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    PRIKBORD        

   

Goudsbergdag; IJzertijddag 
• Zaterdag 17 juni: Leven als in de IJzertijd; start 10.30 u; meerdere 

locaties bezoeken op de Goudsberg en in het centrum van Lunteren   
  
 
Met groet 
Het bestuur. 
 

                      
 
Goudsbergdag; 17 juni 2017 Lunteren; nog enkele vrijwilligers gezocht van de AWN ! 
 
In 2012 zijn gemeente Ede, stichting het Luntersche Buurtbosch en Geldersch Landschap & 
Kasteelen (GLK) samen het project ‘Goudsberg, Middelpunt van Nederland’ gestart met als doel de 
aantrekkelijkheid van het gebied tussen Lunteren en Wekerom te vergroten. Door het plaatsen van 
landschapsobjecten, herstel van zichtlijnen, het markeren van routes en bijzondere plekken zijn alle 
archeologische en cultuurhistorische overblijfselen zichtbaar en beleefbaar gemaakt. 
Feestelijke dag op 17 juni 
Op zaterdag 17 juni wordt dit project opgeleverd met een feestelijke dag voor jong en oud. Bij 
Museum Lunteren, de Eendjesvijver, Uitkijktoren de Koepel, het Middelpunt van Nederland en de 
IJzertijdboerderij worden allerlei leuke activiteiten georganiseerd. 
 

Museum Lunteren 
 In Museum Lunteren wordt op 17 juni van 10.30 - 11.30 uur gestart 
met een inleiding ‘schatten en scherven, archeologie voor kinderen’ 
onder leiding van archeoloog Charlotte Peen. Daarna is er voor 
kinderen de hele dag de mogelijkheid om als een echte archeoloog 
scherven op te graven en scherven van oud aardewerk te lijmen. 
Verder zijn er twee exposities te zien: een permanente expositie 
"Goudsberg, het middelpunt van Nederland" en een wisselexpositie 
over Jac Gazenbeek; over zijn leven, over de Jac 
Gazenbeekstichting en over natuurfotografie. Adres: Klomperweg 
5, 6741 BJ Lunteren en tussen fietsknooppunt 33 en 77. 

 
Eendjesvijver 
In het Luntersche  Buurtbosch ligt al jarenlang een vijver waar kinderen met hun ouders genieten van 
de eendjes, zwanen, kalkoenen en een konijn. Vlakbij de vijver staat een mooie statige boom, met 
een fraaie oude bank er om heen. Deze Amerikaanse eik is een geschenk van de Lunterse bevolking 



aan notaris Van den Ham. Deze bijzondere man schonk meer dan 100 jaar geleden het Buurtbosch 
aan de Lunterse gemeenschap. Op zaterdag 17 juni staan de Eendjesvijver en de Gedenkboom 
centraal voor de jeugd. Alle jonge kinderen zijn van harte uitgenodigd om daar mee te doen aan een 
heus, levend ganzenbord. Voor de oudere kinderen is er een spannende speurtocht uitgezet. Ouders 
zijn natuurlijk ook van harte welkom om hun kinderen aan te moedigen en (stiekem) hints te geven. 
Adres: Van den Hamlaan tegenover nummer 8 en tussen fietsknooppunt 77 en 78. 
 
Uitkijktoren de Koepel 
Een bezoek aan rijksmonument De Koepel is absoluut de moeite 
waard op deze feestelijke dag. Op het hoogste punt van de 
uitkijktoren bent u 55 meter boven NAP. Er staan grote verrekijkers 
klaar, waarmee bij helder weer zelfs de Dom van Utrecht te zien is. 
Maar De Koepel is meer dan alleen een uitkijktoren. Van april tot 
november vinden er concerten plaats en worden er foto-exposities  
gehouden. Op 17 juni worden twee nieuwe exposities geopend: een 
tentoonstelling over beroemde en bijzondere wetenschappers en 
kunstenaars die in het recente verleden inspiratie opdeden in het 
dorp Lunteren en een foto-expositie van Wesley Glassmacher uit 
Ede. Verder is er de hele dag (live) muziek en is er volop eten en 
drinken verkrijgbaar. Adres: een wandeling van 10 minuten over het 
halfverharde bospad vanaf de Boslaan brengt u naar deze mooie 
plek. Bij de koepel ligt fietsknooppunt 79. 
 
