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VOORWOORD 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2018 van onze AWN-afdeling. Aan het tot stand komen 
hiervan hebben - evenals in voorgaande jaren – diverse personen meegewerkt. 
Gewoontegetrouw blikken we in dit jaarverslag terug. 
 
Het jaar 2018 was een jaar zonder grote veranderingen, maar wel met diverse 
bijzondere gebeurtenissen, die de moeite waard zijn om te worden vermeld. Zo 
hebben we voor het eerst sinds geruime tijd weer een compleet bestuur van zeven 
personen. Dit komt doordat Ron Moerenhout in de jaarvergadering van 14 maart bij 
acclamatie in het bestuur werd benoemd. Ron is een oude bekende van onze 
afdeling en is zich als bestuurslid met PR en excursies gaan bezighouden. Verder 
waren er geen wijzigingen in het bestuur. 
 
In het vroege voorjaar van 2018 bleek Charlotte Peen, gemeentearcheoloog van Ede, 
ernstig ziek te zijn. Gelukkig is zij, na een revalidatieperiode, weer goed hersteld. Na 
een geleidelijke opbouw van een half jaar, zal Charlotte vanaf 1 maart 2019 weer 
volledig aan het werk zijn. Daar zijn wij blij mee, want de gemeente Ede heeft mede 
door haar invloed een goed hart voor vrijwilligers in de archeologie. 
Op 18 juni overleed ons lid Nico van Dalfsen, die erg actief was als leider van de 
Werkgroep Archeologie Zelhem. Wij leerden hem in 2004 kennen als deelnemer aan 
de basiscursus archeologie. Het was meteen duidelijk dat hij erg geboeid was door 
de archeologie, maar ook initiatieven ondernam. Het is aan hem te danken dat de 
werkgroep tot op heden een bloeiend bestaan kende. We hopen dat anderen zijn 
stokje zullen overnemen en de werkgroep haar goede rol voor het archeologisch 
erfgoed van Zelhem en omgeving kan blijven vervullen. 

In de zomer overleden ook onze 
donateur Frans Bruinsel en ons lid 
Maarten Smit, die ons een grote 
hoeveelheid archeologica heeft 
nagelaten. In overleg met de 
dochters van Maarten hebben we 
op 27 september zijn 
archeologiezolder ontruimd. In 

totaal hebben we 80 kratten met vondsten 
naar de AWN-ruimte overgebracht. Helaas 
betreft het vondsten zonder vindplaats, maar 
het materiaal is zeker bruikbaar voor 
gidscollecties, educatieve doeleinden en 
studentenpractica. Saxion Hogeschool heeft al 

aangegeven belangstelling voor een deel van 
het materiaal te hebben. 
 

De 80 kratten met vondstmateriaal van Maarten Smit 
na overbrenging naar het archeologiedepot in Arnhem 

Flink stuk van een ijzertijdpot met 
groefversiering uit de vondsten van 
Maarten Smit 
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Een probleem waarmee het bestuur zich in 2018 heeft beziggehouden, is de 
achterstand bij het uitwerken van veldwerkprojecten tot een rapportage. We 
beschikken momenteel over te weinig mensen die dit kunnen doen. Daardoor 
ontstaat een stuwmeer van onuitgewerkte projecten. De nieuwe erfgoedwet van 
2016 geeft verenigingen van vrijwilligers in de archeologie mogelijkheden tot eigen 
opgravingen. Eén van de voorwaarden is dat de resultaten in een rapport worden 
uitgewerkt. Het afdelingsbestuur heeft dan ook de uitspraak gedaan dat het samen 
doen van opgravingen betekent dat we ook samen verantwoordelijk zijn voor alles 
wat daarbij komt kijken, dus ook het maken van een rapport. Manieren om dit op te 
lossen zijn o.a. taakverschuivingen binnen bestuur en kader, zodat degenen die 
kwaliteiten hebben om rapporten te schrijven, daarvoor ook de ruimte krijgen. 
Inmiddels kunnen we melden dat binnen de dinsdagploeg enkele leden deze 
handschoen hebben opgepakt. Ook heeft één van onze leden die in het buitenland 
werkt, gereageerd op onze oproep in de Nieuwsbrief. Voor hem is het schrijven van 
rapporten juist een manier om op afstand toch mee te doen met de archeologische 
projecten van onze afdeling. 
 
Voor wat betreft de toekomst van onze AWN-afdeling blijven we als bestuur in 
overleg met de gemeente Arnhem om te bezien welke mogelijkheden er voor ons 
zijn. Voor de gemeente komt er een depotfunctie in de nieuwe vleugel van het 
Arnhems Museum en een frontoffice elders, mogelijk in Rozet. Door de 
heroverweging rond de verbouwing van het museum zal het nog wel even duren eer 
we onze huidige huisvesting moeten verlaten. We schatten in dat dit niet vóór medio 
2021 zal zijn. Een nieuwe plek voor onze afdelingsactiviteiten is een belangrijk 
actiepunt voor uw afdelingsbestuur. Eén van de opties is een participatie in het 
Erfgoedcentrum in Rozet en/of de Historische kelders. 
 
Het jaar 2018 kende verder talloze archeologische activiteiten. Het zou te ver voeren 
die hier allemaal apart de revue te laten passeren. Ik volsta dan ook met een 
opsomming. Vaste activiteiten waren onze lezingen en excursie, de werkzaamheden 
van onze (groeiende) dinsdagploeg, veldwerk zoals het onderzoekje bij Bennekom-
Boekelo en diverse activiteiten van werkgroep WO-II, de Dag van de Arnhemse 
Geschiedenis en de IJzertijddag in de 
gemeente Ede. Een bijzondere dag 
was de opening van het 
erfgoedcentrum ‘Cultura Erfgoed’ in 
Ede, met de daaraan aansluitende 
open dag. Een goede faciliteit, die 
vraagt om gebruikmaking van onze 
kant. Gerda van Raan is voorlopig 
onze vooruitgeschoven post in Cultura 
Erfgoed. Hopelijk komt er een keer 
een goede werkgroep Ede van de 

grond. 
 
 
Jan Verhagen, voorzitter 

Onderzoekje in Bennekom bij boerderij Boekelo 
in april 2018 
 



Jaarverslag 2018 

© AWN, Afdeling 17 -13 maart 2019 
6  

                                           BESTUURSLEDEN AWN - 17 
 

     VOORZITTER  
Jan Verhagen   
Ooyselandweg 56, 6905 DT 
6905 DT Zevenaar 
�  0316 34 42 41 
�  06 525 135 46 
�   voorzitter.awn17@gmail.com   
 
 

 
  

VICE VOORZITTER 
Rob Nijsse 
Josef Israëllaan 143 
6813 ID Arnhem 
�   026 44 23 589 
�   06 53419824 
 �   veldwerk.awn17@gmail.com  
 

 
  

                            
             SECRETARIS 
             Peter Weegels 

    van der Molenallee 131,  
    6865 CC Doorwerth 

             �   026 33 42 385 
             �   06 51637454 

    �   secretaris.awn17@gmail.com  
 
 

 
 
 
 
 

 
 PENNINGMEESTER 
 Jos van Nistelrooy                           
 Zonegge 19-02 
         6903 GV  Zevenaar 
         �   0316-528509 

            �   06-29505818 
            �   penningmeester.awn17@gmail.com 
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            COLLECTIES 
             Juliette Staudt 

