
Opnieuw archeologische opgravingen Sportlaan Ede 
  
Op maandag 27 juni starten er weer archeologische 
opgravingen aan de Sportlaan in Ede. De 
opgravingen duren ongeveer 4 weken en zijn een 
vervolg op eerder archeologisch onderzoek in het 
voormalige sportpark Oranje in 2014 en 2015. 
Waarschijnlijk wordt dit de laatste opgraving op het 
terrein.  
Resultaten tot nu toe  
Op het terrein blijken in de IJzertijd (ca. 200 voor 
Chr.) en in de Middeleeuwen (ca. 1000 na Chr.) 
allerlei boerderijen te hebben gestaan. Tot nu toe zijn de restanten van 14 boerderijen en vele 
tientallen bijgebouwen en waterputten gevonden, maar ook andere sporen die bij een boerenerf 
horen, zoals karrensporen en palissades. Bij het nederzettingsterrein lag een crematiegrafveld uit de 
IJzertijd.  
Uit een heel andere periode komt de vondst van een loopgraaf en een geschutsopstelling aan de 
kant van de Diedenweg. Deze zijn in de Tweede Wereldoorlog door Duitsers in het gebied 
aangelegd. De gegevens van de eerdere opgravingen worden nog door de archeologen van bureau 
RAAP en de vrijwilligers uitgewerkt.   
 
Nieuwsgierig 
Benieuwd naar de opgravingen? Op zaterdag 16 juli organiseren we tussen 11.00 en 15.00 uur een 
open middag. Iedereen is dan van harte welkom om de opgravingen en resultaten te bekijken. Wilt u 
tussentijds op de hoogte blijven? Volg dan Awn-archeo Gelderland op Facebook. 
 



Zomerveldwerk 2016 
 
Als AWN-afdeling hebben we ook in 2016 weer zomerveldwerk georganiseerd! In week 28 en 29 
(van 11 t/m 22 juli) organiseren we een opgraving in het gebied Park Reehorst in Ede (bij Sportlaan / 
Diedenweg / Oude Kerkweg), waar we afgelopen najaar ook al een opgraving hadden. We doen dit 
in nauwe samenwerking met de gemeente Ede en RAAP, die daar vanaf eind juni met een grote 
opgraving bezig is. Als AWN krijgen we een eigen opgravingsput, die we zo zelfstandig mogelijk 
onderzoeken en waarvan de vondsten in de maanden erna zullen worden gedetermineerd en 
verwerkt. Op zaterdag 16 juli zullen we samen met gemeente en 
RAAP ook een open dag houden, waarop het publiek kennis kan 
nemen van de opgravingen en eventueel mee kan doen. 
We werken in principe van 10.00 - 16.30 uur. Heb je zin om deel te 
nemen aan deze opgraving? Meld je dan aan bij Jan Verhagen: 
jangmverhagen@planet.nl, onder opgave van de dagen waarop je 
mee wilt doen. Je krijgt dan kort voor de opgraving nog nadere 
informatie over de activiteiten. 
 
In augustus zullen we op enkele verspreide dagen een vervolg geven aan het onderzoek van de 
afgelopen paar jaar in Herwen - de Bijland. We zullen ons dit keer richten op het stort van de 
zandwinning in de jaren '30 t/m '50, waartussen nog scherven, bouwfragmenten enz. van het 
castellum Carvium zitten, die nuttige archeologische informatie bevatten. Nadere informatie over dit 
zomerproject volgt nog. 
 
 
In de zomervakantie: leven als in de ijzertijd  
Datum: zaterdag 30 juli. Tijd: 12.00 - 16.00 uur. Deelname: gratis. Locatie: de IJzertijdboerderij aan 
de Vijfsprongweg in Wekerom/Lunteren. Tevens fietsknooppunt 76. 
  