Middelpunt van Nederland 
Vanaf het Middelpunt van Nederland starten op 17 juni wandelingen o.l.v. een gids langs de 
‘schatten’ van de Goudsberg. De tocht gaat langs de nieuwe Hessenhut, de Notarisbank, het 
vernieuwde Middelpunt van Nederland en door middel van de nieuwe ‘Tijdlijntrap’ naar de bodem van 
de grote Zandgroeve. Een wandeling met veel hoogteverschillen en prachtige vergezichten en met 4 
kijkers langs de route. Met die kijkers kun je niet wegkijken, je kijkt terug. Afbeeldingen en teksten 
geven informatie over de plek waar je staat. Adres: Bovenop de Goudsberg schuin tegenover 
Restaurant De Goudsberg, Hessenweg 85, 6741 JP Lunteren en dichtbij fietsknooppunt 75. 
 
IJzertijdboerderij 
Op 17 juni kun je zelf ervaren hoe men in de ijzertijd leefde. Geldersch Landschap & Kasteelen, 
gemeente Ede, PRAE, AWN en Beleef Lunteren organiseren deze dag diverse ijzertijdactiviteiten 

voor jong en oud. Doorlopend worden 
demonstraties gegeven van 
ijzertijdambachten en je mag ook zelf 
meedoen! Een ijzertijdmuzikant maakt muziek 
en vertelt over de instrumenten en je kunt ze 
ook zelf maken. Een ijzertijddame is wol aan 
het spinnen en weven, zodat je de 
textieltechnieken uit die tijd kunt zien. Ook kun 
je kledingstukken passen. Er komt een 
ijzertijdsmid die workshops smeden  verzorgt. 
Hier mag je ook zelf ijzeren 
gebruiksvoorwerpen maken. AWN heeft een 
scherventafel waar je kunt puzzelen en 
andere spelletjes kunt doen.  Vanaf 10.30 

starten de rondleidingen door gidsen van Geldersch Landschap & Kasteelen in een korte route naar 
de Celtic Fields en Germaanse Put waarbij je zelf kruiden en planten kunt verzamelen en een lange 
route met toelichting over de omgeving en historie van het landschap. De ijzertijdboerin maakt hapjes 
en salades met de verzamelde planten en kruiden! Een archeoloog van de gemeente Ede geeft een 
korte workshop “opgraven en meten, archeologie voor iedereen.  Adres: de Vijfsprongweg in 
Wekerom/Lunteren. Tevens fietsknooppunt 76. Routebeschrijving: A30 afslag Lunteren, richting 



centrum via Postweg, Dorpsstraat richting Barneveld, bij de rotonde rechtsaf naar de 
Meulunterseweg. Op de Meulunterseweg is de tweede verharde weg de Vijfsprongweg, vanaf dat 
punt is het 1,7 km naar de parkeerplaats en de ijzertijdboerderij. 
 
Korting met Goudsbergmunt 
Op iedere locatie worden Goudsbergmunten uitgedeeld (1 p.p., op=op). Tegen inlevering krijg je een 
broodje zalm, kip of gezond voor €5 bij Restaurant De Lunterse Boer, een broodje worst voor €2 bij 
Restaurant De Goudsberg, gratis toegang tot speeltuin en kinderboerderij bij Pannenkoekenhuis 
Uilenbos, koffie, thee, frisdrank, bier voor €1 bij Partycentrum Floor, een gratis beklimming van 
Uitkijktoren de Koepel, biologische sapjes voor €1 en 10% korting op een broodje kaas/hamburger bij 
de ijzertijdboerderij. 
 
Bereikbaarheid 
Vanaf de 5 locaties en het NS station vertrekt elke 20 min. een klassieke autobus die langs de 
locaties heen en weer rijdt. De route langs de locaties kan ook prima gefietst worden. Een fiets huren 
kan bij Flier tweewielers, dorpsstraat 31, Lunteren (vlakbij het NS station). 
Informatie: Kijk op www.middelpuntvannederland.nl voor het volledige programma. 
 
Nog enkele AWN vrijwilligers gezocht voor de IJzertijddag 
We zoeken nog enkele vrijwilligers die bij het museum Lunteren (morgen) en de ijzertijdboerderij 
(middag). Graag contact opnemen met Jan Verhagen jangmverhagen@planet.nl.  
 
