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Editie april 2019 

 
    PRIKBORD       

  
 Woensdag 10 april: Lezing Jan Verhagen 
Romeinse waterwerken in de Rijn-Maas delta; 
Aanvang 20.00 u in de Molenplaats Sonsbeek, Zijpendaalseweg 24A, 
Arnhem; inloop met koffie / thee vanaf 19.30 uur  

 
Met groet  Het bestuur. 
 

 
 
 
Woensdag 10 april: Lezing door Jan Verhagen Romeinse waterwerken in de Rijn-Maas delta; 
Aanvang 20.00 u in de Molenplaats Sonsbeek, Zijpendaalseweg 24A, Arnhem 
inloop met koffie / thee vanaf 19.30 uur. 
 
Heel lang is gedacht dat de IJssel tussen Westervoort en Doesburg de door de Romeinen gegraven 
Drususgracht was. Spreker komt aan de hand van o.a. veldonderzoek tot de conclusie dat het 

verbeteren van de route via de 
Utrechtse Vecht veel aannemelijker 
is. Waarop hij dit baseert, zal hij in 
zijn lezing beargumenteerd uit de 
doeken doen. 
De ligging van de befaamde 
Drususgracht(en) is een belangrijk 
onderdeel van het 
promotieonderzoek dat de spreker 
heeft uitgevoerd naar de Romeinse 
waterwerken. Hieronder verstaan we 
kanalen, dammen, havenwerken, 
kades e.d., kortom de hele 
kunstmatige infrastructuur voor het 
transport van goederen en personen 
over het water. Deze infrastructuur 
speelde ook een belangrijke rol bij de 
vroeg-Romeinse pogingen om 
Noord-Germanië te onderwerpen. 

Opties voor de kanalen van Drusus. Samen met de Dam van Drusus bij de toenmalige 
splitsing van Rijn en Waal moest dit een vaarroute naar het noorden opleveren. Deze 
route speelde een belangrijke rol bij de Romeinse pogingen om Noord-Germanië te 
onderwerpen. 

 



Vanaf ca. 45 na Chr. wordt de Rijn als Rijksgrens geconsolideerd, die we aanduiden met limes. 
Het veldonderzoek van de spreker heeft zich toegespitst op de dam en kanalen van Drusus, met 
name op twee locaties. De eerste is de Bijland bij Herwen met de verspoelde resten van het 
castellum Carvium. Door booronderzoek zijn rivierlopen van omstreeks de Romeinse tijd ontdekt. Bij 
vervolgonderzoek in het kader van de Unesco-nominatie van de limes zijn hier twee vindplaatsen uit 
de Romeinse tijd ontdekt. Het tweede veldonderzoek is uitgevoerd in het gebied van de Utrechtse 
Vecht. Het onderzoek concentreerde zich op een stuk van de Vecht dat mogelijk teruggaat op een 
Romeins kanaal. Met enkele honderden grondboringen en C14-datering van opgeboorde monsters is 
de ontwikkeling van dit stuk van de Vecht in beeld gebracht. 
Mede aan de hand van andere resultaten, zoals het kanaal van Corbulo en het vermoedelijke Mare-
kanaal, geeft spreker een overzicht van het transportnetwerk over water in de vroeg-, midden- en 
laat-Romeinse tijd. Ook de aansluiting van de resultaten van het veldonderzoek op de teksten van 
Romeinse geschiedschrijvers komt in de lezing aan bod. 
Jan Verhagen is archeoloog en bioloog. Hij voert aan de Vrije Universiteit in Amsterdam een 
promotieonderzoek uit naar de Romeinse waterwerken in de Rijn-Maas delta. Dit is een onderzoek 
op het grensvlak van bodemkunde en archeologie. 
 
 
VERVOER NODIG ? MEERIJDEN ? neem contact op met de secretaris 
(secretaris.awn17@gmail.com ) en wellicht kunnen we wat regelen ! 
 
 
Opgravingen ! 
 
Vanuit BAAC worden ervaren vrijwilligers gevraagd om door de week te helpen bij de opgraving van 
de kerk en klooster aan de Broerenstraat in Arnhem. Er worden veel muren aangetroffen en 
skeletten worden verwacht. Dat is erg arbeidsintensief en daarbij zijn vrijwilligers erg welkom. Als je 
bleangstellilng hebt kun je contact zoeken met Alco Emaus van BAAC (a.emaus@baac.nl; 06-
46081907) voor verdere afspraken, zij trekken dit project. 
 
Opgravingen in de Eusebiuskerk in Arnhem 
Ook hier worden nog vrijwilligers gezocht om de vondsten te verwerken in de kerk zelf. Informatie bij 
Juliette Staudt collecties.awn17@gmeial.com.  
 