 
WEKEROM/LUNTEREN – Benieuwd hoe men vroeger in de ijzertijd leefde? Kom het op zaterdag 30 
juli ervaren bij de ijzertijdboerderij aan de Vijfsprongweg bij de ingang van het Wekeromse Zand. 
Geldersch Landschap & Kasteelen organiseert dan in samenwerking met de gemeente Ede, PRAE, 
AWN, Beleef Lunteren en Museum Lunteren een dag met diverse ijzertijdactiviteiten voor jong en 
oud. ’s Ochtends kunnen de kinderen terecht in Museum Lunteren, vanaf twaalf uur is er van alles te 
beleven in de ijzertijdboerderij. 
Museum Lunteren verzorgt het ochtendprogramma. Amateurarcheoloog Tony van der Werf zal iets 
vertellen over de ijzertijd, over de boerderij (replica) uit die periode en over de raatakkers, de 

zogeheten Celtic Fields. Dat doet hij van 10.30 tot 11.15 
uur in de grote expositieruimte van het museum aan de 
Dorpsstraat 55, waar in de zomermaanden een 
tentoonstelling over grafheuvels wordt gehouden. Tony van 
der Werf kent het buitengebied van Lunteren als zijn 
broekzak. Hij kwam er als kind bijna dagelijks en kan daar 
spannend over verhalen. Opgeven voor deelname? Stuur 
een mailtje naar:museum@oudlunteren.nl 
Doorlopend worden ’s middags demonstraties van 
ijzertijdambachten gegeven, waarbij de bezoekers actief 
worden betrokken. Een ijzertijdmuzikant maakt muziek met 
en voor het publiek. Daarbij worden ook samen fluitjes en 

andere eenvoudige instrumentjes gemaakt. Een ijzertijddame demonstreert textiele technieken uit de 
ijzertijd, zoals wol spinnen en weven. Het publiek mag de technieken zelf uitproberen. Bovendien 
heeft zij extra kleding mee om te laten zien. Kinderen kunnen deze passen. 
Een ijzertijdboerin maakt heerlijke hapjes uit de ijzertijd die de bezoekers mogen proeven. Een 
boswachter van Geldersch Landschap & Kasteelen leidt bezoekers op vaste tijden rond over het 
terrein van de ijzertijdboerderij en vertelt over de bouw van de boerderij en over de Celtic Fields. Ook 



is een boswachter aanwezig die op vaste tijden sagen en legenden over de Veluwe vertelt. De 
vereniging voor vrijwilligers in de archeologie (AWN) zal ook aanwezig zijn met onder andere een 
scherventafel, schatgraven en een educatief programma. 
 
Routebeschrijving: vanaf de N304 van Ede naar Wekerom of vice versa. Neem de Wekeromseweg 
die aan de kant van Wekerom de Edeseweg wordt genoemd. Vóór cq na het dorp Wekerom links cq 
rechtsaf de Vijfsprongweg in. De parkeerplaats is na 2,5 km links. 
Vanuit de A30/ centrum Lunteren via de Dorpsstraat en Meulunterseweg. Na de spoorwegovergang 
de derde weg rechts (Vijfsprongweg), volg het bordje ‘Celtic Fields’. Na 2 km, voorbij de Vijfsprong, is 
de parkeerplaats aan uw rechterhand.  
 
Informatie: www.glk.nl/evenementen of PRAE, Dorothee Olthof, tel. 06-30404439. 
 
 
Werkgroep Archeologie Wageningen .  WAW  door Hans Dobbe 
 
In april 2015 is de WAW weer opgericht onder voorzitterschap van ondergetekende die dat jaar 
toetrad tot het bestuur van de Historische Vereniging Oud Wageningen. De Archeologische 
Werkgroep was al jarenlang ter ziele en  de uitdaging werd nu opgepakt  om met nieuw elan een 
nieuwe werkgroep van de grond te tillen. Na een wervend artikel in het tijdschrift van de Historische 
Vereniging Oud Wageningen kwamen er reacties van belangstellenden en aanmeldingen om actief 
mee te doen. 
In een opslag die leeg moest worden opgeleverd stonden 64 dozen oud vondstmateriaal uit de 80er 
en 90er jaren van de vorige eeuw.  Samen met de regio-archeoloog Peter Schut werd dit beoordeeld 
en gereduceerd tot 18 dozen en verplaatst naar een andere opslag. 
Vanaf december 2015 worden iedere  dinsdagochtend deze oude vondsten gedetermineerd in de 
AWN werkplaats in Arnhem. 
Drie leden legden met succes de basiscursus archeologie van de AWN afd 17 af en ontvingen hun 
getuigschrift in jan 2016. In 2015 zijn ook de gestelde doelen van de WAW vastgesteld.  In november 
hielp een lid bij de opgraving voor de nieuwbouw aan de zuidkant van het stadhuis. 
 Inmiddels is de WAW na enkele keren publiciteit in plaatselijke kranten uitgegroeid naar 18 leden. 
En werd er in het voorjaar van 2016 een actieplan 
gemaakt en werden ook de omschreven taken 
verdeeld naar belangstelling en kundigheid. Er werd 
afgesproken dat centraal gearchiveerd zal gaan 
worden: boeken, tekeningen en  rapporten; waar 
mogelijk het liefst digitaal. We hebben als WAW 
afgesproken dat we de ogen en oren zijn van de 
regioarcheoloog , die slechts een dag p/week in 
Wageningen is.  Zoals het nu is hebben we een 
enthousiaste groep vrijwilligers die zich graag actief wil 
inspannen voor zover men tijd heeft of kan maken. De 
WAW vergadert op dit moment 4 keer per jaar en we 
doen dat in museum De Casteelse Poort in 
Wageningen. 
 