� 0640950068 
�  collecties.awn17@gmail.com  

 
 
 
 
 

 
 

 LEZINGEN 
 Gonnie van Dijken 
 Roekelseweg 28 
          6733 BP Wekerom  
         �   06 51509945 

            �   lezingen.awn17@gmail.com  
 
 
 

 
 
 PR EN COMMUNICATIE 
 Ron Moerenhout 
         Nassaulaan 3  
         6861 DA  Oosterbeek  
         �   026-3341029 
          �   communicatie.awn17@gmail.com  
 
 
 

 
 
 
 
 
KADER 

 
Bibliotheek   Mirjam de Ruijter en Anneke Ruterink 
AVK-administratie   Juliëtte Staudt 
Cursussen   Rob Nijsse (coördinator i.s.m. AWN-16) 
Educatie   Wim Schennink 
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Notulen van de algemene ledenvergadering AWN Afd.17 op 14-3-2018 
Depot, Arnhem 
Aanwezigen: 10 leden,  
 
1. Opening. Jan Verhagen opent de vergadering. 5 leden (waarvan 3 van het 

bestuur) hebben zich afgemeld 
2. Notulen van de ledenvergadering 8-3-2017: Financieel jaarverslag moet van 

2016 zijn, voor het overige vastgesteld en er waren geen opmerkingen 
3. Mededelingen Hoofdbestuur: er is een kandidaat voorzitter; ledenadministratie 

gaat definitief over naar de AWN; de ALV zal in Vlaardingen plaatsvinden; 
Educatie: HB en Limesvereniging zijn bij Meinerswijk en de Romeinse tuin 
ontvangen (ca 30 aanwezigen) 

4. Mededelingen bestuur: 
a. Juliette Staudt, Gonnie van Dijken en Ron Moerenhout hebben zich 

moeten afmelden voor de vergadering 
b. Charlotte Peen en Johan van der Laak zijn ernstig ziek 

5. Jaarverslag 2017: de emailadressen van de bestuursleden zijn vernieuwd; op 
p28 moet de naam van de AWN geupdate worden. 

6. Financieel jaarverslag 2017.  
a. Toelichting door de penningmeester: o.a. de onttrekking uit de reserve 

voor het netwerk was begroot. 
b. Verslag van de Kascontrolecommissie, controle is uitgevoerd op 17-2-

2018 en was excellent. Zij stelt voor het verslag goed te keuren 
c. Kascommissie: Gerard van Bergen is aftredend en Mirjam de Ruijter 

wordt voorzitter. Ben Clabbers wordt lid (ipv Ron Moerenhout zie punt 
7) en Frank Veldt reservelid. 

d. Decharge van het bestuur vindt bij acclamatie plaats 
e. Begroting 2018: goedgekeurd 

7. Bestuursverkiezing: het bestuur stelt Ron Moerenhout als nieuw lid voor. Hij 
wordt bij acclamatie verkozen, waarmee het bestuur weer voltallig is. Omdat 
in 2019 6 bestuursleden aftredend zijn, wordt voorgesteld 3 
bestuurswisselingen door te schuiven naar 2020 (op agenda LV 2019 

8. Rondvraag:  
a. Hoe meer bezoekers te trekken ? bv meer PR, liften aanbieden ivm 

ongunstige locatie; leden uit de basiscursus (6 deelnemers uit ons 
werkgebied waren al lid) 

b. Opgraving in Bemmel AWN 16 is hier bij betrokken geweest. AWN 17 
was wel op de hoogte. Als de A15 wordt doorgetrokken komt er wellicht 
een grotere opgraving 

9. Sluiting. 
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EXPLOITATIEREKENING 2018 EN TOELICHTING OP DE BEGROTING VOOR 2019 
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LEZINGEN, EXCURSIE EN ANDERE ACTIVITEITEN 2017 AWN AFDELING 17 
 
Nieuwjaarsreceptie woensdag 10 januari 2018 
 

Op woensdagavond 10 januari is AWN, afdeling 17 het jaar goed begonnen met drie 
lezingen en een nieuwjaarsborrel.   
De eerste spreker was Hans Roem van de Archeologische werkgroep Bergh. 
Hij hield een boeiende uiteenzetting over de vondsten in en om Montferland en 
speciaal uit ’s-Heerenberg.  Vooral het beeldje dat ridder op paard voorstelde hield 
ons bezig. Is het een kopie van een schaakstuk uit de oudheid of toch niet? Wat is 
het dan wel? 

Rob Nijsse van de Werkgroep Tweede Wereldoorlog bracht een helder verhaal 
over de loopgraven en een Kochbunker in de buurt van de Utrechtseweg en het 
verloop van de Tweede Wereldoorlog rondom Arnhem. Mocht er nog iemand zijn die 
dacht dat archeologie zich alleen moet bezighouden met de prehistorie dan is die wel 
door Rob op andere gedachten gebracht. 
Hans Dobbe van de Archeologische werkgroep Wageningen vertelde over de vele 
activiteiten van zijn werkgroep. Hij schetste hoe een enthousiaste groep vrijwilligers 
naar sporen uit het verleden zocht en daarbij soms op “verboden terrein” kwam. 
Resten van een oud kerkje,  gebruiksvoorwerpen uit een voornaam landhuis en vele 
andere vondsten geven een indruk van vroegere bewoners. 
De avond werd afgerond met toespraak van onze voorzitter Jan Verhagen waarna de 
aanwezigen elkaar bijpraatten. Deze avond verdient zeker navolging. Hopelijk zullen 
er volgend jaar, na het horen over deze nieuwjaarsborrel, meer leden aanwezig zijn. 
 
Lezing woensdag 14 februari ‘Geallieerde luchtfoto-spionage boven Nederland 
tijdens de Tweede Wereldoorlog en in het bijzonder bij Operatie Market Garden’ 
door: Drs. Robert Voskuil; 
 
Gedurende de Tweede Wereldoorlog was één van de belangrijkste manieren om 
informatie over de tegenstander te verzamelen, het gebruik van spionage uit de 
lucht. De Geallieerden ontwikkelden tussen 1940 en 1945 een zeer efficiënte 
organisatie op dit gebied. Zo werden de militaire activiteiten van de Duitsers in het 
bezette Europa van dag tot dag gevolgd door speciale verkenningsvliegtuigen, die 
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waren uitgerust met grote luchtfoto-camera’s. Ook Nederland werd met grote 
regelmaat vanuit de lucht gefotografeerd. 

In de lezing is met behulp van een 
groot aantal voorbeelden worden 
ingegaan op de rol van de luchtfoto’s 
bij de spionage boven Nederland. De 
nadruk lag op het gebruik van de 
foto’s bij de planning en uitvoering van 
de militaire operaties tussen 
september 1944 en mei 1945. Vooral 
voor, tijdens en na Operatie Market 
Garden werden vanuit de lucht 
enorme aantallen foto’s gemaakt van 
Nederland. Zij vormen nu een 
belangrijke en kostbare bron van 

informatie voor de studie van die zeer ingrijpende periode uit de Nederlandse 
geschiedenis.  
 
 
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, 
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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. 
 
 
Woensdag 14 maart: Korte lezing Harrie Vens, Romeinse tempels in Elst 
 
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 richtte zich 
primair 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. 
 