  
Woensdag 10 april Informatiebijeenkomst Erfgoed Gezocht: archeologisch vrijwilligerswerk 
Cultura, 2e verdieping, Molenstraat 45, 6711 AW Ede 15:00-17:00 u 
 
Eind april zal een nieuw project, genaamd Erfgoed gezocht, van start gaan waarin iedereen kan 
meespeuren naar archeologische resten op de Veluwe. Dit project is een samenwerking tussen 

Erfgoed Gelderland en de Universiteit Leiden en iedereen 
met interesse voor archeologie kan meedoen. 
De afgelopen jaren is de hoogte van Nederland 
gedetailleerd in kaart gebracht met de zogenaamde LiDAR 
techniek (voor iedereen te raadplegen via het Actueel 
Hoogtebestand Nederland). Het grote voordeel van deze 
techniek is dat metingen door vegetatie heen gaan. De 
ondergrond van bijvoorbeeld bosgebieden is nu voor het 
eerst zichtbaar zonder dat bomen en struiken het zicht 
belemmeren. Dit levert een grote hoeveelheid nieuwe 
archeologische vondsten op zoals o.a. grafheuvels. 
De werkzaamheden 
 Omdat het traceren en evalueren van deze nieuwe resten 

een te grote klus is voor archeologen alleen, wordt aan eenieder die geïnteresseerd is gevraagd om 
mee te speuren naar nieuwe grafheuvels en andere archeologische structuren. Als eerste onderdeel 



van dit proces zal via de computer op de hoogtekaart gezocht worden naar nog onbekende 
archeologische structuren. Dit zal gebeuren via een online platform voor burgerwetenschap 
(www.zooniverse.org onder de projectnaam Erfgoed gezocht / Heritage quest) en kan gewoon thuis 
in een vrij momentje worden gedaan. In een tweede fase zullen we het veld in gaan om de nieuw 
ontdekte structuren in de werkelijkheid te evalueren. 
De informatiebijeenkomst 
Tijdens de informatiebijeenkomst op 10 april bij Cultura in Ede zal het doel en de opzet van het 
project uiteengezet worden, zal uitgelegd worden hoe het speuren praktisch in zijn werk gaat en 
zullen we daar gezamenlijk mee starten via het online platform. Daarnaast wisselen wij graag 
ervaringen en suggesties uit met mensen die al ervaring hebben met het speuren naar 
archeologische resten. 
Voor meer informatie over dit project kunt u zich richten tot Eva Kaptijn 
(e.kaptijn@erfgoedgelderland.nl). 
 
 
Vrijdag 12 april. Bid, werk en bewonder;  Gelderse Archeologie Dag, Walburgiskerk, Zutphen; 
10.00-17.00 u  
 
Op vrijdag 12 april 2019 wordt opnieuw de Gelderse Archeologie Dag georganiseerd, met als doel de 
onderlinge contacten tussen beroeps- en amateurarcheologen in Gelderland te versterken. Dit jaar 
bent u uitgenodigd in de Walburgiskerk te Zutphen, waar wij samen met Gemeente Zutphen en 
Erfgoed Centrum Zutphen een programma hebben samengesteld.  
 
Het programma 
Er wordt een gevarieerd programma gebpresenteerd met als thema; “Bid, werk en bewonder”. Een 
vijftal sprekers presenteren de meest recente vondsten en opgravingen in en rondom Zutphen, zoals 
de vondsten in de Walburgiskerk en de opgravingen bij het klooster Rondeel en de Gasthuiskerk. 
Daarnaast is er een capita selecta van archeologische 
onderzoeken uit de provincie Gelderland. Sprekers die 
reeds hun medewerking hebben toegezegd zijn onder 
andere: Michel Groothedde,  (gemeente Zutphen), Norbert 
Eeltink (Aestimatica), Davy Kastelein (regio Achterhoek), 
Masja Parlevliet (gemeente Apeldoorn) en Peter 
Wemerman (Econsultancy). Bijgesloten in deze uitnodiging 
vindt u het voorlopige programma. Het definitieve 
programma zal begin april worden medegedeeld. 
 
De Gelderse Archaeologische Stichting is dit jaar gestart 
met een groep jonge enthousiaste archeologen, die 
voorlopig onder de naam Young Professionals opereren. 
Aan de Young Professionals is gevraagd om een invulling 
te geven aan het middagdeel ofwel capita selecta van het 
programma. Zij zijn gekomen met divers aanbod van 
onderwerpen met betrekking tot archeologie in Gelderland. 
 