Omdat er in 2016 weinig of geen opgravingsprojecten op stapel staan, zijn we in maart ingegaan op 
een vraag om met meerdere WAWers te helpen bij het schoonmaken  van twee neolithische 
grafheuvels binnen Wageningen. Op 12 maart werkten 7 WAWers  samen met vrijwilligers van de 
Stichting  Landschapsbeheer Zuidwest Veluwe samen om jonge boompjes en bramen weg te halen 
zodat de zichtbaarheid weer optimaal werd.  Ondertussen vertelde Cis van Vuure het een en ander 
over grafheuvels en de begrafeniscultuur. 
 
 



Werkroep WOII doet spectaculaire vondst bij restauratie Kochbunker (De Gelderlander; 21-5-
2016) 
 
Bij het ontgraven van een van de twee Duitse Kochbunkers in de tuin van Museum Arnhem hebben 
archeologen en vrijwilligers van de werkgroep WOII totaal onverwacht een stengun gevonden. Het 
gaat om een Engels machinepistool uit het einde van de Tweede Wereldoorlog in zeer goede 
conditie. De achterkant bestaat uit een open stuk metaal. Zo werden de productiekosten laag 

gehouden. Alleen het magazijn ontbreekt.  
"De vraag is natuurlijk hoe dat Engelse geweer in een 
Duitse bunker terecht gekomen is", stelt onderzoeksleider 
Leo van Midden. Hij was degene die op de bodem van de 
bunker op het ijzer van het geweer stuitte. "Ik vermoed dat 
een Nederlands jongetje na de oorlog in de bunker met het 
pistool heeft gespeeld en het hier heeft achtergelaten." Een 
aantal jaren na de oorlog zijn de eenpersoons bunkertjes 
op de stuwwal en de bijbehorende loopgraven vol aarde 
gestort. De stengun gaat voorlopig naar de opslagplaats 
van het Archeologische Werkgenootschap Nederland. De 
linker bunker in de tuin van Museum Arnhem is 21-5 
ontgraven. De toegang via een klein stukje loopgraaf is 

versterkt met oud hout voor een authentieke beleving van de bunker. Naar verwachting stelt het 
Museum Arnhem de bunkers binnenkort open voor publiek. 
 
 
ArcheoHotspot in het erfgoedcentrum van Rozet 
 
Op dit moment is een werkgroep druk bezig om in oktober een archeo-hotspot 
[frontoffice] te openen in het Erfgoedcentrum in de Rozet. 
Er komt een Locatie-coördinator, die de archeo-hotspot gaat coördineren samen 
met vrijwilligers. 
Lijkt het je leuk om mee te werken aan de archeohotspot, bv 1 dagdeel in de 
week, of meerdere dagdelen? wil je meer info ? Neem dan contact op met 
Anneke Ruterink, E: a.ruterink@gmail.com of 06 5154 1084. 
 
 
Werkdinsdagen  Depot Arnhem start weer vanaf dinsdag 6 september 
 
Het is gebruikelijk dat er in de zomer in juli en augustus geen dinsdagactiviteiten in de AWN-
werkruimte zijn. Dat er in juli en augustus geen dinsdagactiviteiten zijn, is geen wet van Meden en 
Perzen. In principe beginnen we op dinsdag 6 september weer, maar als er voldoende animo is, 
kunnen we ook in de weken daarvoor al beginnen. 
 
 
Excursie Huis van Hilde datum nog te bepalen  
 [archeologisch museum van Noord Holland] 
 

Het Huis van Hilde, een spannende ontdekkingstocht door de 
archeologie van Noord-Holland. 
Wij reizen per trein, de trein stopt bijna [2 min. lopen] voor de 
deur van het Museum! Aan deze excursie zijn geen extra 
kosten verbonden Iedereen betaalt zijn eigen treinkaartje, 
lunch en de entree voor het museum  á € 5.-, voor 65-plus € 
4,- p.p.  
Het is mogelijk om [gezamenlijk, op eigen kosten] te lunchen 
in het museum. 



