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    PRIKBORD        

   

Interessante lezingen ! 
• Woensdag 6 september, Archeologische opgravingen in Park 

Reehorst tussen 2014 en 2017 20.00 u Zalencentrum ENKA, 
Doctor Hartogsweg 58, Ede   

• Woensdag 13 september, Onze vroegste voorouders. Door 
Leendert Louwe Kooijmans; 20.00 u Depot, Hazenkamp 66, 6836 BA 
Arnhem 

  
 
Met groet 
Het bestuur. 
 

 

Vanaf 4 september: Op maandag 4 september start Archol met een grote opgraving in Harskamp 
Smachtenburg. Deze opgraving zal naar verwachting acht weken duren. Tijdens de voorgaande twee 
opgravingen is een compleet erf uit de late middeleeuwen opgegraven. De verwachting is dat nu 
vooral sporen en vondsten zullen worden aangetroffen uit de tweede helft van de late middeleeuwen 
en het begin van de nieuwe tijd, globaal de periode van de 13e tot en met de 16e eeuw. Bijzonder 
aangezien er tot nu toe vrij weinig onderzoek heeft plaatsgevonden in Harskamp en bovendien de 
verwachte periode vrij zeldzaam is. Archol geeft aan per dag plaats te kunnen bieden aan ongeveer 
2 of 3 vrijwillige archeologen. De opgraving vindt plaats onder auspiciën van de gemeente 
(archeoloog Charlotte Peen). Informatie bij Rob Nijsse Nijsse@bart.nl. 
 
Woensdag 6 september lezing, Archeologische opgravingen in Park Reehorst tussen 2014 en 
2017. Door Eric Norde, projectleider van RAAP.20.00 uur in Zalencentrum ENKA, Doctor 
Hartogsweg 58, Ede 
 
De Vereniging Oud Ede organiseert  i.s.m. de AWN en de gemeente Ede 
een lezing met de uitkomsten van de opgravingen op Sportpark Oranje. 
In verband met nieuwbouwplannen op het voormalige Sportpark Oranje in 
Ede is uitgebreid onderzoek gedaan naar sporen van bewoning uit vroeger 
tijden. Projectleider Eric Norde van het archeologisch bureau RAAP heeft 
met de regionale vereniging van vrijwilligers in de archeologie (AWN) dit 
voorjaar de laatste opgravingen verricht.   
 Tijdens de lezing wordt de uitkomst gepresenteerd met het complete beeld van de rijke geschiedenis 
van dit deel van Ede-Zuid. Tijdens de opgravingen werden de resten van 18  boerderijen uit de 



IJzertijd (ca. 250 voor Chr.), meer dan 50 opslagplaatsen voor graan en een klein grafveld gevonden. 
Langs de Diedenweg zijn de resten van 6 grote boerderijen uit de Middeleeuwen (1000 na Chr.) 
ontdekt, samen met grote hooimijten, houten waterputten en misschien wel de oudste schaapskooi 
van Ede. Een prachtig resultaat, met volop nieuwe informatie over het Edese erfgoed. 

Op deze avond zal ook het rapport van het onderzoek aan de 
Diedenweg nrs. 1 en 3 worden gepresenteerd. Bij de archeologische 
begeleiding van het uitgraven van de bouwput in 2004 werden een 
waterput en delen van boerderijen uit de 12e eeuw aangetroffen. Het 
rapport werd onlangs voltooid en is een goed voorbeeld van hoe op een 
kleine onderzoeksplek belangrijke resultaten kunnen worden geboekt. 
Wij verwachten veel belangstelling voor de lezing. Wil jr zeker zijn van 
deelname, geef je je dan tijdig op bij: secretarisvoe@gmail.com met 
vermelding van ”Reehorst” en het aantal personen. 

 
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. 
 
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 ! 

 
Woensdag 11 oktober lezing: De bodem van Nederland grondig bekeken: wat zand, klei en veen 
ons vertelt over de landschapsgeschiedenis van ons land, door Peter Vos; Depot, Hazenkamp 66, 
6836 BA Arnhem; aanvang 20.00 u. 
In de lezing zal ingegaan worden op welke wijze paleolandschapskaarten van 
Nederland worden samengesteld en welke processen en factoren 
verantwoordelijk waren voor het ontstaan van Nederland in het Holoceen 
(huidige warme klimaatperiode die ca. 11.500 jaar geleden begon). Met name 
de rol van de mens op de landschapsvorming  zal speciale aandacht in de 
lezing krijgen. Verder zal de werkwijze en de gebruikte bronnen voor het 
maken paleolandschappelijke reconstructiekaarten worden toegelicht. De 
getoonde reconstructiekaarten van Nederland zijn gepubliceerd in de ‘Atlas 
van Nederland in het Holoceen’. De recente update van deze kaarten is 
verschenen in het boek the ‘ The origin of the Dutch coastal landscape’.  