 
Terugblik lezing Stijn Heeren: Begraven Bataven. Geschiedenis en archeologie van de Betuwe 
van de 1e tot de 5e eeuw na Chr.; woensdag 10 mei 
 
In Verenigingsgebouw "De Schuur" heeft Stijn Heeren een 
interessante lezing gehouden voor een overvolle zaal met 
tegen de 100 geïnteresseerden. Een voorbeeld van een 
succesvolle samenwerking van  AWN afd. Zuid-Veluwe en 
Oost-Gelderland met twee andere organisaties, 
Tuindersvereniging Elderveld (van de Romeinse Tuin) en de 
Historische kring Elden.  
Generaties kinderen leerden op school dat de Batavieren 
oftewel de Bataven op houtvlotten de rivier de Rijn afzakten 
om zich te vestigen in de Lage Landen bij de zee. Zowel Julius Caesar als Tacitus maken melding 
van de stam der Bataven, die woonde op een “eiland” (Insula Batavorum) in de oostelijke Rijndelta. 
Dit stamgebied valt ongeveer samen met wat we nu de Betuwe noemen. De wijk Elderveld is 
gebouwd op Betuwse grond. Als herinnering aan de bewoners die hier 2000 jaar terug in deze streek 
woonden, heet de belangrijkste ontsluitingsweg dan ook de Batavierenweg. 
De Bataven pasten zich al snel bij de Romeinse cultuur en dan hebben we het over het begin van 
onze jaartelling. Na de 3e eeuw lijkt er weinig meer te worden vernomen van de Bataven. Met vrij 
grote zekerheid stammen de Betuwnaren niet af van dit roemruchte volk, dat overigens zelf ook al 
veel import kende uit het midden-stroomgebied van de Rijn …. 
Deze samenwerking smaakt naar meer en zaterdag 28 oktober is de volgende gezamenlijke 
activiteit: Dag van de Arnhemse Geschiedenis ! 
 
Romeinse middag zaterdag 24 juni  
12.00-16.00 u; Hannesstraatje 2a 6843 NV Arnhem 
 
Zaterdag 24 juni wordt er rond de Romeinse Tuin in park de Steenen Camer van 12.00 tot 16.00 uur 
een Romeinse middag georganiseerd. Komt je ook deze 2000 jaar oude geschiedenis beleven? 
Tijdens deze activiteit zijn er rondleidingen in de Romeinse tuin maar ook naar het weer 
gevisualiseerde Castellum in Meinerswijk. Er zijn diverse informatiekramen met heel veel info over de 
Bataven en de Romeinen die hier 2000 jaar geleden in deze streek woonden.  



Alle vrijwilligers flaneren in Bataafse en/of Romeinse kledij. Er is ook een klein Romeins kampement 
aanwezig, hier ziet u hoe de gewone Romeinse soldaten waren gehuisvest, in kleine eenvoudige 
tenten. Ook kunt u hier proeven van Romeinse kip-groentesoep met Romeins brood en van diverse 

Romeinse hapjes. Verder is er verkoop 
van Romeinse kruidenplantjes en 
oogstproducten uit de tuin zelf. 
De AWN afdeling 17 is aanwezig met een 
scherven/pittentafel, Romeinse spelletjes, 
kleurplaten voor kinderen en de 
mogelijkheid om je archeologische kennis 
te testen.  

En verder speciaal voor kinderen:  
Verkleden als Romein met een helm, schild en zwaard en dan samen op de foto (selfie) met echte 
Romeinse soldaten of met de striphelden Asterix en Obelix, 
 
Deze middag wordt georganiseerd door de Biologische Tuinbouwvereniging Elderveld en AWN (Ver. 
van vrijwilligers in de archeologie) en vangt aan om 12.00 uur (tot 16.00 uur).  
Plaats: In en rond de Romeinse tuin, Hannesstraatje 2a, 6843 NV Arnhem (bij de Drielsedijk).  
Toegang is geheel gratis. 
 
 
Steenen Camer Oogst Markt; Zondag 27 Augustus 
12:00 - 17:00; Hannesstraatje 2a 6843 NV Arnhem 
 
Groots opgezette activiteiten- en oogstmarkt, waarbij biologisch, natuur, cultuur, archeologie en 
milieu extra aandacht krijgen. Muziek, dans en lekkere hapjes komen samen in verschillende 
culturen. Diverse tuinen -ook de romeinse tuin- zijn vrij toegankelijk. Voor de kinderen organiseert 
Scouting Schutgraaf weer leuke evenementen.   
 
