AWN- VERENIGING VAN VRIJWILLIGERS IN DE ARCHEOLOGIE
Afdeling 17. Zuid- Veluwe en Oost- Gelderland
Secretariaat, Van der Molenallee 131, 6865 CC Doorwerth
 secretaris.awn17@gmail.com
http://www.awn-archeologie.nl/afdeling/zuid-veluwe-oost-gelderland/
werkplaats Depot, Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem
NL25 INGB 0001 7609 93, t.n.v. AWN-17 vereniging van vrijwilligers in de Archeologie
Editie mei 2019

PRIKBORD

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).
Met groet Het bestuur.

2019: NEGENDE lustrum van AWN Afdeling 17!
Dit willen we natuurlijk op gepaste wijze vieren: nadere informatie zal volgen…
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 ZuidVeluwe en Oost-Gelderland (Ver. van vrijwilligers in de archeologie), de Biologische
Tuinbouwvereniging Elderveld en de Historische Kring Elden.
VERVOER NODIG ? MEERIJDEN ? neem contact op met de secretaris
(secretaris.awn17@gmail.com ) en wellicht kunnen we wat regelen !
Opgravingen !
*De opgraving in de Eusebiuskerk is uitgesteld, maar zal een dezer dagen beginnen. De voorziene
duur is ongeveer twee maanden. Mensen die mee willen doen en zich nog niet hebben opgegeven,
kunnen dit alsnog doen bij Michael Bot: m.bot@archeologie.nl en een CC sturen naar Juliette
Staudt: collecties.awn17@gmail.com .
*Er is een mogelijkheid om mee te helpen bij het verwerken van vondsten, o.a. skeletten, van de
opgraving aan het Broerenklooster in Arnhem. Dit gebeurt op het archeologiedepot. Als je interesse
hebt, graag een bericht te sturen naar Alco Emaus van Baac a.emaus@baac.nl met cc. aan Juliette
Staudt: collecties.awn17@gmail.com .
Dinsdag 14 mei Informatiebijeenkomst Erfgoed Gezocht: archeologisch vrijwilligerswerk
20:00 – 22:00 Rozet, Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem
Begin mei 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 14 mei in Rozet te Arnhem 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. Aanmelden is niet nodig.
Meer informatie over dit project is te vinden op https://erfgoedgelderland.nl/erfgoedgezocht/ of neem
contact op met Eva Kaptijn (e.kaptijn@erfgoedgelderland.nl).
Vanaf 10 mei kan iedereen meespeuren via www.erfgoedgezocht.nl
Woensdag 12 juni Lezing Huis Groessen Rijswijk door Jos van Nistelrooy
Aanvang 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie; Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem
Toegang is gratis voor leden, niet leden 5€.
Huis Rijswijk te Groessen in de gemeente Duiven; het verband tussen landschappelijke en
historische ontwikkeling en archeologische vondsten
Uit historische bronnen is bekend dat Huis Rijswijk
een lange historie kent. Al in 838 wordt een
bewoonde burcht in de buurt van Groessen,
gemeente Duiven vermeldt. Mogelijk werd
daarmee een voorloper van Huis Rijswijk bedoeld.
Burchten of havezaten kwamen in de
middeleeuwen veel voor: ze boden de bevolking in
roerige tijden bescherming tegen vijandige legers
of plunderaars. Ook “wijk” in de naam Rijswijk doet
vermoeden dat de geschiedenis teruggaat tot in de
middeleeuwen. Dat Huis Rijswijk aan de
binnenbocht van een oude Rijnmeander ligt, die naar men aanneemt in de 9e of 10e eeuw na Chr.
dichtslibde, betekent dat Huis Rijswijk of de voorloper daarvan gesticht moet zijn na de 9e of 10e
eeuw. Deze aanname is gebaseerd op diverse vondsten door (amateur)archeologen. Zo werden in
1980 op het erf van Huis Rijswijk scherven gevonden die wijzen op bewoning vanaf de volle
middeleeuwen. In het voorjaar van 2004 maakte een
verkenning van de omgeploegde akker ten westen van Huis
Rijswijk duidelijk dat hier nog veel archeologisch materiaal in de
bodem te vinden was. Dit was de aanleiding voor de Vereniging
van Vrijwilligers in de Archeologie (AWN), afdeling Nijmegen
e.o. en afdeling Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland, om in het
kader van de Basiscursus Archeologie meerdere
veldverkenningen te organiseren. Deze veldverkenningen
vonden plaats tussen 2004 en 2014.
Tijdens de lezing zal Jos van Nistelrooy ingaan op
landschappelijke en historische ontwikkeling van de omgeving
van Huis Rijswijk. Na de pauze zal hij een beschrijving geven van de archeologische vondsten en
deze in verband brengen met de landschappelijke en historische ontwikkeling.
De lezing is interessant voor iedereen die belangstelling heeft voor de vroegere leefomgeving
waarmee de bewoners van de Liemers te maken hadden. Inwoners van Groessen zullen hun
omgeving herkennen en beter begrijpen. Deelnemers van de Basiscursus Archeologie, die in het
verleden hebben deelgenomen aan een veldverkenning bij Huis Rijswijk, zien het resultaat van hun
onderzoek.