Na het programma van lezingen kunt u deelnemen aan verschillende rondleidingen door de stad 
Zutphen en de Walburgiskerk. We sluiten de dag af met een bezoek aan Musea Zutphen en een 
gezellige borrel waar u kunt praten en netwerken met (andere) beroeps- en amateurarcheologen.  
 
Inschrijven is heel eenvoudig 
U kunt zich vanaf nu inschrijven! Wij vragen een bijdrage van €15,-, er is plaats voor een maximum 
van 150 personen. Inschrijven kan tot 6 april via deze link of door het bijgeleverde inschrijfformulier 
(zie bijlage bij deze mail) te mailen of op te sturen naar het bovenstaande adres.  
Uw inschrijving is pas definitief als wij uw betaling hebben ontvangen. Deze dient bij ons binnen te 
zijn op uiterlijk 11 april 2019. U kunt het bedrag overmaken op ons bankrekening nummer NL52 



ABNA 0534 4219 97 t.n.v. Gelderse Archeologische Stichting o.v.m. Gelderse Archeologie Dag 2019 
en uw naam. 
 
 
Voorlopig programma Gelderse Archeologie Dag 2019 
Globale weergave van het programma Gelderse Archeologie Dag 2019. Voor meer detail zie: 
http://www.geldersearchaeologischestichting.nl/gelderse-archeologie-dag/  
 
10:00 uur Ontvangst: inschrijving met koffie en thee 
10:15  uur Welkomstwoord Wethouder Erfgoed Zutphen 
10: 30 uur Inleiding door dr. Marc Wingens, voorzitter GAS 
10:40 uur Eerste blok sprekers Walburgiskerk in Zutphen    
12:00 uur Lunch 
13:00 uur  Tweede blok sprekers Capita Selecta   
14:15 uur  Keuze uit verschillende wandelingen door Zutphen of rondleiding in de Walburgiskerk 
16:00 uur Borrel en bezoek Musea Zutphen 
 
 
Uitnodiging voor de 68e ALV AWN op zaterdag 13 april 2019 in Enschede 
 
Het landelijk bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van de 68e Algemene 
LedenVergadering 2019. 
Het programma voor die dag ziet er - onder voorbehoud - als volgt uit : 
 
09.30 - 10.00 uur Ontvangst met koffie, thee en krentenwigge 
10.00 - 10.05  uur Dagopening door coördinator Paul van Wijk 
10.05 - 10.15  uur Welkomstwoord door Kees de Rooij, voorzitter van AWN-afdeling Twente 
10.15 - 10.30  uur Toespraak door Hesther Maij, gedeputeerde Cultuur van de provincie Overijssel 
10.30 - 10.35 uur Opening van de ALV door de voorzitter, de heer Gajus Scheltema 
10.35 - 12.30 uur Algemene LedenVergadering (zie hiernaast/hieronder) 
12.30 - 12.35 uur Toelichting op het middagprogramma door coördinator Paul van Wijk 
12.35 - 13.30 uur Lunch 
13.30 - 16.00 uur Middagprogramma, georganiseerd door afdeling 19, Twente 
16.00 - 17.00 uur Afsluiting met een hapje en een drankje 
 
Op de landelijke website www.awn-archeologie.nl kunt u in de loop van maart nadere informatie 
vinden, waaronder de wijze van aanmelding voor die dag (uitsluitend via e-mail). 
Dan zal ook de complete uitnodiging worden getoond met daarin de locaties, de route en het 
middagprogramma. Voor inlichtingen en vragen kunt u terecht bij landelijk secretaris Henk 
Kluitenberg, tel. 0317-613050 en e-mail h.kluitenberg@caesar-advies.nl. 
Alle betrokken stukken krijgt u na aanmelding via de e-mail toegestuurd en zullen ook op landelijke 
website worden geplaatst. Alle leden zijn welkom; noteert u de dag vast. 
 

 
OPROEP voor belangstellenden voor een CURSUS LEZEN OUDE 
ARCHIEFBRONNEN 
 
Ruud Schaafsma heeft met Johan Oosterman, hoogleraar aan de 
Universiteit van Nijmegen en gastconservator van de tentoonstelling “Ik, 
Maria van Gelre” gesproken over kasteel Grunsfoort en Renkum. Er is in 
oude rekeningen nog veel te vinden dat nog onbekend en niet onderzocht 
is. Veel van de oude rekeningen zijn wel gedigitaliseerd, maar de 
Middelnederlandse rekeningen zijn moeilijk te lezen als je daar geen 
ervaring mee hebt: het schrift is lastig en de taal is onbekend. We willen 
die bronnen graag toegankelijker maken. Mensen met historische 



belangstelling en doorzettingsvermogen kunnen helpen. Johan Oosterman wil graag weten of er 
belangstelling is om het oude schrift te leren lezen en te helpen bij het toegankelijk maken.  
Later in het (voor)jaar kunnen we dan een informatiebijeenkomst organiseren. Wie heeft er 
belangstelling? Zij  kunnen zich opgeven en krijgen nader bericht.  
Opgave: ruud.schaafsma@gmail.com 
 
 
Woensdag 8 mei lezing, Romeinse archeologie in de ViA15: het Bemmelse grafveld … en meer  
Dr. René Isarin; 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie; De Schuur, Hannesstraatje 2a, 
Arnhem (bij de Drielsedijk). 
  