Ook is het mogelijk, bij een aantal van 10 of meer deelnemers, te reizen met 'groepskorting'. 
De AWN biedt de rondleiding, met gids, door het museum en depot aan! U mag introducees 
meenemen. Zie de website: http://huisvanhilde.nl/ 
Aanmelden VOOR 1 september bij:  
Anneke Ruterink, E: a.ruterink@gmail.com [onder vermelding ‘Huis van Hilde’, met naam en 
voorletters en geboorte datum [dit laatste i.v.m. het treinticket] Of  gewoon bellen: T: 06 5154 1084 
 
 
Tentoonstelling ‘In dienst in Ede’ en Historisch Café Ede 
 
Met een bijzonder historisch café in het Akoesticum wordt de tentoonstelling 'In dienst in Ede' 
geopend. Dit is een van de resultaten van een groot erfgoedproject over de geschiedenis van de 
kazernes in Ede. De tentoonstelling in 100 voorwerpen wordt toegelicht in een catalogus die 
verschijnt in de bekende reeks Historische Cahiers Ede. De catalogus is vanaf 6 juli verkrijgbaar bij 
de tentoonstelling en het Gemeentearchief voor vijf euro. 
    
Historisch Café 
Het historisch café vindt plaats in het auditorium van het Akoesticum  D42, Nieuwe Kazernelaan 2, 
6711 JC Ede op woensdag 6 juli 2016 vanaf 19.00 uur en wordt gehouden in de vorm “Garnizoen 
Ede draait door”. Er is een gespreksleider, een tafeldame en interessante interviews met 
betrokkenen. En natuurlijk is er (militaire) muziek. Als slot van dit café wordt de tentoonstelling 
geopend door Gelders gedeputeerde Josan Meijers en wethouder Johan Weijland. 
    
Aanmelden 
Wilt u gebruik maken van deze uitnodiging om aanwezig zijn bij het historisch café en de opening van 
de tentoonstelling? Meldt u zich dan aan door een mail te sturen naar gemeentearchief@ede.nl of te 
bellen met 0318-680359. Na aanmelding krijgt u het programma toegestuurd. Let op: er is een 
beperkt aantal plaatsen beschikbaar!   
 
 
Basiscursus Archeologie 
 
Het voorlopige programma van de beginnerscursus Archeologie die AWN Afd. 17 samen met AWN 
Afd. 16 organiseert, is nog niet bekend In de volgende nieuwsbrief zullen heet programma en de 
definitieve data en aanmeldingsbrief verschijnen. Verder informatie bij: Rob Nijsse Nijsse@bart.nl. 
 
 
Dag van de Arnhemse Geschiedenis op zaterdag 15 oktober 
 
Arnhemse Geschiedenis, een geschiedenis van duizenden jaren voor jong en oud. Op zaterdag 15 
oktober komt die geschiedenis weer tot leven tijdens de Dag van de Arnhemse Geschiedenis 2016. 
Het landelijke thema “grenzen” zal vertaald worden naar 
tientallen activititeiten die betrekking hebben op de 
daadwerkelijke of gedroomde geschiedenis van Arnhem 
en omstreken. Het hele programma is te zijner tijd vinden 
op www.dagvandearnhemsegeschiedenis.nl. 
AWN Afd. 17 heeft in samenwerking met andere groepen 
een interessant programma samengesteld met 
activiteiten voor jong en oud (lezingen, spelletjes, 
determineren, eten van vroeger, Archeologie&Kitsch, etc.) op diverse locaties in Arnhem Zuid 
(Castellum/Meinerswijk en Veerhuis in Elden) en in Rozet. Per huifkar kan iedereen van de ene naar 
de andere locatie reizen.  
 
 
 



Vacatures 1: vrijwillige fotograaf en tekenaar voor Depot Arnhem 
Archeologiedepot Gemeente Arnhem, Hazenkamp 66, Arnhem Is opzoek naar 
 
- Een vrijwilliger die archeologisch objecten kan fotograferen en de foto's bewerken. 
Een selectie van de vondsten uit Arnhem wordt gefotografeerd in onze fotostudio en daarna bewerkt 
met het programma photoshop, ten behoeve van publicatie. 
Ervaring met fotograferen en met het werken met photoshop of het vermogen dit snel te leren is 
noodzakelijk. 
 