 
Zomerveldwerk 
 
Let op: dit jaar heeft Afdeling 17 GEEN zomeropgraving gepland, dus misschien is het voor hen die 
de handen in de grond willen steken een optie om met de graafkampen mee te doen die het AWN 
hoofdbestuur heeft aangekondigd. 4 opties voor graafkampen deze zomer (Duitsland 2x, Cuijk en Z-
Afrika): 
Graafweken in Duitsland (1) 
In de weken van 31 juli tot 25 augustus kunnen per week drie of vier AWN-ers deelnemen aan een 
opgraving in Noord Duitsland (ten zuiden van de stad Oldenburg, in Visbek). Meer informatie is te 
vinden op onze website, op de homepagina, rechts onder Alle evenementen  
Archeologisch avontuur in Zuid Afrika 
Van 10-26 augustus kun je mee doen met archeologisch onderzoek in het Kruger Park, Zuid-Afrika. 
Onder leiding van een team professionele archeologen ga je  onderzoek doen bij een opgraving uit 
de late ijzertijd. Daarnaast ook regelmatig op safari om de wilde dieren en prachtige natuur van 
dichtbij te bewonderen. 
Het landarrangement à € 1.795,00 omvat de transfers, overnachting in comfortabele chalets, vol 
pension en ook wijn is inbegrepen; vliegticket-indicatie € 750,00. Leden van AWN krijgen 10% korting 
op het landarrangement. Voor meer informatie: kijk op www.graveninkruger.nl  
Vragen? Mail: willem@graveninkruger.nl of tel: 06 - 2651 5651. Zie ook de informatie op onze 
website   
Twee weken veldwerkeducatie in Nederland 
Tot groot genoegen kan de AWN  dit jaar twee weken veldwerkeducatie (graafkampen) bieden, 
speciaal voor onze leden. Die gaan plaatsvinden in de  weken 35 (28-8 / 3-9) en 36 (4-9 / 10-9) in 
Cuijk. Per week kunnen ca. 25 mensen deelnemen. 
Graafweken in Duitsland (2) 



AWN Afd. 17 heeft al aan de eerste opgravingen op dit terrein 
deelgenomen: Het Varusschlacht Museum und Park in 
Kalkriese zoekt voor de opgraving van dit jaar, die op het 
museumterrein gaat plaatsvinden, ervaren vrijwilligers, die 
een week of langer willen komen helpen. De 
opgravingscampagne is een samenwerkingsproject van de 
romeinse archeologie afdeling van de Universiteit van 
München en het museum. Gegraven wordt van 4 september 
tot en met 6 oktober 2017. Informatie is op te vragen via het 
emailadres grabung@kalkriese-varusschlacht.de. Via dit 
adres is opgave voor deelname eveneens mogelijk.  
 
De praktische regelingen zijn nog in voorbereiding. Nadere informatie is binnenkort op onze website 
te vinden. Nadere informatie zal op de landelijke AWN website geplaatst worden: http://www.awn-
archeologie.nl/ 
 
 
Oproep opstart werkgroep Ede 30 augustus 
 
Met het eindigen van de werkruimte in Ede zijn ook de 
werkgroepaktiviteiten gestopt. Omdat Ede een erfgoedcentrum gaat 
krijgen in Cultura wordt dit ook het nieuwe honk van de werkgroep. 10 
personen uit Ede en omgeving hebben al interesse getoond om hieraan 
deel te nemen. Voor het zover is zal er eerst op 30 augustus een 
brainstorm plaatsvinden hoe de aktiviteiten vorm te gaan geven. Ben je 
geïnteresseerd om deel te nemen, meld je dan aan bij Gonnie van 
Dijken gonnievandijken@hotmail.com ! 
 
 

Zaterdag 9 september Open Monumentendag: thema: Boeren, burgers 
en buitenlui; nog vrijwillers gezocht ! 
 
Dit jaar zal de AWN een stand hebben in Zevenaar. Nadere informatie 
volgt. We zoeken nog extra vrijwillers: aub opgeven bij Jan Verhagen 
jangmverhagen@planet.nl. 
 

 
Woensdag 13 september lezing: Onze vroegste voorouders. Door 
Leendert Louwe Kooijmans 
Depot, Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem; aanvang 20.00 u 
 
 Op woensdagavond 13 september geeft Leendert Louwe Kooijmans een 
lezing over ‘Onze vroegste voorouders’. Recent heeft hij een boek 
gepubliceerd onder deze titel, het gaat in op de geschiedenis van 
Nederland in de Steentijd. Leendert Louwe Kooijmans behoeft geen 
introductie, hij was tot 2008 hoogleraar prehistorie aan de Universiteit 
van Leiden en staat bekend als een vooraanstaand prehistoricus. Hij kan 
boeiend vertellen. Er stond een prachtige recensie van het boek in het 
NRC Handelsblad, het wordt een ‘nieuw en magistraal prehistorieboek’ 
genoemd. We starten de avond om 20.00 uur in Arnhem, in ons 
onderkomen aan de Hazenbeek. Inlopen vanaf 19.30 uur. Introducées 
zijn welkom. 
 
