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    PRIKBORD    
    

 Woensdag 12 februari Lezing: Duizenden 
grafheuvels op de Veluwe: de eerste resultaten 
van het Erfgoed gezocht project Quentin 
Bourgeois; Aanvang 20.00 uur, vanaf 19.30 uur inloop met 

koffie; NB: Bezoekerscentrum de Beken, Nieuwe Keijenbergseweg 
174, 6871 VZ Renkum 
  

Met groet  Het bestuur. 
 

 
 
 
Woensdag 12 februari Lezing: Duizenden grafheuvels op de Veluwe: de eerste resultaten van 
het Erfgoed gezocht project. Quentin Bourgeois; Aanvang 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is er inloop 
met koffie; (Zaal open vanaf 19.00 uur); Toegang: gratis voor leden en niet-leden 
LET OP gewijzigde locatie: Bezoekerscentrum de Beken, Nieuwe Keijenbergseweg 174, 6871 VZ 
Renkum 
 

Afgelopen jaar is het grootschalige Citizen Science 
project Erfgoed Gezocht gelanceerd, en na een uiterst 
succesvolle start zijn de eerste resultaten binnen. 
Duizenden vrijwilligers hebben honderden nieuwe 
prehistorische grafheuvels ontdekt en meer dan 10km2 
aan Celtic Field systemen  (akkercomplexen uit de 
IJzertijd). In deze lezing zal dr. Quentin Bourgeois 
(Universiteit Leiden) ingaan op de spectaculaire 
uitkomsten en de vondsten op de Veluwe in een bredere 
context plaatsen. Hierbij zal er ook ingegaan worden op 
de vondsten uit prehistorische grafheuvels uit de 
omgeving van Renkum en wat deze vondsten ons 
kunnen vertellen over ons verleden. 

 
Organisatie ism Stichting Renkums Beekdal 
 



Terugblik nieuwjaarsreceptie Cultura Erfgoed Ede  
  
Het nieuwe jaar is goed begonnen met een gastvrij 
onthaal in Cultura Erfgoed Ede. Onder het genot van 
een borrel en hapjes, keken terug op de activiteiten van 
2019:  

• Toespraak en wensen Voorzitter 

• Collectie Smit 

• Archeologie Bergh 

• Archeologische werkgroep Wageningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cursus Het herkennen en determineren van stenen werktuigen: nog enkele plaatsen vrij ! 
 
De cursus is bedoeld voor mensen die beroepshalve of vrijwillig in de archeologie bezig zijn en die te 
maken hebben met stenen werktuigen uit de prehistorie. 
 
De basis van de cursus leidt op tot het herkennen van de sporen waarmee we een intentioneel 
gemaakte werktuig kunnen onderscheiden. En met behulp van de bijgeleverde syllabus kunnen de 
cursisten zelf enigszins bepalen uit welke periode een werktuig is. 
 
Voor wie meer wil weten biedt de cursus gedurende de lessen, naast de basis lesstof in de syllabus, 
nog veel meer informatie. Het is aan de cursisten zelf om uit te maken of ze daarvan een dictaat 
willen opstellen maar voor wie zich in de stof wil verdiepen is zelfwerkzaamheid wel een vereiste. 
 
De cursus wordt gegeven op 4 zaterdag ochtenden van 9.30 – 12.30 uur in onze werkplaats aan de 
Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem. Te bereiken met lijn 2 richting 
De Laar West, halte Poli Zuid. 
 
De onderwerpen die behandeld worden zijn: 

• Perioden. Een overzicht en indeling van alle perioden die 
betrekking hebben op de steentijd. 

• Materialen. Er is meer dan vuursteen alleen. 

• Techniek. De techniek van het bewerken van (vuur) 
steen, de mogelijkheden daarvan en de zichtbare sporen 
die daarbij achterblijven. 



• Vormen. Toepassing en benaming.  

• Ontwikkeling in tijd. Het belangrijkste onderdeel van de cursus waarbij we gaan kijken hoe 
men in de verschillende perioden van de steentijd, met de verschillende technieken en 
materialen, werktuigen vervaardigde. We kijken hoe die zich onderscheiden van andere 
perioden, hoe we die indelen (typologie) en waarvoor ze gebruikt werden. 