- Een vrijwilliger voor het tekenen van archeologische objecten. 
Een selectie van de vondsten uit Arnhem wordt getekend, gescand en opgeslagen ten behoeve van 
publicatie. Secuur en geduldig kunnen werken is noodzakelijk, ervaring met technisch tekenen is een 
pré. 
 
Bij het archeologiedepot van de gemeente Arnhem werken een kleine 10 vrijwilligers in een informele 
werkkring.  
Inzet: minimaal 1 dagdeel  per week. Tijdens kantooruren.  
Meer informatie bij: Fresia Janse, manager Archeologiedepot. Telefoon 06-46737358. 
 
 
Vacatures 2: Bestuursleden 
 
In het bestuur van AWN afdeling 17 zijn er nog steeds enkele vacatures. Mocht je geïnteresseerd zijn 
om onze club bestuurlijk te ondersteunen, meld je dan aan bij een van de bestuursleden ! 
 
 
Vacatures 3 Gezocht: Enthousiaste PR medewerker om de PR stand te beheren. 
 
De Werkgroep PR & Communicatie heeft het beheer van de landelijke PR stand van de AWN 
hoofdorganisatie. Met deze stand presenteert de AWN zich tussen de 5 en 10 weekenden (meestal 
de zaterdag) per jaar op een landelijk evenement. Doel van de stand is de zichtbaarheid van de AWN 
te vergroten, uit te leggen waar we voor staan en leden te werven.  
Vanwege veranderende privéomstandigheden van een van de leden, is de Werkgroep PR & 
Communicatie op zoek naar PR medewerker die het beheer van de landelijke PR stand kan 
verzorgen. We zijn op zoek naar iemand die een enthousiast verhaal over de AWN kan vertellen en 
die de capaciteit heeft om leden te werven. Daarnaast is van belang dat de stand beheerder veelal 
zelf, aangevuld met andere vrijwilligers, de stand kan bemensen. Per jaar wordt door de beheerder, 
in overleg met de voorzitter van WG, een activiteitenplan opgesteld. De beheerder heeft vervolgens 
de coördinatie van dit plan en is belast met de uitvoering. 
De WG PR&C is een enthousiaste club vrijwilligers die de PR van de AWN proberen vorm te geven. 
Ook beheert de WG de landelijke website en facebook pagina’s. De WG bestaat uit 5 mensen.  
Reiskosten worden vergoed. 
 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de voorzitter van WG PR&C via 
prcommunicatie@awn-archeologie.nl. 
 
 

Facebook 
adres: Awn-archeo Gelderland. Voeg u bij de meer dan 214 vrienden: bent u er al een 
van ? Zo kunnen we nog sneller berichten over en weer sturen ! 

 
 
Oproep: sponsoring 
Weet je iemand of een bedrijf die onze afdeling wil sponsoren? Neem dan contact op met Rob Nijsse 
Nijsse@bart.nl.. 



 
 
Jaaragenda  
 
 
Woensdag 6 juli Historisch Café Ede 19.00 u en Tentoonstelling “In dienst in Ede”. D42, 
Nieuwe Kazernelaan 2, 6711 JC Ede 
 
11 tm 22 juli Opgraving Park Reehorst Sportlaan Ede III; 10.00 - 16.30 uur; Meld je dan aan bij 
Jan Verhagen: jangmverhagen@planet.nl 
Zaterdag 16 juli Open dag Opgraving Park Reehorst Sportlaan Ede III 11.00-16.00 u  
 
Zaterdag 30 juli 12.00-16.00 u IJzertijdevenement IJzertijdboerderij Wekeromsezand Lunteren 
 
Woensdag 14 september rondleiding Depot  en lezingen aan KBO-PCOB (Ben Clabbers) 
 
Excursie naar het 'huis van Hilde' in Castricum, datum nog te bepalen. 
 
Vrijdag 1 juli tot zondag 2 oktober 2016; Expositie ‘Sporen in het landschap, Het geheim van 
de grafheuvels’ in Museum Oud-Lunteren; http://www.oudlunteren.nl/ontdek-het-
museum/Exposities/Sporen_in_het_landschap ; Dorpsstraat 55, 6741 AB Lunteren 
 
 Zaterdag 15 oktober Dag van de Arnhemse Geschiedenis 12-17 u 
 
 