Jos van Nistelrooy is lid van de Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie, is geografisch
geschoold en is in het onderwijs werkzaam geweest.
Ontwikkelingen rond Archeohotspot Arnhem
De Archeohotspot Arnhem, die sinds de start in oktober 2016 is ondergebracht in het
Erfgoedcentrum in Rozet, heeft zich ontwikkeld tot een van de betere in Nederland en mag zich
verheugen in een groeiend aantal bezoekers, in 2018 ca. 10.000. Het bestuur van AWN-17 was dan
ook erg verbaasd, toen het op 15 april j.l. een afschrift ontving van een brief van mw. Jenny Doest,
directeur-bestuurder van Rozet, gericht aan wethouder dhr. Hans de Vroome. In deze brief staat dat
Rozet zich genoodzaakt ziet de Archeohotspot per 1 januari 2020 te sluiten en dat het contract van
de medewerker (Lize Noorda) al stopt per 1 mei 2019. De belangrijkste reden is dat deze extra taak
buiten de kerntaken van Rozet valt en er geen structurele financiële middelen voor beschikbaar zijn.
Samen met het landelijk bestuur van de AWN heeft uw afdelingsbestuur in een brief aan de
wethouder haar zorgen uitgesproken over deze ontwikkeling. Het Verdrag van Valetta (1992) en de
adviezen van de Raad voor Cultuur sturen juist aan op meer burgerparticipatie bij ons Erfgoed en
daardoor is de betrokkenheid van burgers bij de archeologie de afgelopen jaren ook toegenomen.
Wij hebben ons in onze brief op het standpunt gesteld dat het niet reëel is dat de extra taak die Rozet
vervult door het onder haar hoede nemen van de Archeohotspot geheel door Rozet moet worden
bekostigd. Hoe dan ook vinden we dat het een slechte ontwikkeling zou zijn als de Archeohotspot in
Arnhem zou ophouden te bestaan.
In onze brief hebben we partijen opgeroepen om tot een oplossing te komen, zodat de Archeohotspot
Arnhem kan worden gecontinueerd, en dat wij gaarne bereid zijn om hierin mee te denken. In onze
volgende Nieuwsbrieven zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Jan Verhagen, voorzitter.
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/

Maandagmiddag 24 juni: 13.00 -15.30 uur; AWN-Schervenmiddag in Cultura Ede.
Mogelijkheid om eigen vondsten te laten determineren. 14.30 uur ontmoeting met Wethouder
Veltman, waarbij het rapport van het project Ede Diedenweg 1+3 door de AWN officieel wordt
overhandigd. Locatie: Cultura Ede, Molenstraat 45, 6711 AW Ede. Uitgebreidere informatie volgt in
de volgende Nieuwsbrief

Coördinator

_|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 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 Huis Groessen Rijswijk door Jos van Nistelrooy
Aanvang 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie; Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem
Toegang is gratis voor leden, niet leden 5€.
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: nog in te vullen
Zaterdag 21 september: najaarsexcursie, nog nader in te vullen
Woensdag 9 oktober: Lezing Peter Seinen: Drie of tweeluik Mergor in Mosam
Zaterdag 12 en zondag 13 oktober: Dag van de Arnhemse Geschiedenis