 
Woensdag 11 april: Lezing Frank Veldt, Paleiscomplex keizer Galerius in 
Griekenland 
 

 De Oost-Romeinse keizer 
Galerius (250 - † 311 n. Chr.), 
regeerde van 305-311 n. Chr. 
In 2002 is in Thessaloniki, 
Noord - Griekenland het 
archeologisch onderzoek en 
restauratie, naar zijn paleis 
gereed gekomen. In 2017 
kwam de restauratie van zijn 
mausoleum, de huidige 
ROTONDA (kerk) tot stand. Bijzonder zijn de inmiddels wereld 

bekende en gerestaureerde mozaïeken in deze ROTONDA. Bij zijn paleis hoort ook 
de ‘Kamara’, de triomfboog die al eerder gerestaureerd werd.  
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De lezing werd gehouden op 11 april door Frank Veldt. Hij nam ons mee met zijn 
verhaal naar het leven en sterven van 
deze keizer.  
 
Frank Veldt is mede door zijn 
langdurig verblijf in Griekenland in de 
gelegenheid om regelmatig diverse 
musea en sites te bezoeken. Hij 
raakte erg betrokken bij de 
geschiedenis en archeologie van het 
land. Vanaf 1969 is hij aanwezig 
geweest bij opgravingen in 
Macedonië, Griekenland zoals in 

Kavalla, Vergina en Thessaloniki en Kallikratieia. Ook was hij, vanaf 1992 regelmatig 
aanwezig bij de  opgraving van het Romeinse Forum, in het centrum van 
Thessaloniki.  
 
 
Woensdag 2 mei, Lezing  Door Stijn Heeren De laatste Romeinen en de eerste 
Franken in de Lage Landen, met speciale aandacht voor de Betuwe (3e-6e eeuw na 
Chr.). 

 
In navolging van de succesvolle lezing in 2017 
over de Bataven in de Romeinse tijd, was op 
woensdagavond 2 mei 2018 wederom een 
lezing door dr. Stijn Heeren. 
Het onderwerp was "De laatste Romeinen en 
de eerste Franken in de lage landen, met 
speciale aandacht voor de Betuwe (3e-6e eeuw 
na Chr.)”. 
Deze lezing vond plaats in het kader van de 

Romeinenweek 2018, met als thema “mobiliteit”. 
De lezing werd georganiseerd door de AWN (Ver. van vrijwilligers in de archeologie), 
Biologische Tuinbouwvereniging Elderveld en de Historische Kring Elden. 
De laat-Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen stonden lange tijd bekend als de 
donkere eeuwen, maar daar begint nu toch verandering in te komen. Er zijn 
weliswaar slechts weinig geschreven bronnen, maar de archeologie levert steeds 
meer vondsten op uit dit tijdvak. Soms zijn het eenvoudige scherven en 
verkleuringen van paalkuilen in de bodem, maar af en toe gaat het om spectaculaire 
vondsten, zoals de goudschat van Lienden die in 2017 in de media verscheen: een 
grote partij Romeins goud die rond 460 na Chr., nog vlak voor de val van het West-
Romeinse rijk (476), aan een Frankische leider in de Betuwe werd betaald. Dr. Stijn 
Heeren vertelde over Romeinen, Franken, ontvolkingen, goudbetalingen en migraties 
in de Lage Landen (3e tot 6e eeuw), met speciale aandacht voor de Betuwe. 
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Wonen en sterven in Park Reehorst. Lezing door Eric Norde. Woensdag 13 juni. 
 

 Tussen 2014 en 2017 heeft op de 
voormalige sportvelden van 
Sportpark Oranje aan de Sportlaan 
in Ede een grote opgraving 
plaatsgevonden. Aan deze 
opgravingen hebben vele leden van 
AWN – afdeling 17 deelgenomen. 
De resultaten van deze opgraving, 
waarbij ruim drie hectare is 
blootgelegd, overtreffen alle 
verwachtingen. Klokbekerscherven 
wijzen er op dat er al in het laat 
neolithicum bewoning plaatsvond, 
de jongste sporen, resten van 
loopgraven en een kleine stelling, 

stammen uit de tweede wereldoorlog. Vrijwel alle tussengelegen perioden hebben 
ook fraaie vondsten opgeleverd: van achttien huizen en een grafveld uit de ijzertijd 
tot vier grote erven uit de vroege en late middeleeuwen. 
 
 
Zondag 24 juni Romeinse middag  
 
In het kader van het 
Erfgoedfestival “de oudste 
grens van Gelderland” werd 
er op zondag 24 juni rond 
de Romeinse Tuin in park 
de Steenen Camer een 
Romeinse middag 
georganiseerd door de 
Biologische 
Tuinbouwvereniging Elderveld. De Rijn was aan het begin van onze jaartelling meer 
dan 400 jaar de grens (Limes) van het grote Romeinse rijk. 
Tijdens deze activiteit waren er rondleidingen in de Romeinse tuin maar ook naar het 
weer gevisualiseerde Castellum in Meinerswijk. Er waren diverse informatiekramen 
met heel veel info over de Bataven en de Romeinen die hier 2000 jaar geleden in 
deze streek woonden.  
Er waren optredens van muziekgroep Krebbel met vroegmiddeleeuwse muziek, ook 
Romeins. 
Alle vrijwilligers flaneerden in Bataafse en/of Romeinse kledij. Er was ook een klein 
Romeins kampement aanwezig, waar te zien was  hoe de gewone Romeinse 
soldaten waren gehuisvest, in kleine eenvoudige tenten. 
Daarnaast kon men proeven van Romeinse kip-groentesoep met Romeins brood en 
van diverse Romeinse hapjes. De AWN afdeling 17 was aanwezig met een 
scherven/pittentafel, Romeinse spelletjes, kleurplaten voor kinderen en de 
mogelijkheid om de archeologische kennis te testen.  
Speciaal voor kinderen waren er Romeinse spellen (deltaspel, molenspel etc.), kon 
men op de foto met echte Romeinse soldaten of met hun stripidolen Asterix en 
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Obelix. Ook konden ze een selfie maken in Romeinse kleding met helm, schild en 
zwaard en mochten ze met wat hulp een fibula (metalen Romeinse speld) maken. 
Deze middag werd georganiseerd door de Biologische Tuinbouwvereniging Elderveld 
en AWN (Ver. van vrijwilligers in de archeologie). 
 
 
Lezing woensdag  12-09-2018 Het aquaduct van Berg en Dal naar Nijmegen, 
Paul Kessener;  
 
Of er nu wel een aquaduct was vanaf de stuwwal  bij Berg en Dal naar de Romeinse 
castra op de Nijmeegse Hunerberg, of niet, is een terugkerende vraag. Deze kwestie 
heeft aanleiding gegeven tot uitspraken van de Nijmeegse Rekenkamer naar 
aanleiding van acties van een bezorgde burger, Hans Schraven, hetgeen weer leidde 
tot  een vergadering van de Nijmeegse gemeenteraad.  Leo ten Hag heeft in het 
jaarverslag 2014 van de AWN afd. Nijmegen een goed overzicht gegeven van  de 
onderzoekingen van Ben Brus en Peter Schut,  het verzoek van Hans Schraven aan 
de Nijmeegse Rekenkamer om een onderzoek te verrichten dat hij ondersteunde met 
het schrijven ‘de Aqua Morgana van Groesbeek’,  en de perikelen rond het rapport 
van de Rekenkamer en de Nijmeegse Gemeenteraadsvergadering.  Een en ander 
gaf zoals bekend aanleiding tot berichtgevingen in de landelijke pers. De uitkomst 
was tenslotte dat het College van B&W vooralsnog geen redenen zag om haar beleid 
ten aanzien van ‘het aquaduct’ te herzien. Gemeente Groesbeek had al eerder dit 
standpunt ingenomen.  
 