Peter Vos is Kwartair geoloog en promoveerde op 10 juni 2015 aan de Universiteit Utrecht op het 
onderwerp Origin of the Dutch coastal landscape, long-term landscape evolution of the Netherlands 
during the Holocene, described and visualized in national, regional and local palaeogeographical 
map series. Hij is werkzaam bij Deltares in Utrecht en gespecialiseerd in de Holocene kustgenese 
van Nederland. Een groot deel van zijn werk begeeft zich op het snijvlak tussen geologie en 
archeologie. Hij doet dit werk samen met zijn collega Sieb de Vries.  
We starten de avond om 20.00 uur in Arnhem, in ons onderkomen aan de Hazenkamp. 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. te storten op NL25RABO0158316312 t.n.v. H.E. van Dijken o.v.v. 
excursie Domunder. Meer informatie over o.a. de treintijden en verzamelen op het stations (Arnhem 
en Ede/Wageningen) volgen in een komende nieuwsbrief door Gonnie van Dijken 
gonnievandijken@hotmail.com. 
 
 
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 
 
 
Bijzondere (?) vondst in Bergh  
 

     
 
Het is een vondst die gedaan is rond 1985 bij graafwerkzaamheden op meer dan 2 meter diepte. 
Naast deze vondst is een knuppelweg gevonden. Wij gaan er nu van uit dat het een beeld is tussen 
11de en 13de eeuw, een heiligen beeld of schaakstuk of iets anders. 



Jan Drent beoordeelt dat het van trachiet is gemaakt. Dit is een stollingsgesteente uit Siebengebirgte 
Drachenfelz in Duitsland. In de 12 de eeuw veel gebruikt voor kolommen en consoles.  
In wijk bij duurstede zijn  vijzels van trachiet gevonden, vroege middel eeuwen. Er zal nog een poging 
tot datering worden verricht. 
Mocht je suggesties hebben neem dan contact op met Hans Roem Werkgroep Archeologie Bergh 
Heemkundekring  Bergh, roem.lunshof@kpnmail.nl.  
 
 
Boek: Montferland. Een cultuurhistorische fietstocht 
 
Deze fietsroute vanuit kasteel Huis Bergh door Montferland verschijnt in de 
reeks Cultuurhistorische routes in Nederland en is gemaakt in 
samenwerking met kasteel Huis Bergh. Deze rijk geïllustreerde 
erfgoedroute laat u kennismaken met het prachtige gevarieerde en 
heuvelachtige landschap. 
Tegen de grens van Duitsland, onder de oude stad Doetinchem, ligt de 
gemeente Montferland. Montferland is niet alleen uniek vanwege het bos- 
en heuvelrijke landschap, ook herbergt de gemeente het kasteel Huis 
Bergh: een van de grootste middeleeuwse kastelen van Nederland. Het 
prachtige afwisselende landschap en de lange geschiedenis zijn dan ook 
zeer de moeite waard om te ontdekken. 
De erfgoedroute heeft als vertrekpunt het kasteel Huis Bergh in het 
historische stadje ’s-Heerenberg. De route leidt u langs vele plaatsen die doen herinneren aan de 
adellijke familie Van den Bergh waaronder verschillende landhuizen en verdedigingswerken uit de 
Tachtigjarige Oorlog. Niet alleen de middeleeuwse geschiedenis krijgt de aandacht in deze 
erfgoedroute, ook is er aandacht voor de invloed van de twee wereldoorlogen in dit grensgebied. 
Onder andere restanten van loopgraven vormen een tastbaar overblijfsel van de Eerste 
Wereldoorlog. Naast geschiedenis is er ook ruimte voor het prachtige landschap van Montferland: 
een flink deel van de route gaat door en langs het Bergherbos en zo bereikt deze route verschillende 
zowel natuurlijke als door mensen aangelegde hoogtes.  
 
Heeft u interesse in deze uitgave neem dan gerust contact op met Annemiek te Stroete via 030 - 234 
31 48, of via Annemiek.te.stroete@matrijs.com 
 
 
Vacatures: Bestuurslid 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 !  
 

 
Presseartikel ! 
 
Eén van onze leden, Arend Beihuisen, heeft in Duitsland een mooie vondst gedaan, die zelfs tot een 
artikel in de Südthüringer Zeitung Montag, 12. Juni 2017 heeft geleid. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jaaragenda  
 
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 
 
Woensdag 6 september lezing, Archeologische opgravingen in Park Reehorst tussen 2014 en 
2017. Door Eric Norde, projectleider van RAAP. Aanvang 20.00 uur in Zalencentrum ENKA, Doctor 
Hartogsweg 58, Ede 
 
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: De bodem van Nederland grondig bekeken: wat zand, klei en veen 
ons vertelt over de landschapsgeschiedenis van ons land. 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 
 
Vrijdag 24 november: lezing ism Prodesse;  Wim Verheggen; Romeins Ratjetoe in het Rijnland; 
locatie Molenplaats Zypendaalseweg 
 
Zaterdag 9 december: Kerstbijeenkomst/jaarafsluiting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