 



Woensdag 11 oktober lezing: Kaarten over de ontwikkeling van Nederland vanaf 
1000 voor Chr. door Peter Vos 
Depot, Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem; aanvang 20.00 u 
 
Peter Vos geeft woensdagavond 11 oktober een lezing over kaarten die hij heeft 
getekend over de ontwikkeling van Nederland vanaf 1000 v. Chr tot heden. Peter 
is geoloog en zal meer ingaan op onze regio Oost-Gelderland en Zuid-Veluwe. 
We starten de avond om 20.00 uur in Arnhem, in ons onderkomen aan de 
Hazenbeek. Inlopen vanaf 19.30 uur. Introducées zijn welkom. 
 
 
Zaterdag 4 november: Excursie DOMunder 

 
Op zaterdag 4 november gaat onze najaarsexcursie naar 
DOMunder in Utrecht. Dit op veler verzoek. We worden door 
een archeologisch expert rondgeleid door de oudheden die 
zijn aangetroffen onder het Domplein in Utrecht. Dit moet je 
gezien hebben! Het DOMunder neemt je mee door de 
bewogen geschiedenis van 2000 jaar Domplein, Utrecht, 
Nederland en Europa. De resten zijn er te zien van het 
Romeinse castellum Traiectum. 
 

Op eigen gelegenheid kun je naar Utrecht reizen, we verzamelen bij de kiosk van het DOMunder en 
de rondleiding start om 12.30 uur. Noteer deze dag alvast in je agenda. We vragen een eigen 
bijdrage van EUR 12,50 p.p. Meer informatie over o.a. de treintijden en verzamelen op het stations 
(Arnhem en Ede/Wageningen) volgen in een komende nieuwsbrief. 
 
  
Met trots presenteren wij... Archeologie Leeft! 
 
De afgelopen maanden is er keihard gewerkt aan 
een nieuw online platform: Archeologie Leeft! 
http://www.archeologieleeft.nl/. Archeologie Leeft is 
een platform in ontwikkeling van en voor de 
archeologische wereld. Met out of the box ideeën 
wordt ernaar gestreefd om te inspireren over de 
grenzen van het eigen vakgebied te kijken en zo het 
publiek te bereiken op een frisse, nieuwe manier. 
Samen kunnen we een beweging in gang zetten 
naar een stevige maatschappelijke positie van 
archeologie. Want anders kijken inspireert.  
 
 
 
Vacatures: Bestuursleden gezocht 
 
Gelukkig hebben we drie leden bereid gevonden om tot het bestuur toe te treden in 2017! In het 
bestuur van AWN afdeling 17 is er helaas nog steeds een enkele vacature. Mocht je geïnteresseerd 
zijn om onze club bestuurlijk te ondersteunen, meld je dan aan bij een van de bestuursleden ! 
 
 

Facebook 
adres: Awn-archeo Afd. 17 Gelderland is in de lucht, meld je weer aan als vriend !  
 

 



 
Jaaragenda  
 
 
Zaterdag 17 juni: Leven als in de IJzertijd; start 10.30 u; meerdere locaties bezoeken op de 
Goudsberg en in het centrum van Lunteren 
 
Zaterdag 26 juni: Romeinse Middag; 12.00-16.00 u; Hannesstraatje 2a 6843 NV Arnhem 
 
Zondag 27 augustus: Steenen Camer Oogst Markt; 12:00 - 17:00; Hannesstraatje 2a 6843 NV 
Arnhem 
 
Woensdag 30 augustus: Brainstorm werkgroep Ede; nadere info volgt 
 
Zaterdag 9 september Open Monumentendag: thema: Boeren, burgers en buitenlui; Zevenaar, 
nadere info volgt 
 
Woensdag 13 september lezing: Onze vroegste voorouders. Door Leendert Louwe Kooijmans 
Depot, Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem; inloop 19.30 u, aanvang 20.00 u 
 
Woensdag 11 oktober lezing: Kaarten over de ontwikkeling van Nederland vanaf 1000 voor Chr. 
door Peter Vos; Depot, Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem; inloop vanaf 19.30 u, aanvang 20.00 u 
 
Zaterdag 28 oktober: Dag van de Arnhemse Geschiedenis ! 
 
Zaterdag 4 november: Excursie DOMunder; de rondleiding start om 12.30 uur. Reizen op eigen 
gelegenheid 
 
Zaterdag 9 december: Kerstbijeenkomst/jaarafsluiting 
 
 
 
 
 
 
 

 