Een paar feiten. In het kamp op de Hunerberg waren zo’n 5000 legionairs gevestigd. 
Daaromheen een aanzienlijke burgernederzetting. Er is slechts één put aangetroffen 
op het kamp. Onvoldoende om dit alles van water te voorzien. Dat heeft Peter Schut 
kunnen aantonen, en daar is iedereen het ook over eens. Er zijn op het kampterrein 
resten van loden en houten waterleidingen gevonden, alsook van een cisterne. 
Resten van een waterverdeelsysteem. Iedereen is het er in feite over eens dat er een 
externe water toevoer moet zijn geweest. Ook Hans Schraven.  In ‘de Aqua Morgana 
van Groesbeek’ stelt hij dat de Romeinen water van de bronnen in het ‘Bronnenbos’  
achter  de ‘Notre Dames des Anges’ school naar het kamp leidden het meest voor de 
hand ligt. Maar ja, die bronnen liggen zo’n 35 meter onder het niveau van het kamp. 
Dit heb ik met  dezelfde hoogtemeter kunnen bepalen als waarmee Ben Brus het - 
laten ik maar zeggen vermoedelijke - aquaducttraject heeft gevonden.  En hoe dat 
water van het Bronnenbos omhoog naar het kamp te krijgen? Daar wordt geen 
antwoord op gegeven.  En is praktisch gezien niet mogelijk. 
 
Overigens had Ben Brus aanvankelijk een heel andere route voor het aquaduct voor 
ogen. Water zou vanaf het Louisedal  via het Kerstendal naar de Oude Kleefsebaan 
zijn  gestroomd om dan ‘buitenom’  langs de hellingen van de stuwwal de 
Hengstdalseweg te bereiken en af te dalen naar Nijmegen West. Ben Brus nam 
destijds  contact op met Prof. Jos de Waele van de RU, dat was in de tijd dat ikzelf 
onderzoek deed naar het aquaduct van Aspendos aan de zuidkust van Turkije. Eén 
ding moet kloppen was het  advies aan Ben Brus:  water moet naar beneden kunnen 
stromen. Dat was aanleiding voor Ben Brus om zijn traject met behulp van een 
voldoende nauwkeurige hoogtemeter te herzien. Het bleek dat in het Kerstendal het 
water alleen maar in omgekeerde richting had kunnen  stromen. Daaropvolgend 
ontdekte Ben Brus dat de bijzondere en onverklaarde dammen Cortendijk en 
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Swartendijk, en ook de evenzeer mysterieuze Broerdijk, alle  ingepast konden 
worden in een netjes aflopend traject van het begin van het Kerstendal naar de 
castra op de Hunerberg dat op 52m boven NAP ligt. Het huidige aquaduct tracé was 
geboren.  Onderzoek volgde door  Peter Schut van het ROB  in 2005 (en 2011).  In 
2008 kreeg het tracé de status van rijksmonument. Inmiddels is in samenwerking met 
RAAP een rapport opgesteld ten behoeve van de aanvrage om  in het kader van 
Romeinse Limes project ook het aquaduct op de lijst te zetten van de UNESCO 
Werelderfgoedlijst.   
In de lezing komen  de argumenten voor en tegen het bestaan van een aquaduct van 
Berg en Dal naar Nijmegen aan de orde.    
              

Reconstructie van dam en brug voor het aquaduct, de huidige Broerdijk in de wijk  
Hengstdal te Nijmegen. 
 
 
Zaterdag 29 september: excursie naar Romeins aquaduct Nijmegen 
 
Op zaterdag 29 
september werden 
we meegenomen 
langs het tracé van 
het Romeinse 
aquaduct dat water 
voerde vanaf Berg en 
Dal naar het legerkamp op de Hunerberg. Onze gids was Paul Kessener, een echte 
deskundige op dit gebied. Met hem kwamen we op een stuk terrein dat normaal niet 
voor publiek toegankelijk is. Het tracé loopt ook over het terrein van Museum 
Orientalis waar we ter plekke gingen kijken en lunchen in de bijzonder leuke 
Romeinse herberg.  
Vervolgens reden we naar de binnenstad van Nijmegen en bezochten onderweg nog 
meer zichtbare delen van het tracé. Vervolgens bezochten we  museum de Bastei op 
een unieke locatie aan de Waalkade. Kees Brok, archeologisch medewerker van de 
gemeente Nijmegen, kwam speciaal voor ons naar het museum en nam ons mee het 
verleden in.  
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Lezing Woensdag 10 oktober Nils Kerkhoven – Expeditie over de Maas, 
archeologie met de stroom mee 
  
Deze lezing ging 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 vertelde 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 vertelde 
onder meer 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. 
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Lezing Woensdag 14 november Lezing  door prof. dr. Leendert Louwe Kooijmans 
De grafheuvels van Warnsborn, 1947-1948 
 
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  
 
Op zaterdag 28 en zondag 29 oktober vierde 
Arnhem de DAG van de Arnhemse Geschiedenis. 
Op de zaterdag waren in Rozet, het Petersgasthuis 
en de Historische Kelders een breed scala aan 
activiteiten georganiseerd rondom het thema 
‘Opstand’. De DAG richtte zich tot iedereen, jong 
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en oud. Wij waren als AWN in de historische kelders te vinden met informatie over 
onze vereniging. 
 
Op zondag 29 organiseerden 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  vertelde 
over de Bataafse Opstand, Jan Verhagen gaf een toelichting op een expositie met 
foto’s van de twee archeologische opgravingen van het castellum in Meinerswijk, 
Wim Schennink verzorgde de rondleidingen naar het castellum. Wie zin had kon 
komen plakken bij de scherventafel of sorteren in de pittenbak. Kinderen mochten 
onder begeleiding van Johan van der Laak komen zoeken met een metaaldector. 
BTV Elderveld en HKE organiseerden nog veel meer activiteiten voor alle 
geïnteresseerden in de Romeinse Tuin en De Schuur van het complex De Steenen 
Camer. 
 
 

VELDWERK AWN AFDELING 17 
 
Samenvatting eerste dag archeologisch onderzoek Bennekom Huize Boekelo 
14 april 2018 
 
Mede op aanwijzing van de eigenaar is een boorraai uitgezet haaks op de voorgevel 
van het woonhuis, met boorpunten per 2 m. In diverse boringen werd de ongeroerde 
grond bereikt tussen 1/2  en 1 meter diepte. Op enkele naast elkaar liggende 
boringen was de grond diep geroerd, tot 
meer dan 2 meter diepte. Onze 
voorlopige interpretatie is dat dit de 
gracht is, die te zien is op een 
plattegrond uit de 17e eeuw, die de 
eigenaar ons liet zien. Deze gracht moet 
parallel aan de voorgevel van het 
woonhuis lopen. De boring (nr. 4) bij de 
binnenrand (woonhuiszijde) van de 
gracht liep op een diepte van ongeveer 
een halve meter vast op puin. Hier bleek 
niet doorheen te komen. Mogelijk is dit 
puinstort in de gracht bij het binnentalud. De overige boringen leverden alleen wat 
kleine puinfragmentjes op. 
Op basis van deze bevindingen werd afgeweken van het plan van aanpak en 
besloten tot het direct graven van een sleufje parallel aan de boorraai. Doel was om 
meer zicht te krijgen op de aard van het puin en een profiel van de binnenoever van 
de gracht te maken. Op het talud kunnen zich immers (bereikbare) lagen bevinden 
die iets zeggen over de ouderdom en fasering van de gracht. Het werk aan het 
sleufje kon nog niet worden voltooid. De eigenaar vindt het geen probleem als het 
sleufje nog open blijft liggen. Afgesproken is om binnen enkele weken een 
vervolgdag te organiseren. 
Het aangetroffen schervenmateriaal is overwegend uit de 16e - 18e eeuw. Ouder zijn 
een bodemfragment met pootje van blauwgrijs aardewerk en een scherfje dat 
mogelijk uit de vroege of volle middeleeuwen dateert. 
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Samenvatting tweede dag 
archeologisch onderzoek 
Bennekom Huize Boekelo 28 
april2018 
 

