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    PRIKBORD        

   

Lezing wo 10 okt. Nils Kerkhoven – Expeditie 
over de Maas, archeologie met de stroom mee 

20.00 u; Depot, Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem. 

Dag van de Arnhemse Geschiedenis: Opstand 
27 en 28 okt 12.00-16.30 u op diverse locaties 

 
Met groet  Het bestuur. 
 

 
 
 
 
Lezing Woensdag 10 oktober 20.00 uur, Depot AWN afd. 17 
Nils Kerkhoven – Expeditie over de Maas, archeologie met de stroom mee 
  
Deze lezing gaat over de ontdekking van de allergrootste en rijkste archeologische vindplaats van 
Nederland; over alle bijzondere vondsten en de wijze waarop deze verzameld zijn. 
Archeoloog Nils Kerkhoven vertelt over de geschiedenis van een bijzondere plek tussen twee van 
onze grootste rivieren, de Maas en de Waal. De historische dynamiek op deze plek leidde tot de 
grootste archeologische vindplaats van scheepswrakken en zelfs van resten van mammoeten van 
Nederland. Hij zal onder meer vertellen over de verdwijning en de (her)ontdekking van een of 
meerdere imposante Romeinse bouwwerken en over de tastbare overblijfselen van de strijd om Fort 
Nassau.  
In de zandwinningsinstallatie die in de plas bij Dreumel lag, zijn duizenden objecten geborgen door 
vrijwilligers aan boord van een drijvende zeefinstallatie.   

 



Verwonder u tijdens de lezing over de enorme hoeveelheid en verscheidenheid aan archeologisch 
vondstmateriaal, van de prehistorie tot in de moderne tijd. 
 
Over de archeologische werkgroep in dit gebied 
Toen in 2010 het zandwin-en natuurontwikkelingsproject “Over de Maas” van start ging was er geen 
sprake van een bijzondere archeologische verwachting. Toch waren er veel detectoramateurs en 
andere struiners die het steeds veranderende landschap op tastbare resten van onze geschiedenis 
onderzochten. Onder hen bevonden zich ook twee professionele archeologen, waaronder Nils 
Kerkhoven, die elkaar toevallig in dit gebied ontmoeten. Met hun kennis van de waterrijke 
geschiedenis van dit gedeelte van Nederland en om te proberen om de vondsten (en daarmee 
informatie) uit dit gebied bij elkaar te houden, bedachten zij dat het formeren van een archeologische 
werkgroep een goed idee zou zijn. Na uitgebreid overleg met de ontwikkelaar van het gebied, 
Nederzand, was de oprichting van een archeologische werkgroep in 2010 een feit. De toenmalige 
werkgroep sprak met elkaar af dat de vondsten bij elkaar zouden blijven, dat bijzondere vondsten in 
een projectcollectie zouden komen en dat zij als extra ogen in het gebied zouden functioneren voor 
de ontwikkelaar. Sindsdien houdt de werkgroep zich vrijwillig en enthousiast bezig met het 
verzamelen van vondsten op land en op de ontzandingsplas. De werkgroepleden speuren het gebied 
af naar vondsten en sporen, mogen meekijken met het werk en worden ingeseind bij bijzondere 
zaken die omhoog komen bij het graven in zand en klei. Sinds 2015 is er ook een nagenoeg 
permanente bezetting op de zandwin-installatie door leden van de werkgroep.  
Kortom, een lezing over een hele bijzondere archeologische vindplaats in Nederland. 
Datum: woensdag 10 oktober 2018; Aanvang: 20.00 uur 
Kosten: AWN-leden gratis; niet-leden € 5,- incl. thee/koffie 
Locatie: Werkruimte AWN afd. 17 in Depot Archeologische dienst Arnhem 
Adres: Hazenkamp 66, 6836 BA  Arnhem 
 
 
In Memoriam Nico van Dalfsen 
 
Op maandag 18 juni j.l. is  Nico van Dalfsen overleden, de 
leider van de Archeologische Werkgroep Zelhem. Nico was 
van jongsaf geïnteresseerd in de geologie en al vroeg te 
vinden in de steengroeve in Winterswijk. Hij wist veel te 
vertellen over allerlei prehistorische vondsten en wilde 
zoveel mogelijk mensen, kinderen en volwassenen, 
vertellen over de tijd vanaf de Prehistorie tot de vroege 
Middeleeuwen, de tijd waarover niets is beschreven. In het 
museum Smedekinck in Zelhem had hij een  ruimte ter 
beschikking waar hij in vitrines een selectie archeologische 
vondsten uit Zelhem en de regio kon tentoonstellen. Hij was 
trots op deze verzameling! 
In de regio’s  Achterhoek en Liemers heeft hij langdurig 
gestreefd naar samenwerking tussen de verschillende 
archeologische werkgroepen en heemkundekringen; alles onder de vlag van de AWN 17.  Ook heeft 
hij al vroeg contact gezocht met de verschillende archeologische adviesbureau’s om samen met zijn 
werkgroepleden, meestal door AWN geschoold,  te mogen assisteren bij diverse opgravingen.   
Tot het laatst toe heeft hij zich actief bekommerd om de zaken waarvoor hij stond. We zijn hem veel 
dank verschuldigd voor zijn formidabele inzet voor onze werkgroep en het museum en zullen hem 
zeer missen. 
Archeologische Werkgroep Zelhem 
 