• Een periode van 2,6 miljoen jaar waarbij de nadruk uiteraard op de Nederlandse archeologie 
zal liggen met veel aandacht voor de periode na de laatste ijstijd. 

• Pseudo en kopieën. Hierbij gaan we in op de stenen met natuurlijke oppervlakte modificaties 
en die als pseudo artefacten bekend staan. 

 
De cursus wordt gegeven op 8, 15, en 29 februari en 7 maart. 
 
Aanmelden op r_houkes@zonnet.nl en het aantal inschrijvingen is beperkt, er zijn nog enkele 
plaatsen vrij.  
 
 
Try out terugblik: Cursus, Het herkennen en determineren van stenen werktuigen 
Van 16 november 2019 tot 7 december hebben 10 enthousiaste leden 4 zaterdagochtenden 
deelgenomen aan de Cursus: Het herkennen en determineren van stenen werktuigen. De cursus 
was een try-out en werd gegeven door Rinus Houkes. Later zal hij deze cursus nogmaals als try-out 
en later voor geïnteresseerden houden.  
Allen kregen een syllabus die dermate verzorgd is dat hij bij goed gebruik zeker een hulp zal zijn bij 
het determineren van vondsten. Er werd veel opgestoken maar om te zeggen dat er nu 10 nieuwe 
steentijdspecialisten bij afd. 17 zijn is nogal gewaagd. 
De basis van de cursus leidt op tot het herkennen van de sporen waarmee we een intentioneel 
gemaakt werktuig kunnen onderscheiden. En met behulp van de bijgeleverde syllabus kunnen de 
cursisten zelf enigszins bepalen uit welke periode een werktuig is. 
De onderwerpen die behandeld werden zijn: 
•  Perioden. Een overzicht en indeling van alle perioden die betrekking hebben op de steentijd. 
•  Materialen. Er is meer dan vuursteen alleen. 
•  Techniek. De techniek van het bewerken van (vuur) steen, de mogelijkheden daarvan en de             
    zichtbare sporen die daarbij achterblijven. 
•  Vormen. Toepassing en benaming. 
•  Ontwikkeling in tijd. Het belangrijkste onderdeel van de cursus waarbij we gaan kijken hoe  
    men in de verschillende perioden van de 
steentijd, met de verschillende technieken en  
    materialen, werktuigen vervaardigde. We 
kijken hoe die zich onderscheiden van andere     
    perioden, hoe we die indelen (typologie) en 
waarvoor ze gebruikt werden. 
    Een periode van 2,6 miljoen jaar waarbij de 
nadruk uiteraard op de Nederlandse 
archeologie  
    zal liggen met veel aandacht voor de periode 
na de laatste ijstijd. 
•  Pseudo en kopieën. Hierbij gaan we in op de 
stenen met natuurlijke oppervlakte modificaties          
en die als pseudo artefacten bekend staan.  Enkele van de cursisten die probeerden het juiste antwoord te vinden 

  

 
 

 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; 
b.clabbers@telfort.nl. 
   
Jaaragenda  
 
 
Woensdag 12 februari Lezing: Duizenden grafheuvels op de Veluwe: de eerste resultaten van 
het Erfgoed gezocht project. Quentin Bourgeois; Aanvang 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is er inloop 
met koffie; zaal open 19.00 u.  Bezoekerscentrum de Beken, Nieuwe Keijenbergseweg 174, 6871 VZ 
Renkum 
 
Woensdag 11 maart Ledenvergadering en Lezing: Aanvang 19.30 uur, vanaf 19.00 uur is er  
inloop met koffie; Hazenkamp 66, 6836 BA  Arnhem  
 
Woensdag 8 april Lezing Aanvang 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie; Hazenkamp 
66, 6836 BA  Arnhem 
 
Woensdag 6 mei Lezing Aanvang 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie; Hazenkamp 66, 
6836 BA  Arnhem 
 
Woensdag 10 juni Lezing Aanvang 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie; Hazenkamp 
66, 6836 BA  Arnhem 

 