De gracht is, die te zien is op een plattegrond uit de 17e eeuw, is verder uitgediept. 
Bijgaand een sfeerimpressie (foto’s Gonnie van Dijken).  
Het aangetroffen schervenmateriaal is overwegend uit de 16e - 18e eeuw. Ouder zijn 
een bodemfragment met pootje van blauwgrijs aardewerk en een scherfje dat 
mogelijk uit de vroege of volle middeleeuwen dateert. 
 
 
Project Ede – Diedenweg voltooid en nog een verrassing. 

 
Dit  project heeft de hele procedure 
heeft doorlopen tot en met deponering 
van de vondsten en documentatie. 
Hoewel vorig jaar al een rapport 
gereed was, had het controleren van 
de vondsten in de dozen ook nogal 
wat voeten in de aarde. Daarbij bleek 
o.a. een scherf met twee 
vingertopindrukken aanwezig te zijn, 
die niet eerder als zodanig was 
herkend. Aanvankelijk dachten we 

aan bronstijdaardewerk, maar uiteindelijk bleek het toch om een bijzondere 
kogelpotscherf (9e / 10e eeuw) te gaan! 
Er is nu een nieuwe definitieve versie van het rapport beschikbaar, die je kunt 
downloaden op de website van AWN-17 ( http://www.awn-
archeologie.nl/afdeling/zuid-veluwe-oost-gelderland/wp-
content/uploads/2018/07/Rapport-AWN-17-33-Ede-Diedenweg1-3-def-v3.pdf ). 
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WOII WERKGROEP AWN AFDELING 17 
 
maakt op verzoek GLK schuttersput in de Oorsprong 
(https://vriendenairbornemuseum.nl/reconstructie1/)  
 

In het voorjaar van 2017 is de vereniging 
benaderd door de Arnhemse afdeling van de 
Archeologische Werkgemeenschap 
Nederland(AWN). Deze vrijwilligers in de 
archeologie waren door het Gelders 
Landschap en Kasteelen (GLK) gevraagd 
om sporen uit de Tweede Wereldoorlog te 
zoeken op het landgoed Oorsprong. Onder 
leiding van archeoloog Martijn Reinders is 
het verzoek van Gelders Landschap en 
Kasteelen opgepakt en Robert Voskuil heeft 
de groep geholpen bij het veldonderzoek. 

Het rapport is opgeleverd aan de opdrachtgever en het GLK 
kan de sporen nu beter beschermen doordat de locaties bekend 
zijn. 
In het verlengde van dit onderzoek zocht GLK naar een manier 
om de bezoekers van het landgoed op een gepaste wijze te 

informeren over de 
aanwezigheid van de sporen uit 
de oorlog. De AWN17 heeft 
voorgesteld een schuttersput te 
reconstrueren. Enkele ideeën 
zijn gedeeld en vanuit 
beheersoogpunt is gekozen voor 
een traditionele versie volgens 
de Infantry Manual van 1944. Op 
zaterdagochtend 1 
december hebben 

vrijwilligers van de AWN17 volgens het handboek een 
schuttersput gemaakt voor een soldaat. De put heeft niet 
de voorgeschreven diepte gekregen vanuit 
veiligheidsoverwegingen maar moet samen met een 
informatiepaneel de wandelaars informeren over deze 
bijzondere periode van het landgoed en de zichtbare 
sporen uit de septemberdagen 1944. De bijvangsten zijn te 
zien in de vierde foto van dit stuk:  
 

 
VERSLAG WERKGROEP ARCHEOLOGIE ZELHEM AWN AFDELING 17 
 
Jan/feb. Voor afstudeerproject van archeoloog assistentie verleend bij 
bureauonderzoek naar kringgreppels en grafheuvels  in de Achterhoek; voor ons 
specifiek in de oude gemeente Zelhem; 
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Maart.  Bureauonderzoek naar oorsprong van benaming Celtic- Field voor een 
perceel en naar de naam het Fort voor een locatie nabij Halle;  

 
Juli. Incidenteel assistentie verleend bij 
bodemonderzoek op locaties in Ruurlo en 
Zelhem; 
 
Najaar. Overleg met regio-archeoloog en een 
aantal belanghebbende amateur- archeologen 
om te komen tot  een centrale opslagplaats 
voor alle verzamelde vondsten.  Een 

combinatie met een opleidingsinstituut voor archeologie, die het vondstenmateriaal 
kan gaan gebruiken voor opleidingsdoeleinden, lijkt een oplossing. 
 
Algemeen. 
- Verzorgen van een aantal educatie programma’s voor scholieren van VMBO; 
- beschrijven van de in de vitrines  tentoongestelde vondsten en de gegevens 
invoeren in het museum archiefsysteem ADLIB; 
- herinrichten van de vitrines; 
 
 
JAARVERSLAG 2018 WERKGROEP ARCHEOLOGIE HEEMKUNDEKRING BERGH. 
 
Er hebben in het jaar 2018 weinig bouwactiviteiten plaatsgevonden in de gemeente 
Montferland, waardoor de archeologische opgravingen ook beperkt bleven. 
Desalniettemin waren er toch een aantal interessante activiteiten waarbij de 
archeologische werkgroep betrokken was. 

De detectiespecialisten vonden 
veel interessante 
metaalvoorwerpen, waaronder 
een munt van Tetricus I uit 270 
n.Chr. Ook een Duit uit 1591 , 
geslagen in Nijmegen is in onze 
vitrines te bewonderen. 
De werkgroep Militaire Historie 
van onze vereniging speurt naar 
restanten van 
oorlogshandelingen in het 

Montferlandse gebied, waarbij archeologisch onderzoek en samenwerking geleid 
heeft tot interessante vondsten van o.a. Kochbunkers, loopgraven, geschutskoepels, 
schuilbunkers, etc. uit de tweede wereldoorlog. 
Het onderzoek naar historische kelders in de oude binnenstad binnen de stadswal 
van ’s-Heerenberg , waarbij datering, constructie en historische gegevens 
nauwkeurig wordt vastgelegd, heeft ook dit jaar weer mooie resultaten opgeleverd. 
Voor 11 basisscholen in de gemeente Montferland heeft de werkgroep Archeologie 
voor de groepen 7 en 8 een les archeologie gegeven , hetgeen veel waardering 
opleverde bij de leerlingen en leerkrachten. Het lesmateriaal werd ter beschikking 
gesteld door AWN 17 en werd door ons aangevuld met archeologische gegevens uit 
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de directe omgeving van de betrokken scholen. Het project wordt de komende jaren 
voortgezet. 
Bij de nieuwbouw van een appartementengebouw in de Molenpoortstraat in ‘s-
Heerenberg werd een bestaand winkelpand met magazijnruimte uit 1990 gesloopt. 
Vroeger stond op die plek de Maalderij van Hieltjes. Tijdens de bouwkundige 
graafwerkzaamheden ontdekten wij 16e -eeuwse funderingsresten en een 18e -
eeuwse waterput, alsmede 19e -eeuwse knopgewichten met ijkdata. 