In november 2017 werd nabij Bemmel tijdens 
archeologisch proefsleuvenonderzoek in het kader 
van de ViA15 (de nieuwe verbinding van de A15 
met de A12) een stenen grafkist aangetroffen. Het 
bleek de eerste tastbare aanwijzing voor een 
bijzondere vindplaats. In de maanden die volgden 
werd in alle stilte een compleet en vrijwel gaaf 
Romeins grafveld opgegraven. Ook het veld waar 
de doden werden gecremeerd bleek precies in het 
tracé van de ViA15 te liggen. Op dit moment 
worden de gegevens uitgewerkt en vindt 
specialistisch onderzoek plaats. De vele intacte 
grafgiften, waaronder complete serviezen, bronzen 
schalen en een balsemflesje, getuigen van de 

rijkdom van de overledenen. Rijkswaterstaat, initiatiefnemer van de ViA15 organiseerde bij aanvang 
van de Romeinenweek 2018 met gepaste trots drie publieksdagen in Bemmel alwaar de eerste 
resultaten en de mooiste vondsten aan het publiek werden 
gepresenteerd.  
Geoarcheoloog Dr. René Isarin, directievoerder en adviseur 
van Rijkswaterstaat, neemt u op 8 mei a.s. mee in de 
ontdekking van het Bemmelse grafveld en geeft een doorkijkje 
naar wat de ViA15 nog aan Romeins erfgoed in petto heeft.      
De lezing wordt georganiseerd door de AWN afdeling Zuid-
Veluwe en Oost-Gelderland (Ver. van vrijwilligers in de 
archeologie), de Biologische Tuinbouwvereniging Elderveld en 
de Historische Kring Elden.  
 
 
 

 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/ 
 
 

 



Coördinator _|xy xÇ _xxw_|xy xÇ _xxw_|xy xÇ _xxw_|xy xÇ _xxw  AWN afd-17: voor het ontvangen van goede berichten en 

minder goede berichten. 
 
Ik ontvang graag uw bericht om de leden te informeren. Het melden aan de Coördinator kan ook door 
andere leden!  Coördinator Ben Clabbers, tel. 026-4452678 of mob. 06-29029084.   
 
 
Jaaragenda  
 
Woensdag 10 april Informatiebijeenkomst Erfgoed Gezocht: archeologisch vrijwilligerswerk 
Cultura, 2e verdieping, Molenstraat 45, 6711 AW Ede 15:00-17:00 u 
 
Woensdag 10 april: Lezing door Jan Verhagen Romeinse waterwerken in de Rijn-Maas delta; 
Aanvang 20.00 u in de Molenplaats Sonsbeek, Zijpendaalseweg 24A, Arnhem 
inloop met koffie / thee vanaf 19.30 uur 
   
Vrijdag 12 april: Bid, werk en bewonder;  Gelderse Archeologie Dag, vanaf 10 u, Walburgiskerk, 
Zutphen  
 
Zaterdag 13 april 68e Algemene LedenVergadering 2019. 09.30-17.00 u, Enschede 
 
Woensdag 8 mei: Lezing ism BTV Elderveld Romeinse archeologie in de ViA15: het Bemmelse 
grafveld … en meer door Dr. René Isarin; 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie; De 
Schuur, Hannesstraatje 2a, Arnhem (bij de Drielsedijk). 
 
Woensdag 12 juni: Lezing Jos van Nistelrooij en Mia Corbeek: Huis Rijswijk (bij Groessen) 
 
Maandagmiddag  24 juni: 13.00 -15.30 uur; 14.30 uur ontmoeting met Wethouder Veltman; 
Schervenmiddag Cultura Ede, Molenstraat 45, 6711 AW Ede 
 
Woensdag 11 september: Lezing door Piet van Lijssel: vorstengraven in Oss 
 
Zaterdag 21 september: najaarsexcursie, o.a. vorsten graven in Oss 
 
Zaterdag 12 en zondag 13 oktober: Dag van de Arnhemse Geschiedenis 

 
 