Bij het laatste contact met Nico, hebben we als bestuur van AWN Afd. 17 hem beloofd zijn 
archeologische erfenis voort te zetten. 



Publieksopgraving in Park Lingezegen op 13 oktober in het kader van de Nationale 
Archeologiedagen. 
 
Tijdens de Nationale Archeologiedagen organiseert park Lingezegen op zaterdag 13 oktober, samen 
met Rubicon Erfgoed en ADC Archeoprojecten, een publieksopgraving in Park Lingezegen. Wil jij 
meewerken aan een opgraving op een echte archeologische vindplaats? Meld je dan aan en word 
‘Archeoloog voor een dag’! Aanmelden kan nog voor enkele tijdslots: 
https://parklingezegen.nl/events/publieksopgraving-in-park-lingezegen-nationale-archeologiedagen/ 
 
 
 
Lezing Woensdag 14 november Lezing  door prof. dr. Leendert Louwe Kooijmans 
De grafheuvels van Warnsborn, 1947-1948; aanvang 20.00 u; Molenplaats Sonsbeek, 
Zypendaalseweg 24a . Toegang AWN leden gratis. Niet leden: € 5,00 inclusief koffie/thee. 
 
Lezing De best onderzochte grafheuvels op Arnhems grondgebied liggen op het Landgoed 
Warnsborn, tussen het Huis (Groot Warnsborn) en de Leeren Doedel aan de Amsterdamse weg. Zes 
ervan werden zeventig jaar geleden opgegraven, maar daarover verscheen nooit een behoorlijke 
publicatie. Daardoor is het niet bekend wat er toen precies gevonden is. Alleen de highlights kregen 
herhaaldelijk aandacht: een bekergraf en de ‘Meelworstenberg’. Maar er zijn nog veel vragen en er is 
veel meer over dat onderzoek te zeggen. Waarom moesten er daar zo nodig vlak na de oorlog zes 
onbedreigde en ongeschonden heuvels worden opgegraven? Hoe ging het eraan toe bij die 
opgraving? Hoe is de documentatie ervan en wat kan die ons nog meer vertellen? In hoeverre houdt 
de oorspronkelijke interpretatie stand, of moet die met de kennis van nu worden bijgesteld? 
 Het onderzoek is in veel opzichten 
interessant. De resultaten van twee beker-
heuvels en vier bronstijd-grafheuvels zijn 
belangwekkend, niet alleen voor de regio maar 
ook meer in het algemeen. We maken kennis 
met Van Giffen, hoe hij aan het einde van zijn 
carrière probeerde de baas te worden van de 
hele Nederlandse archeologie, met name ook 
als ‘Hoofd’ van de nieuwe ROB; hoe hij een 
opgraving bestierde of beter gezegd liet 
uitvoeren, onder meer door twee studenten, die 
korte tijd later het roer van hem zouden 
overnemen, als hoogleraren in Groningen en 
Amsterdam: Waterbolk en Glasbergen. We zien de worsteling met de ‘vreemde’ bodemprofielen, de 
eerste toepassing van pollenanalyse en een van de eerste C14-dateringen. 
 In een nieuw artikel in het tijdschrift Palaeohistoria is nu door prof. Louwe Kooijmans alles op 
een rij gezet, op basis van de beschikbare dagrapporten, tekeningen en foto’s, bewaard in het 
Instituut in Groningen. De elf heuvels zelf, wat er nog van over is en de heuvels die niet zijn 
onderzocht, zijn nu alle beschermd als Rijksmonument. Omdat de bijbehorende woonplaatsen zich in 
de omgeving zullen bevinden, staat dit gebied nu als zone met hoge archeologische verwachting op 
de Archeologische Verwachtingskaart. 
 
Dag van de Arnhemse Geschiedenis Zaterdag 27 en zondag 28 oktober tussen 12.00 en 16.30 u 
 
Op zaterdag 28 en zondag 29 oktober viert Arnhem de DAG van de Arnhemse Geschiedenis. Op de 
zaterdag is in Rozet, het Petersgasthuis en de Historische Kelders een breed scala aan activiteiten 
georganiseerd rondom het thema ‘Opstand’. De DAG richt zich tot iedereen, jong en oud. Wij zullen 
als AWN in de historische kelders te vinden zijn met informatie over onze vereniging. 
 