 Op 1 november 2018 werd de sleutel van ons 
nieuwe verenigingsgebouw overhandigd door 
de gemeente Montferland. Daardoor kunnen 
wij onze activiteiten nu aansturen vanuit een 
van de mooiste en oudste panden in onze 
streek: het NI’je Raethuys, het voormalige 
gemeentehuis, gebouwd in 1532. Wij hebben 
een aantal vitrines met archeologische 
vondsten ingericht die voor iedereen te 
bezichtigen zijn op dinsdag van 19.00 tot 
21.00 uur en op donderdag van 09.30 tot 
12.00 uur. 

U bent van harte welkom! 
 
 
VERSLAG WERKGROEP ARCHEOLOGIE WAGENINGEN AWN AFDELING 17 
 
Dit prachtige verslag is apart naast dit Jaarverslag uitgegeven (zie p. 35 en verder). 
 
 
JAARVERSLAG ARCHEOLOGIE GEMEENTE EDE 2018 
Foto’s: Marlous van Domburg (gemeente Ede) 
 
Het jaar 2018 is een bijzonder jaar geweest in Ede. Hoewel er het afgelopen jaar 
geen grote opgraafprojecten zijn geweest waar AWN-ers aan deel hebben genomen, 

hebben we met z’n allen keihard gewerkt aan doelen, 
samenwerkingen, uitwerkingen en leuke activiteiten. 
Charlotte Peen is het afgelopen jaar grotendeels uit 
de running geweest vanwege (de gevolgen van) een 
hersenvliesontsteking. We zijn blij dat zij inmiddels 
weer volop aan het werk is! We hebben in deze 
periode gelukkig mogen rekenen op de hulp van 
Geert Overmars en Eric Norde. Zij hebben eind 2018 
hun taken weer overgedragen. Ook hebben we in 
2018 een nieuwe - jawel, derde- archeoloog mogen 
verwelkomen: Sharon van Vuuren. Zij houdt zich 
vooral bezig met kleine ontwikkelingsplannen en 
databeheer.  
 
Begin 2018 is het nieuwe, integrale erfgoedbeleid in 
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de gemeente vastgesteld. Voor het archief, monumentenzorg en archeologie bestaat 
er nu één Erfgoednota: ‘Erfgoed maakt Ede’.  
 
Een belangrijke mijlpaal in 2018 is de opening 
van Cultura Erfgoed op 14 december geweest. 
De AWN heeft op de open dag op 15 
december een mooie rol mogen vervullen. Het 
heeft een aantal jaren geduurd, maar nu staat 
het er eindelijk: Cultura Erfgoed. Een plek 
waar het hele erfgoed van de gemeente Ede 
samenkomt. Je kunt in Cultura Erfgoed kleine 
tijdelijke tentoonstellingen bekijken en met 
behulp van een vitrual reality bril in de virtuele 
wereld van Park Reehorst stappen: jawel, je kunt de nederzettingen in Reehorst, 
waarvan de AWN de resten heeft helpen opgraven, nu zélf bekijken. Ook heeft de 
gedocumenteerde Edese archeologische bibliotheek in Cultura Erfgoed zijn plek 
gevonden. 
Daarnaast zul je op verschillende momenten activiteiten, workshops en lezingen 
kunnen bijwonen. Aan deze programmering is het afgelopen jaar hard gewerkt en 
deze zal ook in de toekomst nog de nodige aandacht behoeven. In 2019 zal ook de 
‘ArcheoHotspot’ in Cultura Erfgoed moeten landen. In deze processen zal natuurlijk 
ook de AWN betrokken zijn. Niet onbelangrijk is, dat het mogelijk is om in Cultura 
Erfgoed de uitwerkingsavonden (of middagen), zoals een aantal jaar geleden op de 
kazerneterreinen, weer nieuw leven in te blazen. Doordat vanuit het team 

archeologie op vaste momenten iemand in 
Cultura Erfgoed aanwezig is, zijn de lijntjes korter 
en kan eventuele begeleiding actiever worden 
ingezet.  
 
In 2018 zijn er ook grote stappen gezet in de 
uitwerking van oud onderzoek. Hoewel de 
uitwerking van onderzoeken lastig is voor veel 
AWN-leden, zijn we actief op zoek gegaan naar 
mensen die dit willen leren. Zo heeft een AWN-lid 

uit Afrika zich n.a.v. een oproep in de nieuwsbrief aangemeld. We zijn benieuwd naar 
zijn resultaten! Ook in 2019 gaan we hier vol goede moed mee aan de slag. In 
Cultura Erfgoed is zelfs een oud-gediende AWN-er bezig met ‘rapporteren kun je 
leren’, begeleid door de archeologen van de gemeente en Jan Verhagen.  
In het licht hiervan is het fantastisch te kunnen melden dat na het afronden van de 
rapportage van de opgraving aan de Diedenweg in 2017 het afgelopen jaar ook alle 
vondsten en documentatie zijn overgedragen aan de gemeente. We hopen dat de 
AWN het rapport in 2019 éindelijk aan de wethouder kan overhandigen.  
 
Ook in 2018 heeft de AWN natuurlijk weer bijgedragen aan diverse activiteiten en 
verschillende onderzoeken uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn het evenement 
‘leven als in de ijzertijd’ op 21 juli bij de ijzertijdboerderij in Wekerom in 
samenwerking met Geldersch Landschap & Kasteelen, Prae, Beleef Lunteren en 
Museum Oud-Lunteren.  
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Ook de veldverkenning in Ginkel-Heijdenstadt en het onderzoek in Bennekom-
Boekelo zijn gezellige en nuttige activiteiten geweest, die in het jaarverslag niet 
mogen ontbreken. Een nadere verslaggeving van deze activiteiten kunt u 
ongetwijfeld elders in dit jaarverslag vinden.  
 
De archeologische samenwerking met de gemeente Arnhem heeft in 2018 op een 
laag pitje gestaan. In 2019 zullen we hiermee - sámen met de AWN - weer hard aan 
de slag gaan.  
 
Marlous van Domburg, Charlotte Peen & Sharon van Vuuren, 
Gemeente Ede 
 
 
JAARVERSLAG GEMEENTELIJKE ARCHEOLOGIE ARNHEM 2018  
 
Team Archeologie is uitgebreid met archeologe Cynthia Nicholson -van der Plaat. In 
eerste instantie om de rapportages te deponeren, maar haar inzet voor beleidszaken 
is ook hard nodig in verband met de aantrekkende markt. Daarbij is ze een helpende 
hand voor onze Regio-archeoloog Joris Habraken. Dat is zeer welkom, want de Regio 
is een stijgende lijn in archeologische werkzaamheden op te merken.  
 

