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    PRIKBORD        

   

Ledenvergadering wo 14 maart en lezing  
Romeinse tempels in Elst, Harrie Vens 

 locatie Depot, Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem; inloop 
19.30 u; aanvang LV 20.00 u; lezing 21.00 u. 

 
Met groet  Het bestuur. 
 

 
 
Ledenvergadering Woensdag 14 maart: 19.30u inloop en start 20.00 u en Korte lezing 21-22 u 
Harrie Vens, Romeinse tempels in Elst 
 
Jaarvergadering 14 maart, 20.00 u Depot Arnhem 
 
U bent van harte uitgenodigd op de jaarvergadering aanstaande woensdag 14 maart om 20.00 u, 
Depot, Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem AGENDA: 
1. Opening 
2. Notulen jaarvergadering op 8 maart 2017 (ter vergadering aanwezig en in het Jaarverslag 2017; 
http://www.awn-archeologie.nl/afdeling/zuid-veluwe-oost-gelderland/jaarverslag-awn-afd-17-2017/  
om het jaarverslag 2017 van AWN-afdeling 17 te downloaden 
3. Mededelingen van het hoofdbestuur van de AWN 
4. Mededelingen van het bestuur Afdeling 17 en ingekomen stukken 
5. Jaarverslag 2017; http://www.awn-archeologie.nl/afdeling/zuid-veluwe-oost-gelderland/jaarverslag-
awn-afd-17-2017/  om het jaarverslag 2017 van AWN-afdeling 17 te downloaden. 
http://www.awn-archeologie.nl/afdeling/zuid-veluwe-oost-gelderland/waw-jaarverslag-2017/  om het 
jaarverslag 2017 van Werkgroep Archeologie Wageningen  te downloaden. 
6. Financiën 

a. Financieel jaarverslag 2017; b. Verslag kascontrolecommissie; c. Benoeming lid en 
reservelid kascommissie; d. Decharge bestuur; e. Vaststellen begroting 2017 

7. Bestuursverkiezing 
a. Geen van de zittende bestuursleden zijn dit jaar aftredend. 
b. Kandidaat bestuurslid: Ron Moerenhout (meer informatie in Jaarverslag 2017 
http://www.awn-archeologie.nl/afdeling/zuid-veluwe-oost-gelderland/jaarverslag-awn-afd-17-
2017/ om het jaarverslag 2017 van AWN-afdeling 17 te downloaden). Tegenkandidaten 
kunnen zich tot 13 maart opgeven bij de secretaris (secretaris.awn17@gmail.com ) 

8. Rondvraag en sluiting 



Lezing Romeinste tempels in Elst, Door Harrie Vens 
 
Onder de vloer van de huidige Grote Kerk bevinden zich unieke restanten van twee tempels. In de 
nieuwe wijk Westeraam werden in 2002 resten gevonden van een derde tempel. 
Voordracht door drs. Harrie Vens zal zich primair richten op deze vondsten. De heer Vens is al vele 
jaren medewerker en rondleider in het Tempel|Kerkmuseum te Elst. Daarnaast is hij voorzitter van 
Museum Ceuclum in Cuijk en rondleider in Limburgs Museum in Venlo. 
 



 



Veldverkenning Ginkel Heijdenstadt; zaterdag 27 januari  
 
Op zaterdag 27 januari ondernamen we een archeologische gebiedsverkenning op de Ginkelse 
Heide bij Ede. De aanleiding hiervoor was een kaart uit 1632, gekopieerd in 1731, waarop bij het 
oude buurtschap Ginkel een plek staat aangegeven als “Heijdenstadt”. 
(Hiervan is verder niets bekend, maar in andere regio’s komen soms ook wel van dit soort 
aanduidingen voor, bijvoorbeeld “Heijdense plaats”. Vaak is er dan iets te zien in het landschap, dat 
men indertijd niet kon verklaren, zoals bijvoorbeeld een raatakker.) 

            
Het doel van dit kleine project was het lokaliseren van de Heijdenstadt en vast te stellen of we 
aanwijzingen konden vinden voor de aard van de plek. De verkenning had ook een cursuskarakter, 
met name het leren herkennen van de verschillende aspecten van het landschap en deze te duiden. 
 
 
 
 
 
 
   
Om 10 uur was iedereen verzameld. Na een korte introductie vertrokken we naar een plaats waar op 
de AHN-kaart ronde cirkels te zien waren die mogelijk duiden op houtskoolmeilers.Op weg naar ons 
uiteindelijke doel passeerden we nog enkele grafheuvels. Met behulp van GPS en kaarten (ook 
online AHN-kaarten) bekeken we hoe het reliëf in de omgeving was. Van specifieke waarnemingen 
en objecten legden we de coördinaten vast. Het reliëf, dat mogelijk verband houdt met de 
Heijdenstadt, was duidelijk te herkennen als een ovale cirkel van duinen, duinen die niet alleen door 
verstuiving ontstaan waren maar misschien ook door de mens opgeworpen waren. We 
combineerden de oude kaarten met de AHN-gegevens en onze eigen waarnemingen. Nadat nog 
enkele metingen verricht werden en een bodemmonster genomen was vervolgden we onze weg naar 
de Mechelse Kuil. 
Deze dag, waarbij meerdere deelnemers hun bijdrage leverden, was leerzaam en gezellig. Deze 
eerste veldverkenning verdient zeker een vervolg. 
 
 
Archeologie in Nederland vertraagd: Van Matrijs vernamen wij dat de februari-nummers  pas op 
20 maart a.s bij iedereen op de mat zullen liggen, dus een maand te laat. Excuus ! 
 
 
 

 
Bezoek ook onze website:  
http://www.awn-archeologie.nl/afdeling/zuid-veluwe-oost-gelderland/ 



Jaaragenda  
 
   
Woensdag 14 maart: 19.30u Ledenvergadering 21-22 u Harrie Vens, Romeinse tempels in Elst; 
Depot Arnhem, Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem 
   
Woensdag 11 april: 20.00 u Lezing Frank Veldt, Paleiscomplex keizer Galerius in Griekenland, 
Depot Arnhem, Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem 
 
2 mei Romeinenweek: 20.00 u. Stijn Heeren. De laatste Romeinen en de eerste Franken in de Lage 
Landen, met speciale aandacht voor de Betuwe (3e-6e eeuw na Chr.).  Verenigingsgebouw "De 
Schuur" Hannesstraatje 2-A, 6843 NV Arnhem   
   
Woensdag 13 juni: 20.00 u Jan Verhagen, Romeinse Waterwerken. Depot Arnhem, Hazenkamp 66, 
6836 BA Arnhem 
 
Zaterdag 21 juli: IJzertijddag Lunteren 
 
Woensdag 12 september: Lezing   
 
Woensdag 10 oktober: Lezing  
   
27 of 28 oktober Dag van de Arnhemse geschiedenis. “Opstand van de dag” 
 
Woensdag 14 november: Lezing  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