Op zondag 29 organiseren we in samenwerking met de Biologische Tuinbouw Vereniging Elderveld 
en de Historische Kring Elden een Romeins festijn in de Romeinse Tuin aan de Drielse Dijk 



(Hannesstraatje 2). Jos van Nistelrooy zal vertellen over de 
Bataafse Opstand, Jan Verhagen geeft een toelichting op 
een expositie met foto’s van de twee archeologische 
opgravingen van het castellum in Meinerswijk, Wim 
Schennink verzorgt de rondleidingen naar het castellum. 
We hopen op spannende vondsten bij de Kunst&Kitsch, wie 
zin heeft kan komen plakken bij de scherventafel of sorteren 
in de pittenbak. Kinderen mogen onder begeleiding van 
Johan van der Laak komen zoeken met een metaaldector. 
BTV Elderveld en HKE organiseren nog veel meer 
activiteiten voor alle geïnteresseerden in de Romeinse Tuin 
en De Schuur van het complex De Steenen Camer. 

Het volledige programma is te vinden op https://www.dagvandearnhemsegeschiedenis.nl. 
 
 
Sponsors welkom 
AWN is een vereniging, waarbij het sociale karakter een grote rol speelt voor ieder die 
geïnteresseerd is in de oudste bewoners en culturen van ons land. Iedereen kan meedoen op 
zijn/haar eigen niveau en interessegebied binnen het vakgebied van de archeologie.  
De AWN-afdeling Zuid-Veluwe & Oost-Gelderland bestrijkt een gebied globaal tussen 
Ede/Wageningen en Winterswijk.   
Leden van de afdeling Zuid-Veluwe & Oost-Gelderland kunnen deelnemen aan: - de cursus ‘basis 
Archeologie’. Determineren- en restaureren van vondsten op onze vaste werkdag en meewerken bij 
opgravingen, stadskern- en archiefonderzoek.  
Onze afdeling verwelkomt graag bedrijven die ons een warm hart toedragen. Eerlijk is eerlijk, 
verwacht niet meteen dat de omzet door de sponsoring van onze afdeling meteen omhoog schiet, 
maar we zullen wel ons best doen om waar we kunnen te werken aan uw naamsbekendheid.  
Op onze site, Facebookpagina en de nieuwsbrief, in onze werkplaats, op het jaarverslag, de 
lezingen, wellicht zijn er zelfs mogelijkheden bij een opgraving.  
 
Kortom, we gaan graag met u in gesprek. Over het hoofdsponsorschap waardoor u bij wijze van 
spreken onze shirtsponsor wordt, of ‘gewoon’ als een van onze sponsors. Iedere sponsor is welkom 
en we zullen een passende tegenprestatie met u afspreken.  
 
Meer informatie over onze activiteiten op de website:  
http://www.awn-archeologie.nl/afdeling/zuid-veluwe-oost-gelderland/ 
Interesse in een sponsorschap? Neem contact op met Ron Moerenhout, 06-2414 6862 of via 
communicatie.awn17@gmail.com. 
 
 

 Facebookpagina van AWN afd. 17: https://www.facebook.com/Awnarcheoafd17/ 
Graag een ieder die zelf actief is op Facebook deze pagina Liken en volgen. Daarnaast 
svp berichtjes delen met vrienden die hierin geïnteresseerd zouden kunnen zijn of met 
al je FB-vrienden natuurlijk. 
 

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

 
 



Jaaragenda  
 
   
 
 
Woensdag 10 oktober: 20.00 u Lezing Nils Kerkhoven. Expeditie over de Maas. Depot Arnhem, 
Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem 
 
Zaterdag 13 oktober: Publieksopgraving in Park Lingezegen in het kader van de Nationale 
Archeologiedagen. Aanmelden kan nog voor enkele tijdslots: 
https://parklingezegen.nl/events/publieksopgraving-in-park-lingezegen-nationale-archeologiedagen/ 
   
Zaterdag 27 en zondag 28 oktober Dag van de Arnhemse geschiedenis. “Opstand van de dag” 
12.00 u-16.30 u op diverse locaties, zie: https://www.dagvandearnhemsegeschiedenis.nl. 
 
 
Woensdag 14 november: Lezing door prof. dr. Leendert Louwe Kooijmans 
De grafheuvels van Warnsborn, 1947-1948 aanvang 20.00 u; Molenplaats Sonsbeek, 
Zypendaalseweg 24a . Toegang AWN leden gratis. Niet leden: € 5,00 inclusief koffie/thee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