Mede wegens de drukte heeft Joris Habraken als Regio-
archeoloog de taken van depotbeheerder overgedragen 
aan Leo Smole. Op 7 augustus, de dag van de overdracht, 
is het bij laagwater aan het licht gekomen zandstenen 
hoofd bij de Jachthaven Jason aan de Westervoortsedijk 
opgehaald. Het beeld is in het depot veiliggesteld en in 
Archis is er een vondstmelding van gedaan. Het hoofd is 
deel van een bouwornament van een nog onbekend 
monumentaal pand. Waarschijnlijk stamt het uit de 16e 
eeuw. 
 

Dit jaar stond in het teken van de nieuwe certificering ten behoeve van het behoud 
van de opgravingsvergunning. Team Archeologie van de gemeente is hiervoor in het 
veld getoetst en goed bevonden.  
 
In totaal zijn er drie projecten in het veld uitgevoerd. Het betrof een 
proefsleuvenonderzoek op het Cobercoterrein en een proefsleuvenonderzoek bij Huis 
Klingelbeek, waarna snel is doorgegaan met een opgraving. Deze projecten worden 
hier kort beschreven. Veder zijn er publicaties verschenen van oudere projecten, 
zoals het aanzienlijke rapport met de resultaten van de opgraving bij Hoogstede-
Klingelbeek, een rapport over een waarneming bij het Roermondsplein en een 
rapport over de begeleiding van de sloop van het Musis Sacrum. Opmerkelijk is dat 
van dit laatste rapport ook 100 exemplaren door het Musis zelf zijn afgenomen. De 
reden is dat het een historisch overzicht biedt en daardoor aantrekkelijker is 
opgesteld dan vaak het geval is bij archeologische rapportages.  
 
Om het veldwerk efficiënt te kunnen blijven doen is een GPS aangeschaft. Met dat 
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apparaat kunnen we in de toekomst 
onafhankelijk van landmeters onze 
meetsystemen uitzetten en sporen 
inmeten. 
 
De opgraving voor de nieuwe 
Jansbeek op de Jonas Daniël 
Meijerplaats is afgerond. Het 
vondstmateriaal van de opgraving, 
dat voornamelijk uit menselijk bot 
bestaat moest echter nog gewassen 
worden. In het depot is daarvoor een zogenaamde 'archeologische wasstraat' 
ingericht. De beenderen zijn mede door vrijwilligers van de AWN-17 gewassen, 
waarna ze door specialisten zijn worden uitgelegd en gefotografeerd. Betrokken 
archeologen hebben ook lezingavonden georganiseerd op het depot. 
 
COBERCOTERREIN  
Tijdens de het onderzoek zijn onder meer restanten van de gedempte 
Rietgracht/houthaven, resten van de fundering van de houtzaagmolen, resten van 
het moleneiland met de bijbehorende beschoeiing, de gedempte molengracht, 
funderingen van industriële gebouwen waarvan de functie nog niet is achterhaald en  
een massief betonnen fundering van de schoorsteen van de elektriciteitscentrale 
aangetroffen. Tot slot is er een bomkrater in de gedempte Rietgracht gevonden. De 
bomkrater bevatte behalve enkele bomscherven ook ander historisch belangrijk 
vondstmateriaal. Zo is er een aanzienlijk stuk van de in de Tweede Wereldoorlog 
geëxplodeerde Rijnbrug uit verzameld. Deze brug is als ‘brug te ver’ bij de mislukte 
operatie Market Garden in september 1944 een wereldberoemd icoon geworden. 
Verder is er ongeveer 12 meter aan rupsbanden van een Duitse tank in de bomkrater 
aangetroffen. Deze kunnen worden gerelateerd aan een Panzerkampfwagen IV van 
de Mielke-compagnie. De compagnie is op 19 of 20 september 1944 vernietigd door 
de 2nd PARA's van luitenant-kolonel John Dutton Frost. Een laatste vondst die direct 
aan de oorlog herinnert is een Duitse Stahlhelm van voor 1943 die eveneens in de 
krater werd gevonden. 
 
PROEFSLEUVEN HUIS KLINGELBEEK 
Tijdens het onderzoek zijn resten uit de prehistorie aangetroffen in de vorm van een 
prehistorische haardkuil, en paalsporen (en mogelijk ook greppels) uit de ijzertijd. 
Ook uit de nieuwe tijd zijn sporen aangetroffen, het betreft een gemetselde goot en 
een gedempte waterloop. Uit de periode nieuwe tijd - moderne tijd stammen de 
meeste sporen. Het gaat dan om baksteen structuren, kuilen, 
grondverbeteringssporen een puinkuil en een gemetselde waterput. Uit de Tweede 
Wereldoorlog zijn loopgraven aangetroffen. Deze zijn na de oorlog van de meeste 
houten onderdelen ontdaan en gedicht. Van na de oorlog zijn ook puinkuilen 
aangetroffen.  
 
OPGRAVING HUIS KLINGELBEEK 
Omdat bij het proefsleuvenonderzoek archeologische vindplaatsen uit diverse 
perioden zijn aangetroffen, is als vervolg daarop een opgraving uitgevoerd in de te 
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verstoren delen van het plangebied. Zowel de waargenomen sporen als het 
verzamelde vondsten sluiten aan op het proefsleuvenonderzoek. Bijzonder was dat er 
nog een haardkuil is aangetroffen en dat er meerdere structuren zijn herkend in de 
aangetroffen paalkuilen. Het betreft ten minste één hoofdgebouw en een aantal 
spiekers uit de late ijzertijd-Romeinse tijd. Deze zaken sluiten op hun beurt weer aan 
op de onlangs gepubliceerde resultaten van het Hoogstede-Klingelbeek onderzoek, 
dat direct ten noorden van het landhuis ligt.  
Verder zijn er loopgraven aangetroffen. Deze werden gedocumenteerd terwijl de 
vliegtuigen voor parachutistendroppingen voor de herdenking van de Slag om 
Arnhem overvlogen. In de loopgraven zijn onder andere twee Britse gasmaskers 
aangetroffen. Verder is er ook een opstelplaats voor een voertuig aangetroffen. Het 
lijkt een overdekte schuilplaats te zijn geweest, bestaande uit twee provisorisch 
aangelegde parallelle bakstenen paden met paalkuilen eromheen. De paden liepen 
schuin de helling in. Na de oorlog is deze plaats opgevuld. Er lag een bos 
prikkeldraad in, met daaronder drie onverschoten Britse antitankgranaten. Het 
onderzoek werd niet voor niets uitgevoerd onder begeleiding van de opsporing van 
conventionele explosieven. 
 
 
Leo Smole 
 
 
BASISCURSUS ARCHEOLOGIE AWN AFDELINGEN 16 EN 17 2018 en 2019 
 
 
In januari en februari 2018 volgden een 16-tal mensen 
de Basiscursus Archeologie van de AWN, Georganiseerd 
door de afdeling 16 en 17 leerden deze mensen de basis 
vaardigheden voor een amateur archeoloog. Dat waren 
naast algemene kennis van de geschiedenis en de 
archeologische rechtsregels, het meten en tekenen van 
een archeologische opgraving, vondsten determinatie 
met een nadruk op de determinatie van aardewerk van 
de Steentijd tot de Moderne tijd. Tevens voerden de 
deelnemers een Veldverkenning uit. Dit is het 
groepsgewijs lopen over een kale akker en alles wat er 
niet thuis hoort in een emmer leggen. Dit keer betrof het 
een akker in Escharen in afdeling 16. In de negentiende 
eeuw is hier een goudschat uit de Karolingische tijd ( circa 800 –1000 na Chr.) 
gevonden. Helaas vonden wij alleen aardewerk uit de Middeleeuwen en een paar 
stukjes vuursteen. 
Gezamenlijk met afdeling 16, Nijmegen is deze cursus in 2019 weer gegeven. Twaalf 
kandidaten volgden een viertal theorie avonden, deden een practicum Meten & 
Tekenen (heel saai) en liepen in het winterweer over een akker in Wageningen om 
een Veldverkenning (=oprapen wat je tegen komt) uit te voeren. Op de laatste dag 
werden de vondsten gedetermineerd (met hulp van “ deskundigen”) en als slot 
kregen alle zeventien deelnemers een mooi diploma. 
Archeologie die AWN afdelingen 16 en 17 samen organiseren voor AWN leden die 
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actief in het veld en archief willen worden. De cursus leert hun hoe de wereld van de 
archeologie in elkaar zit en, vooral, wat wel en wat niet mag. Ook leerden zij meten 
en tekenen van ontgravingsputten en bijbehorende coupes van vondsten in de 
opgravingsput zoals paalgaten, grafkuilen en dergelijke. Tevens worden de 
beginselen van het archeologisch onderzoek in het veld hun bijgebracht: De besturen 
van afdeling 16 en 17 stellen zich als doel om de opgedane kennis ook werkelijk te 
gaan gebruiken en op deze manier de archeologische  ervaring van de AWN leden te 
vergroten. 
 
 
 
ARCHEOHOTSPOT ARNHEM 
 
De ArcheoHotspot Arnhem is 
gevestigd in Erfgoedcentrum 
Rozet, in het centrum van 
Arnhem. Rozet is het middelpunt 
voor cultuur, kennis en educatie in Arnhem. ArcheoHotspot Arnhem is een plaats 
waar archeologie in Arnhem en archeologie uitgevoerd door verschillende instanties 
centraal staat. Het moet een bindende factor zijn voor de lokale archeologie, 
collectief enthousiasme uitstralen, informatie delen met de maatschappij en een sfeer 
creëren waarbij de bezoeker/deelnemer het gevoel heeft: ‘Dit is van óns’.  
In de ArcheoHotspot Arnhem zijn door de inzet van een mix van vrijwilligers (AWN 
afdeling 17), medewerkers (Erfgoedcentrum Rozet), medewerkers van 
archeologische diensten (Archeologie Gemeente Arnhem, Provincie Gelderland), 
archeologen van (Archeologie Gemeente Arnhem) altijd archeologen aanwezig en 
werkzaam. 
Voor meer informatie,  een overzicht van alle verhalen en beeldmateriaal en een 
livestream: volg de Facebookpagina van de ArcheoHotspots: 
facebook.com/archeohotspots.  

 
 

ERFGOEDEDUCATIE BIJ AWN AFDELING 17  

 
Het   lespakket rond de Principia Meinerswijk en de Romeinse Tuin  vormt samen 
met  de excursiemogelijkheden, de bestaande maquette, een schoolplaat en een 
filmpje van TV Gelderland een mooi aanbod aan scholen, gidsen van o.a. IVN en de 
tuinders zelf. 
Wat is er al met al nu voor scholen en die andere publieksgroepen beschikbaar? 
Een kleine opsomming: 
 
Archeologie op school 
Archeologie: ook voor het jonge kind 
Archeologie:: daar zit muziek in 
Archeologie: een koffer vol scherven 
Archeologie: wat een vondst, archeologie in een chronologische lijn voor het 
basisonderwijs 
Archeologie: een hele kunst 
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Archeologie: speuren naar sporen en vondsten 
Archeologie: voedsel door de eeuwen heen 
Archeologie: Romeinen in Meinerswijk 
Archeologie: vondsten rond een Middeleeuws Gasthuis 
Als Werkgroep hebben we het afgelopen jaar bezoek gehad van 
gemeenteambtenaren, andere afdelingen, zoals die van Zwolle e.o., Lek- en 
Merwestreek en Eindhoven. 
 
Wim Schennink 
 

DE BIBLIOTHEEK VAN AWN-17 
 

Indien je een boek uit de kast haalt: graag ook weer zo terugzetten! 
Boeken over Geschiedenis, Arnhem, Rapporten etc. zijn op aparte planken 
ondergebracht. Hiervoor staan stickers op de planken. 
Jullie kunnen altijd om een uitdraai van het bibliotheekbestand vragen bij Mirjam de 
Ruijter en Anneke Ruterink. Ook een index van de tijdschriften Westerheem,  
 
HET UITLEENSYSTEEM 
De boeken en tijdschriften zijn ter plekke in te zien op de dinsdag-ochtenden. 
Wij zijn echter geen echte “bibliotheek”. Daarom vragen wij geen bijdrage voor deze 
faciliteit. Wij vragen u alleen om een uitleen-kaartje in te vullen met de gegevens 
van het boek en uw naam. Een kaartenbakje staat hiertoe in de boekenkast. Dan 
kunnen wij altijd traceren waar de boeken zich bevinden.  
 
Wij werken op basis van vertrouwen en gaan er dus van uit, dat u na het lezen van 
de boeken, deze weer eerlijk terugbrengt. Tijdschriften lenen wij niet uit. 
 
 

 

 

Bibliotheek met leestafel 
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AWN – VERENIGING VAN VRIJWILLIGERS IN DE ARCHEOLOGIE 

 

• Neemt deel aan archeologische onderzoeksprojecten 
• Verleent assistentie aan de gemeentelijk archeologen van Arnhem en Ede. 
• Restaureert, conserveert en beheert de vondsten van deze projecten.  
• Verzorgt de publicatie van deze onderzoeken, zowel in de pers als via eigen 

uitgaven, zodat de gegevens voor derden beschikbaar zijn.  
• Verzorgt lezingen, die ook voor niet-leden toegankelijk zijn, op iedere tweede 

woensdagavond van de maand, behalve in juni, juli, augustus en december.  
• Beheert een archeologische bibliotheek, die ook voor niet-leden toegankelijk 

is. 
• Op werkdinsdagen is van 10-14 u onze werkruimte geopend en wordt er aan 

projecten gewerkt. 

• Geeft cursussen op het gebied van de archeologie.  
• Beheert een internetsite en een facebook site:  

 https://www.awn-archeologie.nl/afdeling/zuid-veluwe-oost-gelderland/ 
 Facebook: Awn-archeo Afd. 17 Gelderland 

met actuele informatie over onze opgravingen, excursies, bibliotheek en 
resultaten van onderzoek. Tevens bevat de site een aantal links naar andere 
archeologische instanties. 

• Houdt de archeologische monumenten in het werkgebied in het oog en slaat 
alarm als verstoring of vernietiging dreigt 

• Probeert de belangstelling voor de archeologie te vergroten door het geven 
van educatieve lezingen.  
 

Niet-leden kunnen, ter kennismaking, vijf maal gratis deelnemen aan onze 
opgravingen. Om zo laagdrempelig mogelijk te kunnen werken, stelt de A.W.N. 
handgereedschap aan leden en niet-leden beschikbaar en zijn leden en niet-leden 
tegen ongevallen verzekerd.  
 

 

 

 

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten en meer weten over onze vereniging,  
surf dan naar:  
http://www.awn-archeologie.nl/afdeling/zuid-veluwe-oost-gelderland/                                 
of ga naar Facebook: Awn-archeo Afd. 17 Gelderland 
Hier vindt u veel informatie over onze vereniging 
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